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Giriş
Bu kitapçık ne tür konuları kapsıyor?
Özürlü bir kimsenin bakıcısı için kaygı verici başlıca konu, gelecekte sevgi, destek ve bakımı
sağlayamayacak duruma geldikleri zaman bakmakta oldukları kişiye desteğin nasıl sağlanacak olmasıdır.
Yüksek derecede destek gereksinimleri bulunan bir çocuğun anne ve babasının en büyük kaygısı budur.
Özürlü kişilerin çoğu, kendi kararlarını verebilme ya da gelecekteki gereksinim, destek ve bakımları
konusunda karar alma sürecine katkıda bulunma yeteneğine sahiptirler. Bununla beraber, bazı özürlü aile
üyelerinin, yaşamlarını kontrol yetenekleri düşük düzeyde olması nedeniyle, karar alma sürecine etkin
biçimde katkıda bulunamazlar.
Bu konudaki araştırma, birçok kimsenin özürlü bir kişinin gelecekteki bakım ve barınak gereksinimlerinin
karşılanması için özel mali birikimler sağlamak istemesine karşın, geleceğe yönelik plan yapmak için
atılacak adımları anlamadıklarını ortaya koymaktadır. Bu kitapçık, ileri derecede desteğe gerek duyulan
bir kimsenin gelecekteki esenliği için, kişilere, bu kişilerin ailelerine ve bakıcılarına yapacakları plan için
bilgi ve destek sağlamak amacıyla yazılmış bulunmaktadır. Sağlam bilgilere dayalı olarak karar vermek
üzere göz önüne alınması gereken hususlarda ailelere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Aileleri,
özürlü oğulları ya da kızlarının olduğu kadar, gelecekteki kendi gereksinimlerini de göz önüne almaya
özendirmektedir.
Bu kitapçıkta yer alan bilgiler, olumlu, sürdürülebilir, esnek ve özürlü kişinin ve ailesinin isteklerini
olabildiğince karşılayabilecek şekilde, halen verilmekte olan bakımın devamının sağlanmasına yardımcı
olma amacına yönelik bulunmaktadır. Planda, tavsiye alma ve sürmekte olan katılımlar için güvenilecek
kişi konusu, aileler için başlıca sorun olabilir ve karar vermelerini etkileyebilir. Kitapçıktaki bilgiler, soruları
ortaya koymakta ve geleceğe yönelik planlama konularına olabilecek yanıtlar sağlamaktadır.Bu kitapçık
yalnızca bir rehber niteliğindedir ve planınızı uygulamaya koymadan önce uygun biçimde yasal ve mali
tavsiyeler almanız gerekir. Kitapçığın sonunda, tavsiye almak için başvuracağınız kişilerle ilgili ayrıntılı
bilgiler bulunmaktadır.

Bu kitapçığın ana hatları
Bu kitapçık, ailelerin geleceğe yönelik bir planı uygulamaya koyarken mevcut seçenekleri gözden
geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla, bölümlere ayrılmış bulunmaktadır. Aile üyelerinin mali geleceğini
güven altına almak üzere sistemler uygulamaya konulurken, geleceğe yönelik planlama yalnızca mevcut
yasal yöntemi anlamanın ötesinde çok daha fazla konuyu içermektedir. Geleceğe yönelik planlama,
yalnızca yaşlandığınız ve özürlü kişinin gereksinimi olan düzeyde bakım sağlayamayacağınız duruma
geldiğiniz zaman değil, şimdi planları uygulamaya koymak üzere atılacak adımları içermektedir.
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Kitapçık beş bölüme ayrılmış bulunmaktadır:
Bölüm 1: Geleceğe yönelik planlama: göz önüne alınması gereken konular, ileri derecede destek
gereksinimi bulunan aile üyesinin geleceğine yönelik plan yaparken, göz önüne alınması gereken
konuların bazıları üzerinde düşünülmesi konusunda ailelere yardım sağlar.
Bölüm 2: Geleceğe yönelik planlama: doğru seçeneği saptama, geleceğe yönelik plan yaparken
aileler için mevcut olan seçeneklerden söz etmektedir ve gereksinimlerinize uygun bilgiyi sağlamak
amacıyla soru ve yanıt formatında düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bölüm 3: Bir vakıf kurma, ileri derecede destek gereksinimleri bulunan bir aile üyesi için vakfın nasıl
kurulacağını irdeler.
Bölüm 4: Yasal ve mali tavsiyeye erişim, yasal ve mali tavsiyeye erişim yöntemi konusunda tavsiyeleri
içerir ve avukat ile mali danışmanlara, size en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmelerini sağlamak amacıyla,
gerek duyabilecekleri bilgi metinlerini kapsar.
Bölüm 5: Yararlı ilişkiler, her eyelet ve bölgede ilişki kurulabilecek adresleri açıklar ve bu alanda daha
fazla okuma konusunda tavsiyelerde bulunur.
Bölüm 6: Planlama kalıpları, ailenizle birlikte tamamlamanız için bir bakım plan kontrol listesi ve
doldurup avukatınıza vermeniz için bir bilgi proforması sağlar.

Bu kitapçığın yazılış şekli ile ilgili bazı hususlar
Sorular ve cevaplar
Bu kitapçıktaki sorular ve cevaplar, anne, babaların ve diğer aile üyelerinin geleceğe yönelik plan
konusunda sıkça sordukları sorulardır.

Varlıklar, para ve mülk
Bu kitapçıkta, kişilerin veya vakıﬂarın varlıkları varlıklar olarak belirtilecektir. Bu şekilde tanımlanan
varlıklar, toprak ya da taşınmaz mülk, para, hisse senedi ve diğer varlık türlerini de içermektedir.
Ayrıca avukatlar varlıkları mülk olarak da tanımlayabilirler.
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Bölüm 1
Geleceğe yönelik planlama: göz önüne alınması
gereken konular
İleri derecede destek gereksinimleri bulunan bir aile üyesine uygun bir gelecek sağlamak amacıyla,
o kişi için umut ve düşlerinizi ve ayrıca o kişinin kendi umut ve düşlerini de ortaya koymak için biraz süre
ayırmanız önemlidir. Böylece bir vizyon oluşturup, gücünüz yettiğince bu vizyonu tamamlamak amacıyla
planları içine yerleştirebilirsiniz. Her kişinin kendine özgü umut, düş ve istekleri bulunmakta olması
nedeniyle ‘bir boy hepsine uyar’ ölçütü burada geçerli değildir.
Aileler, üyelerine sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğin nasıl sağlanabileceği sorunuyla karşılaştıklarında,
karar verme döneminde kendilerine destek oluşturacak bilgilere erişim olanakları, bu dönemde avukat ve
mali danışmanlardan alacakları tavsiyelerin, anılan kişilerin de bu alandaki bilgilerinin yanlış olabilmesi
nedeniyle, sınırlı bulunabilir. Şimdi birçok özürlü kişinin anne ve babalarından daha uzun yaşamakta
olmaları nedeniyle, geleceğe yönelik hazırlık yapmak, geçmişe kıyasla daha zorunlu duruma gelmiş
bulunmaktadır. Her ailenin kendi koşullarına göre değişik gereksinimleri vardır.
Kişiler ve bakıcıları geleceğe yönelik planlama konusunda harekete geçmeye istekli bulunabilirler.
Bu konuda en önemli husus, geleceğin açıkça görünümünü saptamak ve böyle bir geleceğin oluşumunu
sağlamak üzere plan geliştirmektir. Anne ve babalar için şu sorunun yanıtı önemlidir: ‘Oğlum ya da
kızımın gelecekteki destek beklentileri ve benim onlar hakkındaki umut ve isteklerim nelerdir?’ Bu sorunun
kapsamına diğer aile üyelerini de katmak anne ve babalar için yararlıdır ve böylece bu sürece diğer
kişilerin de katılımı sağlanmış olacaktır. Aile birliği içinde çalışmanız ve özürlü aile üyenizin geleceğine,
olabildiğince fazla kişinin katılması yararlı olacaktır.
İleride oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, her aile üyesinin şimdi ve gelecekteki
gereksinimlerini saptamak üzere görüşmelerde bulunmayı sağlayın. Bu süreç içinde, özürlü kişi üzerinde
odaklanmayı sürdürün. Özürlü aile üyesine, kendi geleceği ile ilgili vizyonunun uygun bölümleri hususunda
mümkün olduğunca fazla katkıda bulunma fırsatı tanıyın ve bu vizyonun gerçekleşmesi amacıyla gerekli
desteği sağlayın. Kişinin kavrama düzeyi, karar verme aşamasına katılıma yeteneğini etkileyecektir.
Vizyonu göz önüne alırken ve geleceğe yönelik planlama aşamasında, özürlü kişinin odak merkezinde
bulundurulması gereklidir.
Özürlü oğlunuz ya da kızınız için sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı düşünürken, birçok korku ve
endişeler ortaya çıkabilir. Bu konuları dikkate alırken, işbirliği ağınızda ya da toplumunuz içinde size destek
sağlayacak veya yol gösterecek bir kimse aramanız yararlı olabilir. Böyle bir desteği nerede bulabileceğiniz
konusu üstünde biraz düşünün. Özürlü aile üyenizin ‘tüm isteklerini içeren bir liste’ yapmanız, sizin ve
sizden sonra gelecekler tarafından, anılan aile üyesinin esenliği konusunda uygun kararlar alınmasında
yardımcı olacaktır. Bu listeyi, anılan kişinin yaşı ve koşulları değiştikçe güncelleştirin.
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İleri derecede desteğe gereksinimi bulunan bir kimsenin geleceğine yönelik yapılan plan, ölümünüzden
sonraki döenem koşullarına tam olarak uyamayabilir. Yaşam sürelerimizin değişken olması nedeniyle,
plan hemen yarın uygulanabileceği gibi, daha ileri bir tarihte de yürürlüğe girebilir. Planın daha yakın bir
tarihte uygulanmasına gerek duyulabilecek koşullar bulunabilir. Parasal gereksinimi sağlayacak olan
asıl kişinin hastalığı nedeniyle, özürlü kimsenin sorunlarının yönetimini sürdüremeyecek duruma gelme
riskinin önemli derecede yüksek bulunması, sözkonusu koşullara bir örnektir.
Başka kimselerin uzun sürede özürlü kişinin yaşamında etkin olması durumunda, oğlunuz ya da kızınıza
güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanma olasılığı daha yüksek bulunabilir. Genellikle ‘destek çevresi’
(support circle) ya da ‘kişisel destek ağı’ (personal network) adı verilen bir grubu planınızın bir bölümü olarak
oluşturmak isteyebilirsiniz. Destek çevresi ya da kişisel destek ağı, aile, arkadaş ve aile üyenizle bağlılık
içinde bulunan diğer kişileri, örneğin; anılan kişinin savunucusu olarak bir yakınını ya da kiliseden yaşlı bir
kimseyi içerebilir.
Yasal ya da mali danışmanlık için bir kimseyle görüşmede bulunmadan önce, gereksinimlerinizi (amaç
ve planlarınızı) olabildiğince kapsamlı şekilde saptamanız önemlidir. Hazır bir planınızın bulunması
durumunda, koşullarınıza uygun bir danışmanlığa erişiminiz daha kolay olacaktır. Vizyonunuz ne kadar
açık olursa, planlamanız ve o plana bağlı kalmanız o derecede kolaylaşacaktır. Planınızı gerçekleştirme
sürecinde, birçok kişi ve kuruluşun sizi caydırma amaçlı tutumuyla karşılaşacak olmanız dahil, birçok
engeller bulunacaktır. Vizyonunuzu destekleyen aileniz ve diğer kişiler, yolunuza devam etmeniz
konusunda size yardımcı olacaklardır. Planın iyi biçimde oluşturulması durumunda, özürlü aile üyenizin
değişen gereksinimlerini karşılamak üzere düzenli biçimde güncelleştirilmesi olasıdır.
Başlangıç noktası olarak göz önünde tutmak isteyebileceğiniz kimi konularla ilgili bazı görüşler aşağıda
açıklanmaktadır. Bu kontrol listesi üzerinde açık ve net şekilde düşünün. Tanımladığınız tüm amaçlara
erişim mümkün olmayabilir, ancak bu durumun, olumlu bir geleceğe yönelik yapmakta olduğunuz plan ve
çalışmalarınızı durdurmasına izin vermeyin.
 Özürlü kişinin umut ve düşleri ile sizin bu kişi ile ilgili umut ve düşleriniz nelerdir?
 Sözkonusu kişi gereksinimlerini ne şekilde açıklamaktadır?
 Anılan kişinin gereksinimlerini ve isteklerini nasıl bir barınak sağlayabilecektir?
 Değer verdikleri sosyal ilişkilerini ve etkileşimlerini sürdürmede önemli olan nedir ve ilişki konusunda
geleceğe yönelik istekleri nelerdir?
 Halen hoşlanmakta oldukları etkinlikler ve geleceğe yönelik istekleri nelerdir?
 Sevdikleri ve sevmedikleri nelerdir (gıda, müzik, çevre ve insanları da katarak belirgin biçimde
açıklayın)?
 Öğrenim ve eğitim gereksinimleri nelerdir?
 Umut ve düşlerine erişimi için, biz ve diğer kişiler tarafından anılan kişiye nasıl destek sağlanabilir?
Tamamlayabilmeniz için, kontrol listesinin bir örneği Bölüm 6’da yer almaktadır.
Özürlü kişi ile sizin umut ve düşlerinizin, açıkça ve konuların özünü kapsayan bir plana yansıtılabilmesi,
bu sürecin en zor bölümünü oluşturur.
Bunun ilk planlama girişiminiz olması durumunda, planınızla ilgili görüşler üzerinde çalışmayı sürdürerek,
onları zaman içinde uyarlamanız gerekecektir.
Halen bir plan oluşturmuş bulunmanız durumunda, bu kitapçıkta yer alan konular, planınızı
güncelleştirmeniz ve düzeltmeniz için yardımcı olabilir.
Planı olabildiğince kapsamlı tasarladığınızı düşündüğünüz zaman, nasıl işleyebileceği konusunda bir
avukat ya da mali danışmandan daha fazla tavsiye edinmeyi isteyip istemediğinizi göz önüne alın.
Aile üyenize sağlayacağınız destek konusunu düşünürken göz önünde tutmanız gereken hususlar özetle
aşağıda açıklanmaktadır. Bu hususların birçoğu, bu kitapçıkta daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

4

Özürlü kişiler için: Geleceğe yönelik planlama | Bölüm 1

 Özürlü aile üyesini, vizyonun ve planlamanın odak merkezinde tutun ve olabildiğince planlamaya
katılmasını sağlayın.
 Vizyon ve planlamayla ilgili görüşmelere diğer kişileri de katın. Diğer kişiler, kardeşler, özürlü kişiye
yakınlıkla davranan ailenin uzak üyeleri de dahil diğer aile üyeleri ve ileri derecede desteğe gereksinimi
bulunan kişiye destek ve bakım sağlayan diğer kimselerden oluşur.
 Vizyona erişebilmek için gereken aşamaları göz önüne alın. Bu aşamalar planınızı oluşturur.
 Planlama sürecinde yardımcı bilgi toplayın ve tavsiye alın.
 Tanımladığınız sonuçlara erişim için gerekli tüm aşamaları içeren bir plan oluşturun. Böyle bir planın
geliştirilmesi, gelecekte karşılaşılacak olaylar üzerinde size daha çok kontrol olanağı sağlar.
 Plan yaparken, yaşam sürecini tümüyle göz önüne alın. Böyle bir plan, bir kişinin yalnızca mali
gereksinimlerinin karşılanma konusu olmayıp, ayrıca o kişinin umutları, düşleri ve bunlara uygun bir
yaşam biçiminin sağlanmasıyla da ilgilidir.
 Özürlü kişiye daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağı için, aşamaları ayrı ayrı basamaklar halinde
sağlam temeller oluşturacak şekilde uygulayın.
 Toplumunuz ya da çalışma ağı içinde diğer kimselerle görüşün ve aile üyenizin ve vizyonunuzun uzun
süreli olarak güvenliğini sağlamak amacıyla, bir ‘destek çevresi’ veya ‘kişisel çalışma ağı’ oluşturmayı
göz önüne alın.
 Yasal ya da mali konularda bir kimseyle görüşmede bulunmadan önce, gereksinimlerinizi (amaç ve
planlarınızı) olabildiğince geniş kapsamlı biçimde saptamanız önemlidir.
 Karşılaşacağınız zorluklara ve değişikliklere karşı esnek bir tutum içinde bulunun.
 Başka kişilerin özürlü aile üyeniz için karar verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla, bir ‘istek
listesi’ geliştirin.
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Planlama Süreci

Vizyon
(diğer kişileri de katın)

Planlama
(diğer kişileri de katın)

Mali tavsiye
Yasal tavsiye arama
Vasilik Vekaletname

Vasiyetname,
vakıf
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Toplum tavsiye ve
Desteği arama

Resmi destekler
(barınak, ücreti
ödenmiş destek,
hizmetleri)

Resmi olmayan
destekler
‘destek çevresi’,
aile ve
arkadaşlardan
yardım

Bölüm 2
Geleceğe yönelik planlama: doğru seçeneği saptama
(sorular ve yanıtlar)
Özürlülük için neden özel planlama?
Özürlü bir aile üyesi için özel düzenlemeler yapmak zorunda değilsiniz. Özel düzenlemeler yapmayı
düşünmeniz, özürlü kişinin yeteneklerine, mevcut kaynaklara ve geleceğe yönelik isteklerinize bağlı
bulunmaktadır.
Özürlü kişinin parasını kendi başına ya da resmi olmayan bir yardımla yönetebilecek yeteneğe sahip
bulunması durumunda, özel düzenlemeler yapmanıza pek gerek olmayabilecektir. Aile kaynaklarını,
özürü bulunmayan aile üyeleri için kullandığınız şekilde, aynen özürlü aile üyeniz için de kullanabilirsiniz.
Varlıkları özürlü kişiye, diğer aile üyelerine olduğu gibi, vasiyetnameniz ya da vakıf aracılığıyla
verebilirsiniz. Bu işlemi bir hibe ya da armağan olarak doğrudan uygulayabilirsiniz.
Bununla beraber, özel düzenlemeler yapmanızın iyi bir düşünce olabileceği hususunda başlıca iki neden
bulunmaktadır.
 Özürlülük durumunun bir kimsenin akıl ve ruh sağlığını etkilemesi durumunda (zeka özürü, beyin
zedelenmesi, akıl ve ruh hastalığı ya da bunama gibi), özürlü kişinin varlıkları veya parayı yönetebilmek
için yardıma gereksinimi olabilir. Sözkonusu yardımı karşılamanız gerekebilir. Bu konuda değişik
seçenekler aşağıda incelenmektedir.

Örnek
Kwame’nin zeka özürü bulunmaktadır. Çalışmakta ve bir küçük dairede (unit) yaşamakta ve günlük
işlerini kendi görebilmekte ancak parasal konularda yardıma gereksinimi bulunmaktadır. Kız kardeşi
Rose, faturalarını ödeme ve haftalık bütçesini yapma dahil, parasal işlemlerinin yönetiminde yardımcı
olmaktadır.
Bu düzenlemeler bu şekilde sürecek gibi görünmektedir. Kwame’nin annesi Grace, mülkünün
yarısını, Rose’un yardımıyla iyi bakılacağı inancıyla, Kwame’ye vermeyi kararlaştırmıştır.
Kwame’ye yardımcı olacak Rose’un bulunmaması ya da özürünün daha aðýrlaþmasý durumunda,
Garace Kwame’nin payına düşen mülkün bakımına yardımcı olacak bir kişiyi atama konusunda karar
verilmesi gerekecektir.
 Bazen, özürlü kişinin kendi işlerini görebilmesine karşın, uzun sürede aile kaynaklarının kullanımı
konusunda daha sıkı kontrol uygulanmasýný isteyebilirsiniz. Aile kaynaklarının kullanýmýnýn,
özürlü kişinin bunlara olan gereksiniminin sona ermesinden sonra da kontrol altında tutulmasýný
isteyebilirsiniz.
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Örneğin; özürlü kişinin diğer aile üyelerinden daha çok gereksinimleri bulunması nedeniyle, özürü
bulunmayan diğer çocuklarınıza kıyasla mülkünüzün daha büyük payının özürlü kişi tarafından
kullanılmasını isteyebilirsiniz. Bununla beraber, özürlü kişinin ölümünden sonra kalan tüm varlıkların
diğer çocuklarınıza ya da torunlarınıza verilmesini isteyebilirsiniz. Bu sonucun sağlanmasını şansa
bırakmak yerine özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

Örnek
Fred ve June’nun dört çocuğu vardır. Kızları Jessica bedensel özürlüdür ve çalışmaz. Fred
ve June Jessica’nın kız ve erkek kardeşlerindan daha çok desteğe gereksinimi bulunduğunu
düşünmektedirler.
Jessica tarafından kullanılmak üzere uygun bir ev alınması ve diğer giderleri karşılamak üzere
bir miktar para bırakılması amacıyla, vasiyetnameleri ile kurulacak bir vakfa mülklerinin %75’ini
ayırmaya karar verirler.
Vakıf sözleşmesi, Jessica’nın ölümünden sonra ev ve kalan paranın, Jessica’nın çocukları ile Fred ve
June’nun diğer torunları arasında bölüştürülmesini öngörmektedir. Böylece ailenin her ferdi sonuçta
mülkten eşit pay almış olacaktýr.
Herhangi bir özel düzenlemeye gerek bulunup bulunmadığı ve bu düzenlemelerin neler olması gerektiği
konularında karar vermek için, özürlü aile üyenizin yetenek ve gereksinimlerini göz önüne almalısınız.
Gelecekte doğabilecek sorunları ve bunları nasıl çözümleyebileceğinizi düşünmeniz gerekir. Ayrıca,
ailenizin diğer üyelerinin de gereksinimlerini göz önünde tutmalısınız.
Yapılacak işlemler konusunda karar vermeden önce, uygulamalarla ilgili olarak neler istediğini özürlü
kişiyle görüşebilirsiniz. Ayrıca, ailenizden özürlü kişiyi tanıyan diğer kimselerle ya da sosyal çevrenizde
bulunan kişilerle de görüşebilirsiniz.
Bu değerlendirmeniz, belirli koşullara bağlı bireysel bir değerlendirme olacaktır. Her durum değişiktir ve
koşulların tümünü kapsayan yanıtlar bulunmamaktadır.
Ölümünüzden sonra, özürlü aile üyenize gelecekte yarar sağlayacak uygulamalar konusundaki
isteklerinizi içeren vizyonunuz başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

Vasiyet ne derece önemlidir?
Yüksek derecede destek gereksinimi bulunan aile üyesine ne gibi varlıklar bırakacağınız ve bunların
formları, çok önemli bir konudur.
Bir vasiyetnamenin bulunması ve vasiyetnameyi düzenlerken bir avukattan yardım almanız çok önemlidir.
Bu konuda, aşağıda belirtildiği üzere bir dizi neden bulunmaktadır.
 Öldüğünüz zaman vasiyetnamenizin olmaması durumunda varlıklarınız, yaşadığınız ya da bunların
bulunduğu eyaletin yasalarınca öngörülen biçimde paylaştırılacaktır. Bu yasalar vasiyetname
bulunmaması durumunda uygulanır ve özürlü kişinin özel gereksinimlerini göz önüne almaz.
Bu uygulama, özürlü aile üyenizin geleceğini karşılayacak kaynakların ciddi biçimde azalmasına neden
olabilir. Böyle durumlarla ilgili olarak tüm eyaletlerde, özürlü kişinin mülkten daha fazla pay alabilmek
için mahkemeye başvurabilmesini sağlayan (bu uygulama vasiyetname bulunması durumunda da
geçerlidir) yasal hükümler yürürlükte bulunmaktadır (Örneğin; NSW’te Family Provision Act hükümleri
uygulanmaktadır) ancak, bu işleme başvurma bir kimse için çok stres oluşturucu bir eylemdir.
Özürlü kişinin kendiliğinden karar verme yeteneğine sahip olmaması durumunda, gerekli işleme ‘en
yakın arkadaşı’ tarafından başvurulabilir. Bu işlem genellikle Guardianship Tribunal (Vasilik Mahkemesi)
ya da Protective Commissioner (Koruyucu Hükümet Temsilcisi) tarafından uygulanır (her eyelet ya da
bölgede kendine özgü ünvan kullanılır – Bölüm 5’e bakın).
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Vasiyetnamenin bulunmadığı birçok durumda, varlıkların paylaşımı mahkemeye gitmeden aile içinde
anlaşmayla sağlanır. Bu durumda, bir avukat tarafından vasiyetnamenin yerini alacak olan ‘aile
içi düzenleme sözleşmesi’ hazırlanır. Özürlü kişinin karar verme işlemine katkıda bulunamayacak
durumda olması durumunda, yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla bir mali yönetici atanabilir.
 Vasiyetnamenizin olması durumunda, ileri derecede desteğe gereksinimi bulunan aile üyenizin
geleceğe yönelik destek ve bakımı ile ilgili umut ve isteklerinizi güvence altına aldığınızı bilmiş
olacaksınız. Vasiyetnameniz, geliştirmiş olduğunuz planların uygulanmaya devam etmesinin
sağlanacağı güvencesi verecektir.
Vasiyetnamenizin düzenlenmesi için bir avukatla görüşmeniz gerekir. Avukat, istediğiniz tüm işlemlerin
vasiyetnamede yer aldığından emin olmanız, yazmış olduklarınızın sonuçlarını anlamanız ve bunların
doğru biçimde yazılmış bulunması konularında size yardımcı olabilir. Avukatların birçoğunun, ileri
derecede destek gereksinimi olan bir aile üyesi konusunda danışmanlık sağlama deneyimi bulunmaması
ve özürlülük ile sosyal hizmet konularında güncel bilgiye sahip olamayabilmeleri nedeniyle, bu konulardan
anlayan bir avukat bulabilmek için zaman ayırmaya değer.
Koşullarınızda değişiklikler yapmaya olanak sağlamak amacıyla, bir vasiyetnamenin düzenli olarak
gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Bölüm 3’e bakın.

Varlıklarımı doğrudan özürlü kişiye verebilir miyim?
Yaşamınız süresinde ya da vasiyetnameniz aracılığıyla uygulamak üzere, bu sizin için kesinlikle bir
seçenektir. Kişiler çoğu kez varlıklarını bu yoldan diğer aile üyelerine aktarırlar. Böyle davranmayı
düşünmeniz durumunda, aşağıda belirtilen hususları göz önüne alın.
 Sözkonusu kişi, bankadaki parasının ya da evinin, vergi ve diğer giderleri ile bakım, sigorta ve
bu gibi işlemler dahil, yönetimini sağlayabilecek mi?
Bir kimsenin dolandırmak ya da varlıkları herhangi bir yoldan elinden almak için uygulayacağı sömürü
ya da kötüye kullanma davranışlarına karşı koyamayabilir mi? Özürlü kişi için gerekli olan çapta destek
sağlanmış durumda mı, yoksa bir mali danışmana gereksinimi bulunmakta mı?
 Özürlü kişi ile diğer kişilerin gereksinimlerinin dengelenmesi adil mi?
8. sayfadaki örneğe tekrar bakın. Fred ve June varlıkların %75’ini herhangi bir kontrol uygulamaksızın
doğrudan Jessica’ya verselerdi, diğer çocuklarının da göz önünde tutulması kaydıyla bu paylaştırma
adil olur muydu? Bu durumda varlıklar Jessica’nın olurdu ve Jessica vasiyetnamesinde bunları
istediği herhangi bir kimseye bırakabilirdi (ya da vasiyetname düzenleyemezse, varlıklar doğrudan en
yakın aile üyesine geçebilirdi). Bu sizin istediğiniz düzenleme şekli olabilirdi ancak, siz varlıklarınızın
uzun süre içinde diğer aile üyelerinin yararına daha eşit biçimde paylaştırılmasını istiyor olabilirsiniz.
Bu konuları çocuklarınızla görüşmeniz ve onları da planlama çalışmalarına katmanız, sonradan
oluşabilecek gücenmeleri önleyebilir.
 Yaşamınız süresinde para vermeyi düşünmeniz durumunda, kendi gereksinimleriniz için
(özellikle yaşlandığınızda) yeterince ek paranız var mı?
Emeklilik döneminizin mali gereksinimleri tam olarak karşılanabiliyor olması nedeniyle, anılan varlıklara
hiç gerek kalmayacak gibi mi görünüyor? Varlıklar, başka bir kimseye ya da vakfa verildikten sonra
sizin mülkiyetinizden çıkarlar ve artık onları geri alamazsınız. İleri derecede özürlü kişinin anne ve
babası, oğulları ya da kızlarının gereksinimlerini kendi ihtiyaçlarının önünde tutarlar ve varlıklarını
başkasına vermenin, gelecekteki esenlikleri üzerinde doğuracağı olumsuz etkiyi göz önüne almazlar.
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Geleceğe yönelik planlama kapsamında vergi konuları var mıdır?
Vergi, plan düzenlenirken göz önünde tutulması gereken Federal (Commonwealth) ve eyelet düzeylerinde
uygulanan çeşitli vergileri (örneğin; Federal düzeyde gelir ve kıymet artış vergilerini; eyelet düzeyinde de
bir eyaletten diğerine değişiklikler göstererek, arazi ve damga pulu vergilerini içerir) kapsayan çok yönlü bir
konudur.
Bu karmaşık durum, başlıca bazı alanların kısa özetinden daha fazlasını sağlamayı olanaksız kılar. Bu
karmaşık durumun bir nedeni, verginin kişisel koşullarınıza bağlı olmasıdır ve böyle özel vergilendirme
konularında bilgiler bu kitapçıkla sağalanamaz.
Planınızla ilgili vergi uygulamalarının açıklığa kavuşturulması amacıyla görüşmede bulunmak
üzere uygun bir uzman aramanız çok önemlidir.

Vergi

Ne zaman uygulanabilir

Kıymet artış vergisi – mülkte ya da yasal
haklarda oluşan bir değişiklikle ilgili herhangi
bir durumda.

 bir varlığı vakfa devrettiğiniz zaman.
 vakıf varlığı sattığı zaman.

Damga pulu vergisi – belirli varlıkların
taraﬂar arasında devri sırasında ödenir. Bir
mülkün vasiyetname aracılığıyla miras olarak
devralınmasında ödenmez.

 vakıf bir varlık satın aldığı zaman.
 vakfın devir yoluyla bir varlık aldığı zaman.

Gelir vergisi –değerlendirmeye tabi
vergilendirilebilir gelirler temelinde, bireyler
ve vakıf üyeleri tarafından ödenir.

 vakıf gelirinin giderlerinden fazla olduğu
zaman.
 lehdarlardan herhangi birine vakıf tarafından
pay ödemesi yapıldığı zaman.

Sosyal Güvenlik ödeneklerini etkileyici hususlar var mıdır?
Varlıklarınızı verdiğiniz kişinin gelir destek ödenekleri alması durumunda, anılan kişinin almakta olduğu
ödenekler sözkonusu varlıklara sahip olması nedeniyle etkilenebilir.
Yakın gelecekte koşullarınızda meydana gelebilecek olası değişiklikler konusunda bir garantinizin
bulunmaması nedeniyle, varlıklarınızı özürlü aile üyenize vermeden önce, kendinizin ve aile üyenizin gelir
destek ödenekleri üzerinde oluşabilecek etkiler konusunda bilgi edinin.

Mali yönetim ve velayet kararlarının niteliği nedir?
Yasal olarak, bir kimse 18 yaşına girdikten sonra, özürlü olsun ya da olmasın, anne ve babasının
velayetinden çıkar. Bir çocuk 18 yaşın altında ise, anne veya babası vasiyetnamesinde bir vasi atayabilir.
Çocuk 18 yaşına bastıktan sonra, ileri derecede destek gereksinimi bulunsa dahi anne ya da baba, oğul
veya kızları için bir vasi atayamazlar.
Karar verme sürecinde yardımcı olan sorumluluk üstlenmiş bir grubun bulunması durumunda, aile
üyenizin resmen atanmış bir vasi ya da mali yöneticiye gereksinimi olmayabilir.
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Özürlü kişinin, kendi işlerini yönetemeyecek olması durumunda;
 özürlü kişi adına mali yönetim kararları vermesi için bir mali yönetici ataması; ya da
 yaşam sorunları konusunda (sağlık bakımı ve diğer hizmetler, kişinin yaşayacağı yer ve benzeri
hususlarda) karar vermek üzere bir vasi ataması; yapılabilir.
Bu işlemler, her eyelet ve bölgede yürürlükte bulunan (örneğin; Queensland’deki Vesayet ve Yönetim
Yasası NSW’deki Koruma Altında Bulundurulan Mülkler Yasası gibi) yasalar gereğince uygulanabilir.
Sözkonusu görevlere atanan kişi, bir aile üyesi de dahil, herhangi bir kimse olabilir. Bununla beraber,
Vesayet Mahkemesi (Guardianship Tribunal) gibi bir kurum, özürlü kişinin gereksiniminin halen
bulunmakta olması koşuluyla, bir randevu düzenleyebilir. Bir mali yönetici ya da vasi ataması için
yaşamınız süresi içinde başvuruda bulunabileceğiniz gibi, vasiyetnamenizde de böyle bir atamayı
belirtebilirsiniz.
Mali yönetim kararı, özürlü kişiye verilmiş olan varlıklarla ilgili kaygıları göz önüne alabilir. Mali yönetici
ya da vasi, özürlü kişiyi koruması altında tutacak olan kimsedir. Vakıf üyesi seçiminde de olduğu gibi,
bu görevleri kimin yerine getireceğini düşünürken, Vesayet Mahkemesi’nin (ya da bu konuyla ilgili başka
bir mahkemenin) bu amaçla sizin önerdiğiniz kişiden daha uygun başka bir kimseyi göz önüne alarak
seçmesi sonuç olarak mahkemenin kararını oluşturur.
Size daha fazla bilgi sağlayabilecek olan her eyaletteki vesayet kurumları ile ilişki kurma ile ilgili ayrıntılar
için, Bölüm 5’e bakın.

Vekaletname nedir?
Vekil, vekaletname adı verilen yasal bir belgeyle atanır. Vekil, herhangi bir nedenle karar vermek
için bulunamadığınız ya da bu tür kararları veremez durumda olmanız halinde, mali işlemlerinizi ve
varlıklarınızı yönetmesi için atadığınız kişidir. Bu kişi adınıza, banka hesaplarınızı işletebilir, faturalarınızı
ödeyebilir ve varlık ya da paylarınızı satın alabilir veya satabilir.

Vekaleti kim düzenleyebilir?
Siz bir vekil atayabilirsiniz. Bu atama, halen yaşamaktayken özürlü aile üyeniz için yapmakta olduğunuz
işlerin, gelecekte yürütemeyecek duruma geldiğinizde başka bir kimse tarafından üstlenilmesine
olanak sağlar. Gelecekte bunamanız ya da artık karar veremez duruma gelmeniz halinde, bu atama
önem kazanacaktır.
Bir kimse tarafından, sizin ve özürlü kişinin yararlarının sizce yapıldığı gibi gözetilmesini isteyebilirsiniz.
Varlıklarınızın yönetiminde, özürlü aile üyenizin ve sizin kendi yararınızın gözetilmesi ile ilgili konularda
vekile yönelik talimatlarınızı vekaletnemede belirtmeniz gerekir.
Özürlü kişi yapabilecek olması durumunda, kendi yararına kararlar vermesi için bir vekil atayabilir.
Vekil, mali konularda ve kararların verilmesinde bir mali yönetici gibi yardımcı olabilir.
Bununla beraber, özürlü kişinin bir vekil atayacak kadar kendi işlerini yeterince kontrol edebilme
yeteneğine sahip olması durumunda, gelecekte kendi işlerini yönetim yeteneği hususunda sizin ve diğer
aile üyelerinin kaygısı azalacaktır.
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Özürlü kişi, karar verme yeteneği bakımından engelli olması durumunda, vekil atayamaz. Özürlü kiþi
vekaletnamenin niteliğini ve etkilerini anlayamayacak olması durumunda, böyle bir belgeyi imzalamak için
yasal yetkisi yoktur. Bu durumda, varlıklarının yönetimi için vekaletname bir seçenek oluşturmaz.

Varlýklarý doðrudan özürlü aile üyeme vermemeyi kararlaþtýrmam
durumunda, diðer seçenekler nelerdir?
Varlıkları doğrudan hibe etmenin uygun olmayacağı durumda, diğer seçenekler aşağıda açıklanmaktadır:
 özürlü kişinin yararı için, varlıkları resmi olmayan bir düzenlemeyle üçüncü bir kişiye verme, ya da
 özürlü kişinin yararı için, varlıkları resmi işlem temelinde üçüncü bir kişiye verme. Bu işlem bir vakıf
kurmak olarak adlandırılır.
Vasiyetnameyle varlıkları üçüncü bir kişiye hibe etmek, resmi olmayan düzenlemeye bir örnek
oluşturur – örneğin, vasiyetnamede belirtilmiş olsun ya da olmasın veya yanlızca ‘anlaşılmakta’
bulunsun, mülkü devralan çocuğun özürlü çocuğun bakımını üstleneceği beklentisiyle tüm mülkünüzü iki
çocuğunuzdan birine bırakmanız.
Varlıkları kesin kontrolu altında bulunduracak olan ve ‘doğru olanı yapacağını’ umduğunuz başka
bir kimse, gelecekte birçok sorun yaratabilir. Böyle bir düzenleme çok kuşkular içerir. Özürlü kişiye
yarar sağlayacağından emin olamazsınız ve vasiyetnameye aykırı davranışlar gibi bir dizi sorun
ortaya çıkarabilir.

Örnek
Yee Min’in iki çocuğu bulunmaktadır. Oğlu Tim’in ileri derecede desteğe gereksinimi vardır ve
kendi başına parasını yönetemez. Kızı Sue’nun özürü yoktur. Yee Min, Sue’nun Tim’e bakacağına
düşünmüştür. Bununla beraber, Sue ile bu konuyu görüşmemiş ve vasiyetnamesinde de hiçbir
açıklamada bulunmamıştır. Yee Min vasiyetnamesinde varlığının tümünü Sue’ya bırakmıştır.
Nitekim, annelerinin ölümünden sonra Sue Tim ile hiç igilenmemiş ve annesinden kalan paradan
Tim’in yararına hiç harcamada bulunmamıştır. Yee Min Sue’ya beklentilerini söylemiş olsaydı ya
da vasiyetnamesinde ‘Tim’e bakmanı istiyorum’ kaydını koysaydı dahi, yasal olarak Sue’nun Tim’e
bakma yükümlülüğü bulunmayacaktı.
(Böyle bir durumda Tim, yaşamıyla ilgili hizmet sağlayıcısı ya da savunucusunun yardımıyla
vasiyetnameye itirazda bulunabilir.)
Bir vakfın Resmi yoldan uygulanması, resmi olmayan yaklaşımlardan çok daha iyidir. Kitapçığın bundan
sonraki bölümünde vakıﬂarın kurulması ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

12

Özürlü kişiler için: Geleceğe yönelik planlama | Bölüm 2

Bölüm 3
Bir vakıf kurma
Vakıﬂarın değişik birçok türü vardır ve bir vakıf kurmadan önce göz önüne alınması gereken birçok
husus bulunmaktadır. Bu bölümün amacı, vakıf kurmanın sizin için uygun olup olmadığı konusunda
karar vermenizde yardımcı olmaktır.
‘Special disability trusts – Getting things sorted’ (Özel özürlülük vakıﬂarı – Sorunları çözümleme) isimli
kitapçık, özel özürlülük vakıﬂarı ve uygulamaya yeni konulmuş bulunan ağır derecede özürlü kişilere bir
gelecek sağlamak isteyen ailelere, gelir destek indirimlerinin nasıl yardımcı olabileceği konusunda ayrıntılı
bilgiler içermektedir.
Aşağıda yer alan bilgiler, vakıﬂar konusunda size genel bilgi sağlayacaktır.

Vakıﬂa ilgili temel konular nelerdir?
Vakıf, karmaşık görünüşüne karşın gerçekte oldukça basit olan yasal bir kavramdır.
Vakıf, lehdar ya da lehdarlar olarak adlandırılan diğer bir kişi veya kişilerin yararına, vakfın
kapsamında bulunan varlıkları yönetmek üzere vakıf üyesi olarak tanınan bir kişiyi sorumlu kılan
yasal bir sorumluluktur.
Bazı kimseler, çoğu kez vergide indirim sağlamak amacıyla kullanılması nedeniyle, vakfı kuşkuyla
karşılarlar. Bu tür vakıﬂar çok karmaşık olabilirler. Bu tür vakıﬂara uygulanan vergi kurallarının yönetimi
zor olabilir.
Bununla beraber, vakıf özürlü bir kişinin gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılamaz
demek değildir.
Nitekim vakıf, varlıkların özürlü bir kişinin yararına kullanımı amacıyla uygulanan çok iyi bir kontrol
yöntemdir. Vakıf, ölümünüzden sonra özürlü kişinin yararlarının gözetimini sürdürmeyi sağlayabilir.
Gelecekte devam edebilecek olan ve ölümünüzden sonra ya da yaşamınızda uygulanmak üzere
kuracağınız bir düzenlemedir.
Özürlü bir kişinin yararlarının sağlanması amacıyla bir vakıf düzenlemeye karar vermeniz durumunda,
vermeniz gereken başlıca kararlar aşağıda açıklanmaktadır:
 Vakıf üyeleri kimler olacaktır?
 Varlıklarımı, özürlü kişi ile diğer aile üyeleri arasında nasıl adil bir şekilde paylaştırabilirim?
 Ne tür barınak ve bakım seçenekleri sağlamalıyım?
 Vakıf üyesine ne kadar takdir yetkisi ve talimat vereceğim?
Bu bölümde, anılan hususlar ele alınacaktır.
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Vakıf üyelerinin hak ve görevleri nelerdir?
Vakıf üyelerinin hak ve görevleri ve lehdarların hakları konusunda saptanmış kurallar bulunmaktadır.
Varlıkları kontrol etme yetkisini, bu varlıklarla ilgili hak ve yararlardan ayırma, vakfın temelini oluşturur.
 vakıf üyesi, vakıf tarafından saptanan ana kurallar kapsamında varlıkları kontrol ve yönetim yetkisine
sahiptir ancak, bu yetkisini yalnızca lehdarın yararına kullanabilir; ve
 lehdar varlıklardan yararlanabilir ancak, vakfın varlıklarını kontrol yetkisi yoktur.
Bu nedenle özürlü kişi, varlıkların doğrudan kontrolu ile ilgili risklerden uzak olarak varlıklardan
yararlanabilir. Bu riskler aşağıda belirtilmektedir:
 istismar ya da yolsuzluk, özürlü kişinin kendini koruyamayacak olması durumunda;
 mevcut varlıklardan en fazla yararın sağlanamaması;
 özellikle özürlü kişinin vasiyetname düzenleyemeyecek olması durumunda, anılan kişinin ölümünden
sonra varlıkların durumu.

Örnek
Jeannine varlıkları için bir vakıf kurar. Yeğeni Sam, özürlü olan oğlu Ben’in yararına vakıf üyesi olarak
vakfı kontrol edecektir. Vakfın parasının kullanılıp kullanılmayacağı ve ne zaman kullanılacağı Sam’in
kararına bağlıdır. Ben ya da diğer kişiler (diğer aile üyeleri veya bakım görevlileri gibi kişiler) Ben’in
adına Sam’den para isteyebilirler.
Benin yardım istememesine karşın, Sam vakıf parasını Ben’in yararýna kullanabilir. Parayla nasıl
yatırım yapılacağı Sam’in kararına bağlıdır. Uzun süreli yatırım ya da paranın bir bölümünün veya
tümünün yatırım yapılmadan Ben’in gereksinimleri için tutulması, Ben’in gelecekteki gereksinimlerinin
neler olabileceği hususunda Sam’in düşüncelerine bağlı bulunmaktadır.

Vakıf nasıl kurulur?
Siz yaşarken faaliyetini sürdürecek bir vakıf kuruyor olmanız durumunda, bir vakıf sözleşmesinin
düzenlenmesi gerekir. Sözleşme yasal bir belgedir ve aşağıda belirtilen hususları içerir:
 vakfın kurucusunu, vakıf üyesini ve vakıftan yararlanacakları (bunlar lehdar olarak adlandırılır) tanımlar;
 vakıf varlıklarının lehdarların yararına nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi sağlar; ve
 vakıf üyelerinin çeşitli yetkilerini açıklar.
Ayrıca, vakfı vasiyetnameniz kapsamında da kurabilirsiniz. Bu durumda vakfın etkinliği ancak
ölümünüzden sora başlayabilir. Vasiyetnamenizde, vakfın kuruluşunu yazılı olarak belirtmeniz ya da vakfın
tüm koşullarını içeren ayrı bir belgeye atıfta bulunmanız gerekir.
Vakıf kurmadan önce uygun yasal ve mali tavsiyeler almalısınız. Kullanacağınız bir vakıf sözleşmesi
(örneğin; Özel özürlülük vakıﬂarı – Sorunları çözümleme adlı kitapçıkta yer alan özel özürlülük vakfı
örneği) sizin özel koşullarınıza uymayabilir.
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Vakıf üyesi olarak kimi atamalıyım?
Özürlü bir kişi için vakıf kurarken vereceğiniz en önemli karar, vakıf üyesinin atanması olabilir.
Yasal koşullar, kişilerin doğru davranmalarını güvence altına almaz. Bu nedenle, dürüst
davranacak bir kişinin seçimi son derece önemlidir.
Vakıf üyesi sizin yerinize kararlar verecek kişidir. Bu nedenle, aile üyenize vakıf tarafından en iyi şekilde
nasıl bakım sağlanabileceği konusunda sizin görüşlerinizi anlayıp paylaşan bir kimseyi seçtiğinizden emin
olmanız gerekir. Vakıf üyeniz görebildiğiniz kadarıyla, isteklerinize uygun biçimde kararlar verebilen bir
kimse olmalıdır.
Örneğin:
 Mevcut paranın cömertçe dağıtılmasının ve bir kimsenin yaşamının bütün yönleriyle göz önünde
tutulmasının gerektiğine inanmanız durumunda, özürlü kişinin tatil yapmasının ya da televizyon veya
CD çalıcısı edinmesinin önemli olmadığına inanan bir kimsenin vakıf üyesi olması halinde, uygulama
başarılı sonuç vermeyebilir. (Vakfın, Özel Özürlülük Vakfı olması durumunda, yalnız bakım ve barınak
giderleri ödenebilir.)
 Özürlü aile üyenizin olabildiğince bağımsız yaşaması gerektiğine inanmanız durumunda, özürlü
kişilerin bir kurum ya da grup evinde yaşaması gereğine inanan bir vakıf üyesini atamanız
uygun olmaz.
Bu nedenle göz önüne alınacak ilk husus, özürlü aile üyenizin açıkladığı gereksinim ve istekleri, sizin
geleceğe yönelik vizyonunuzu ve önem verdiğiniz konulara yaklaşımınızı paylaşan bir vakıf üyesinin
seçimidir. Bölüm 1’de tartışıldığı gibi, vizyonunuza diğer kişileri de katmanız durumunda, vakıf üyeliğine
uygun bir kimseyi tanımlamanız daha olasıdır. İleri derecede desteğe gereksinimi olan kişiyle ilgili bir
istekler listesi düzenlemiş olmanız durumunda, vakıf üyesi tarafından anılan kişiye en yararlı kararların
alınmasının sürdürülmesine yardım sağlanmış olacaktır. Ayrıca birden fazla vakıf üyesi atamayı da
isteyebilirsiniz.
Bununla beraber, bir vakıf üyesinde bulunması yararlı diğer niteliklerin de göz önünde tutulması gerekir.
 Gençlik: vakfın yaşam süresince uygulanmasının gerekli olması durumunda, özürlü kişiyle yaklaşık
aynı yaşlarda bulunan bir vakıf üyesinin atanması uygun olur. Böylece özürlü kişiyle yaklaşık tüm
yaşam süresi içinde birlikte bulunmaları sağlanmış olabilir.
 İş konusunda bilgi: iş ve yasal ya da mali konularda tavsiye sağlayabilecek bir vakıf üyesinin atanması iyi
bir seçim oluşturur. Böyle bir kimsenin nitelikleri, vakfın uzun bir süre yönetimini sağlayacaktır.
 Bağımsızlık: vakıf üyesinin, özürlü aile üyesinin yararlarından çok kendi ya da yakınlarının
yararına davranmasına neden olabilecek çıkar çatışmalarından uzak bir kimse olması en uygun
seçimi oluşturur.

Örnek
Özürlü kişi için harcanmayan paraya miras yoluyla sahip olma beklentisi, çıkar çatışmasına yol açar.
Bu durumda vakıf üyesi, özürlü kişi için harcadığı paranın azlığı oranında, uzun sürede mirastan o
kadar fazla meblağda para sağlamış olacaktır.
Özürlü kişiye barınak sağlayan bir kuruluşla ilişki kurma, çıkar çatışmasına neden olabilir. Özürlü
kişinin yaşamak zorunda olduğu yer ya da anılan kuruluştan şikayetleri konusunda sorun bulunması
durumunda, vakıf üyesinin böyle bir kuruluştaki konumu nedeniyle sözkonusu kişinin yararına
uygulamalar sağlanamaz.
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Vakıf üyelerini bağımsız kişilerden seçme, özürlü kişinin yararına en iyi hizmet güvencesini sağlar.
 Özürlü kişi ile ilişki: özürlü kişiyi tanıyan, onunla düzenli ilişki içinde bulunan, gereksinim ve yararlarını
bilen bir kimsenin vakıf üyesi olarak atanması çok önemlidir. Gereksinimler konusunda dolaylı olarak
sağlanan bilgileri temel alarak davranan bir vakıf üyesi, vakıf yönetimi için iyi şekilde hazırlanmış
değildir. Vakıf üyesi, özürlü kişiye sağlanabilecek en iyi destekle ilgili olarak, uygulanacak değişiklik
görüşleri ve bilgi konularında güncel koşulları izlemek zorundadır.
 Uyum: birden çok vakıf üyesinin bulunması durumunda, vakıf üyelerinin uyum içinde davranmaları
gerekir. Vakım üyeleri arasında meydana gelebilecek herhangi ciddi bir anlaşmazlık mahkemede
sonuçlanabilir ve bu hiç istenmeyecek bir durum oluşturur.
Yukarıda açıklanmış bulunan bütün nitelikler idealdir ancak şart değildir. Tüm bu niteliklere sahip bir
kimseyi bulmak zor olabilir. Anılan niteliklerin bazıları sizin için diğerlerinden daha önemli olabilir. Vakıf
üyesi olarak birden fazla kişiyi seçebilirsiniz ve böylece gereksinimlerinizi en iyi biçimde karşılamak üzere
nitelikleri birleştirmiş olursunuz.

Vakıf üyesi kim olabilir?
Vakıf üyesi atamada seçenekler ve bazı olumlu ve olumsuz hususlar aşağıda açıklanmaktadır:
 Aile üyeleri: özürlü kişinin erkek ya da kız kardeşleri aynı kuşaktandırlar ve çoğunlukla kardeşlerinin
esenliği ile yakından ilgilidirler. Bu nedenle vakıf üyeliğene doğal seçenek oluştururlar. Bununla
beraber, özürlü kişinin ölümünden sonra kalacak olan paradan yararlanmak isteğinde olmaları
nedeniyle, çıkar çatışması içinde bulunabilirler.
Bu, aile üyelerinin çoğunun tüm koşullarda ‘dürüst davranmayacakları’ anlamına
gelmememesine karşın, göz önünde tutulması gereken bir husustur. Birçok anne ve baba çocuklarına
güvendiklerini ancak nasıl bir kimseyle evleneceklerini bilemeyeceklerini söylerler. Muhtemel sorunları
önlemek için, vakıf üyesi olması beklenen aile üyeleri konusunun, aile içinde tartışılması gerekir.
Bir çıkar çatışması olasılığı, bir aile üyesinin vakıf üyeliğini bağımsız ikinci bir kişinin vakıf üyeliği ile
dengelemenize neden oluşturur. Özürlü kişinin teyzeleri ya da amcaları, gelecekte oluşacak mali
imkanlardan yararlanma ihtimallerinin fazla bulunmaması nedeniyle, daha bağımsız olabilirler. Aile
üyelerinin, sağlayacakları hizmet karşılığında ücret isteme olasılıkları, diğer potansiyel vakıf üyelerine
kıyasla daha azdır. (Vakfın özel özürlülük vakfı olması durumunda, yakın aile üyelerine hizmetleri
karşılığında ücret ödenemez).
 Özürlü kişinin yaşamıyla ilgili bulunan arkadaşlar ya da diğer kişiler: arkadaşlar, çoğunlukla
herhangi bir çıkar çatışması olmadan özürlü kişinin yaşamıyla yakından ilgilidirler. Bu nedenle,
iyi bir vakıf üyesi ya da yararlı biçimde denge sağlayan bir dizi vakıf üyelerinden biri olabilirler.
Özürlü aile üyenizin çeveresinde kişilerden oluşan güçlü bir destek ağını özendirme, gelecekte vakıf
üyeliği için uygun adaylar sağlar (ya da, resmi olmayan böyle bir destek ağı vakfın kurulması için
yeterli bulunabilir).
 Kamu Vakıf Üyesi ya da özel vakıf üyelik şirketleri: her eyelet veya bölgede bulunan Kamu Vakıf
Üyesi ya da özel vakıf üyelik şirketleri, vakıf üyeliği hizmetleri sağlayabilirler ve bu alanda çok deneyim
sahibidirler. Bu kişilerin herhangi bir durumda nelerin yararlı olacağı konusunda tarafsız bir görüşe ve
güçlü mali yeteneklere sahip olmaları beklenir.
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Kamu Vakıf Üyesi ya da vakıf üyelik şirketleri sağladıkları hizmet karşılığında ücret isterler (bu masraf,
sağladıkları yararlar karşılığında uygun değerdedir) ve özürlü kişiyle yakın ilişkileri bulunmaz. Vakfın
mevcut fonlarının harcanacak yerlerini saptamada diğer kişiler tarafından sağlanacak bilgileri temel
alacaklardır. Bu da özellikle, özürlü kişiyle etkin biçimde ilgilenen başka herhangi bir vakıf üyesinin
bulunmaması durumunda, vakıf üyelik şirketlerinin daha yalnız kalacakları anlamına gelmektedir.
Her eyelet ve bölgedeki Kamu Vakıf Üyeleri’nin iletişim bilgileri için bkz. Bölüm 5.
 Uzman Danışmanlar: avukatınız ya da muhasebeciniz, bağımsız vakıf üyeliği için diğer bir adaylık
oluşturabilir. Ancak, bu kişiler sağladıkları hizmet karşılığı ücret isteyebilirler ve özürlü kişinin yaşamıyla
doğrudan ilgilenmeyebilirler veya özürlülükle ilgili bilgi sahibi olmayabilirler.
 Vakıf üyelik şirketleri: danışmanlarınız, vakıf üyelik görevini yürütmek için bir şirket kurmanızı
önerebilirler. Böyle bir durumda vakıf üyesi olacak kişilerin atanması, anılan şirketin yöneticileri
tarafından yerine getirilir.
Adayların tümü göz önüne alındığında, bazen en uygun seçimin gerçekleştirilmesi zor olabilir ve bu
durumda en doğru karar sağlanamayabilir.

Kaç Vakıf Üyesi atayabilirim?
Yetenek ve becerilerin dağılımını sağlamak amacıyla birden fazla vakıf üyesi atayabilirsiniz. Söz gelimi,
özürlü kişi ile yakından ilgili bulunan bir aile üyesini vakıf üyesi olarak atayabilir, bunun yanısıra, vakıftaki
varlıkları gözetecek mali iktidara sahip ve özürlü kişinin yaşamı boyunca varolacak bir vakıf şirketi’ni de
ayrıca vakıf üyesi olarak atayabilirsiniz.
Bunun yanısıra gereksinim duyduğunuz farklı yeteneklere sahip üç ayrı kişiyi de atayabilirsiniz. Böylece
özürlü kişinin çıkarlarının korunmasıyla ilgili uygulamalarda dürüst davranarak birbirlerini gözetebilirler.

Örnek
Margaret zeka özürlü bir kişidir ve parasının yönetimini yapacak bir kişiye gereksinimi bulunmaktadır.
Annesi Christine, vakıf üyesi olarak kimleri ataması gerektiği konusunda düşünmektedir.
Margaret’in ağabeyi Paul Margaret ile yakından ilgilenmektedir ve her ne kadar Margaret’in
ölümünden sonra geri kalan varlıkların tümü Paul’e kalacaksa da, Christine, onun Margaret için her
zaman doğru olanı yapacağından emindir. Ancak Paul henüz 20 yaşındadır ve para konularında iyi
bir idareci sayılmaz, bununla birlikte Christine, Paul yetişkin yaşlara geldikçe bunun değişeceğini
düşünmektedir.
Christine’in kızkardeşi Julie’nin Paul ile arası çok iyidir ve Christine, Julie’nin, Paul’un vakıf üyeliğine
yerinde bir denge getireceğine inanmaktadır.
Christine’in muhasebecisi Bruce, Margaret’in gelecekteki geçiminin sağlanmasıyla ilgili onunla birlikte
mali planlar oluşturulmasına yardımcı olan bir kişidir. Christine onu da vakıf üyeliğine getirmeyi
düşünmektedir.
Bağımsızlığın ve yakın ilişkilerin iyi bir kaynaşma yaratacağını düşünen Christine, tüm bu kişileri vakıf
üyeleri olarak atamaya karar verir. Aynı zamanda birbirleriyle iyi geçineceklerini ve Bruce tarafından
sunulacak uzmanlık hizmetleri için de Bruce’a bir ücret ödenmesini kararlaştırır.
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Atayacağınız vakıf üyesi sayısına bir kısıtlama getirilmemiştir, ancak pratik açıdan üç kişden fazla
üye düşünülmemelidir.
İki üyeye karşın üç üye bulunmasının avantajı, kitlenme olmaksızın anlaşmazlıkların oy çokluğu ile
çözülebilme olasılığıdır (Vakıf Sözleşmesi şartlarının buna izin vermesi durumunda).

Vakıf üyesi ölür ya da atamayı kabul etmezse ne olur?
Kimlerin ek vakıf üyesi veya eski üyenin yerini alacak yedek vakıf üyesi atayabileceğini, vakıf
sözleşmesinde veya vasiyetnamenizde belirtebilirsiniz. Bu atamalar için çoğu kez vakıf üyelerinin kendileri
aday gösterilirler. Herhangi bir vakıf üyesinin mevcut bulunmadığı durumlarda, Eyalet ve Bölgelerdeki
Vakıf Sözleşmesi Yasası’nda, görevi kimlerin üstlenebileği belirtilmektedir. Bu düzenlemelerin de
yürümediği durumlarda, mahkemelerin vakıf üyesi atama yetkileri bulunmaktadır.
Vakıf üyelerinin, olabildiğince kendi seçtiğiniz kişiler arasından seçilmesini sağlamak için, yedek üyelerin
kimler olacağını veya nasıl atanabileceklerini belirtmeniz önemlidir.

Vakıf kurarken bazı önemli pratik konular
Bir vakıf kurarken gözönüne almanız gereken iki genel husus bulunur.
 Halen hayattayken bir vakıf kurmanız durumunda, vakfa katabileceğiniz varlıklarınız var mı?
Başka bir deyişle, bu varlıklar olmadan emekliliğinizde geçiminizi sağlayabilecek misiniz? Bu varlıkların
vakfa katılması, gelecekte kontrolunuzdan çıkmaları ve kendi kullanımız için geri alamamanız anlamına
gelmektedir. Onlar artık özürlü kişinin yararlanması için vakfa bağlanmış bulunmaktadır.

Örnek
Silvio ve Anna özürlü olan oğulları Marco’nun geçimini sağlamak istemektedir. İkiside emekli
olmuşlardır, bir evleri ve emeklilik fonundan (superannuation) bir miktar gelirleri bulunmaktadır.
Diğer oğulları Tony ile birlikte yaşamayı, evlerini satmayı ve bu parayı da oğulları Marco için
oluşturacakları bir Vakfa yatırmayı düşünmektedirler. Bir mali danışmanın görüşlerine başvururlar.
Bu danışman, gelecekte herhangi bir nedenle Tony ile yaşayamayacakları bir durum oluşabileceğini
ve vakfa yatırılan fonu geri alamayacakları ve emekliliklerinde barınacakları bir evleri olmayacağı gibi
sorunların ortaya çıkabileceğini kendilerine anlatır.
Vakfı hayattayken kurabileceklerini ancak vakfa çok fazla fon aktarmaları gerekmediğini anlatır.
Ayrıca danışman, her ne kadar Marco için en iyi uygulamayı gerçekleştirdikleri için güvenli duygular
içinde bulunmalarına karşın, bir vakıf işletmekle ilgili masraﬂarı ve belge düzenlemeleri konusunda
da kendilerini aydınlatır.
Silvio ve Anna düşüncelerinden vazgeçerek, ilerde gereksinimleri bulunabilecek olması nedeniyle,
parayı kendi adlarına yatırım yaparak tutmaya ve her ikisinin de ölümünden sonra vasiyetnameleri
yoluyla Marco için vakfa dahil edilmesine karar verirler.
 Vakıﬂar mevcut olmayan seçenekler yaratamazlar. Bir vakfın kurulması her ne kadar yararlı bir
uygulama gibi görünse de, bu sizin veya diğer kişilerin, özürlü kişinin çıkarı için vakfa dahil etmeyi
istediğiniz varlıklara bağlı bulunmaktadır. Vakıf üyesinin yetkileri, vakıftaki varlıkların miktarı ile sınırlıdır.
Özürlü bir kişi için kurulmuş olan bir vakfa atanan Vakıf Üyesi’ne, özürlü kişinin doğrudan sahip olduğu
varlıklarla ilgili olarak, vasilik veya mali yönetim gibi haklar vermemektedir.
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Örnek
James bir traﬁk kazası nedeniyle kötü bir şekilde yaralanmış olan özürlü bir kişidir ve
çalışamamaktadır. Kendi evi vardır ve kazadan önce biriktirdiği makul bir miktar parası
bulunmaktadır. James, kız kardeşi Susan’ın yardımıyla kendi işlerinin büyük bir bölümünü
yapabilmektedir.
Susan, James için bir vakıf kurmaya ve vakıf üyesi olarak kızı Sarah’ı atamaya karar verir.
Sarah, James’in sömürüldüğünü düşünmektedir ve onu korumak istemektedir.
James’e ait olan vakfın üyesi bulunması Sarah’a James’in kişisel varlıklarını kontrol hakkı vermez.
Kendi parasını koruması yönünde James’le işbirliği yapması veya yaşadıkları eyelet içinde Vasilik
Mahkemesine (Guardianship Tribunal) başvurarak James’in parasının kontrolü için bir mali yönetici
atanmasını istemek Sarah’ın seçenekleri arasında bulunmaktadır.

Varlıklarımı aile üyeleri arasında nasıl paylaştırabilirim?
Özürlü kişinin tek çocuğunuz olması durumunda, konu basittir: Tüm mülkünüzü oğlunuz ya da kızınıza,
diğerhak iddiaları bulunmadan, vakıf veya vasiyetname yoluyla verebilirsiniz.
Ancak, özürlü çocuğunuzun birkaç çocuktan biri olması durumunda, anne ve babaların ve diğer aile
üyelerinin özürlü çocuğun yanısıra diğer çocukların da çıkarlarının nasıl korunacağı konusunu dikkatli bir
şekilde göz önünde bulundurmaları gerekir.
Genellikle genel düzen aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
 Ailedeki her çocuğun varlık paylarının saptanması;
 Özürlü kişinin payının vakfa dahil edilmesi (şimdi veya vasiyetnameniz kanalıyla); ve
 Özürlü kişinin vefatı ve gereksinimlerinin ortadan kalkması durumunda, vakıfta bulunan varlıkların diğer
aile üyelerine, yardım kuruluşlarına veya uygun gördüğünüz herhangi bir kişiye verilmesi ile ilgili, vakıfta
bulunan varlıklarla ilgili koşulların eklenmesi.
Varlıklarınızın aile üyeleri arasında nasıl paylaştırılacağı güç bir konu olabilir ve aşağıda belirtilen
nedenlere dayalı bulunabilir:
 Paylaştırılacak varlıklar – ne kadar fazla ise, herkesin çıkarının gözetilmesi o kadar kolaylaşır;
 Özürlü kişinin kendi adlarına hakları olan ne tür varlıkları bulunduğu ve gelecekte ne tür bir gelir akışına
sahip olacakları;
 Özürlü kişinin yaşayacağı yerle ilgili ne tür düzenlemeler yapıldığı ve bu düzenlemelerin ne kadar
güvenli bulunduğu;
 Genellikle en büyük varlığınız olan evinizin özürlü kişinin yaşamını burada sürmesi için elde tutulup
tutulmayacağı;
 Gelecekte sosyal güvenlik koşullarının değişmesi olasılığı dahil, sosyal güvenlik faktörleri;
 Gelecekte özürlü kişilere, hükümetin ya da özel kurumların sağladığı hizmetlerdeki olası değişiklikler;
 Özürlü kişinin ölümü ve vakıfın desteğine artık gereksinimi bulunmayacağı zamana kadar, diğer
çocuklarınızın çıkarlarını erteleyerek, özürlü kişi için ek kaynaklar sağlamanız gerekip gerekmediği ve;
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 küçük çocukların eğitimlerinin tamamlanması veya yetişkin çocukların gereksinimleri gibi destek
verilmesi gereken diğer aile üyelerinin gereksinimleri.
Varlığınızın çoğunu (özürlü kızınız veya oğlunuz için) vakfa dahil etmeniz, diğer çocuklarınızın
yararlanmalarını çok uzun süre erteleyebilir. Bu, çocukların kendi geçimlerini yeterli bir şekilde
sağlayabilecek güçte olup olmadıklarına bağlıdır. Bu problemler farklı kişilerce farklı şekillerde çözümlenir:
doğru yanıtın bulunmadığı bir gerçektir.
Bazı anne ve babalar için en iyi çözüm yolu, diğer çocuklarına kıyasla gereksinimlerinin daha fazla olması
ve kendilerini geçindirme olanaklarının bulunmaması nedeniyle, özürlü kız veya erkek çocuklarına daha
fazla varlık bırakmaktır. Özürlü kişinin güvenli bir yerde kalması halinde dahi, bu düzenin değişmesi
durumunda özürlü kişiye, oldukça yüksek ücretli olabilecek kalacağı özel bir yer bulunması gerekir ve
bunu karşılamak için yedek fon ayrılması öncelik taşır. Hükümet tarafından sağlanan fonlara destek
ödemelerin yapılması da pahalıya mal olabilir.
Diğer anne ve babalar ise herkese karşı adil davranmak için varlıklarının eşit şekilde dağıtılmasını tercih
edebilirler: Çocuklardan birinin özürlü olması, onun daha az ya da çok almasına neden oluşturmamalıdır.
Özürlü çocuklarının kalacağı uygun bir yer bulunması ve gelecekte de çocuğun muhtemelen burada
kalmaya devam edeceğini düşünmeleri nedeniyle, bazı anne ve babalar mülklerinin daha büyük bir
bölümünü diğer çocuklarına verme kararı alırlar.
Zaman içinde durumunuz değiştikçe kararlarınız da değişebilir.

Örnek
Alex ve Rita’nın iki çocuğu bulunmaktadır: 12 yaşındaki Anne, ve 15 yaşındaki Peter. Peter zeka
özürlüdür. Peter’ın ne tür düzenlemelere gereksinim duyacağını tahmin etmek zordur. Anne
küçükken, Alex ve Rita’ya herhangi bir şey olması durumunda, Anne’da eğitimi için desteğe
gereksinim duyacaktır. Alex ve Rita mülklerini eşit olarak ikiye bölerek Peter’in payının idaresi için bir
vakıf üyesi atamayı ayrıca Alex ve Rita’nın Anne 21 yaşına ulaşmadan ölmeleri durumunda, Anne’ın
payının idaresi için de (parayı eğitimi için kullanacak) ayrı bir vakıf üyesi atamaya karar verirler.
On yıl sonra, Alex ve Rita vasiyetnamelerini yeniden inceliyorlar. Anne’in bağımsız bir yaşa gelmesine
çok az bir süre kalmıştır. Peter ise sonsuza dek yaşayabileceği bir barınak olarak görülen bir grup evinde
yaşamaktadır. Bununla birlikte Alex ve Rita, Peter’ın gelecekte barınma düzeninin değişebileceği bu
nedenle daha fazla paraya gereksinim duyabileceğini düşünerek varlıklarını üçte ikisini Peter’a verirler.
Burada daha da ayrıntılı açıklanacak bir çok seçenek mevcuttur. Bir vasiyetname düzenlemeniz ya da
vakıf kurmanız sırasında durumunuzla ilgili noktaları gözönüne almanız önemlidir. Kendi özel durumunuzu
ele alırken uygun yasal ve mali tavsiyenin büyük yardımı olacaktır.
Bu konuları, özürlü kişi dahil (mümkün olduğu oranda) ilgili tüm kişilerle de açıkça konuşmanız ve ilerde
neler olabileceği konusunda bir anlaşmaya varmanız önemlidir. Böylece ölümünüzden sonra sürprizli bir
durumun önlenmesi sağlanır. Aile içinde anlaşmazlık olduğunda, bunun çözümlenmesi yönünde eyalet ve
bölgelerdeki Family Mediation and Counselling services (Aile Arabulma ve Danışmanlık Servisleri)’nden
yardım alabilirsiniz.
Aile İlişkileri Servisleri, Bakıcılar için girişim kapsamında, anne ve babalara ve diğer aile üyelerine
özel bakım sağlanmasıyla ilgili bir ortak anlaşmaya varılması ve anlaşmazlıkların tüm ailenin yararına
çözümlenebilmesi için bu girişime fon sağlanmıştır.
Daha fazla bilgi edinmek için bkz: Bölüm 6.
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Farklı barınak şekillerinin buradaki rolü nedir?
Halen yüksek desteğe gereksinimi bulunan kişilerin kalabilecekleri barınaklara büyük talep bulunmaktadır.
Seçenekler kısıtlıdır ve genellikle – söz gelimi, bakım evlerinde, hostellerde ve özürlülük kurumlarında
uzun süreli bakım, aileleri üzmektedir.
Eyalet ve bölgeler, özürlü kişiler ve ailelerce tanılanan, özürlü kişilerin barınmalarıyla ilgili daha fazla
seçenek yaratılması gibi ihtiyaçlara çözüm oluşturacak değişiklikler ve uygulamalar başlatmışlardır.
‘Herkes için bir örnek’ model olamaz; en iyi yöntem, herkesin farklı durumunu karşılayabilecek bir dizi
barınak seçeneği sağlamaktır. Bu seçenekler arasında savunma desteği sağlanmış olarak bağımsız
yaşama; özürlü veya özürlü olmayan bir kişiyle, gerektiğinde destek sağlanarak birlikte yaşama; Eyalet/
bölge Konut Bakanlığı kanalıyla sağlanan konutlarda, 24 saat destek verilerek bağımsız olarak yaşamak;
veya savunma ve destek alarak aile evinde yaşamayı sürdürmek.
Bazı aileler, diğer ailelerle birleşerek, özürlü aile üyesine sürdürülebilir bir bakım sağlanması için,
kaynakların birleştirilerek uygun bir paylaşımlı yaşama düzeni sağlanması yönünde, bir model
oluşturmaya çalışmaktadır. Bu konuda, aileler tarafından geliştirilen ve yönetilen, özürlü aile bireylerine
barınak seçenekleri yaratmak için yenilikçi metodlar kullanan çok az sayıda kuruluşlar bulunmaktadır.
Bu tür kuruluşlar resmi ve özel desteğin birlikte sağlanmasıyla çalışmaktadır.
Vakıﬂarın nasıl bir barınak seçeneğini desteklediği ele alınacak olursa, henüz hayattayken veya
ölümünüzden sonra vasiyetnameniz yoluyla vakıf oluşturmanın, yeni kaynaklar yaratmayacağını anlamak
önemlidir. Özürlü bir aile üyesine barınak sağlanması konusuna makul ölçülerde kesinlik kazandırmak
istemeniz durumunda ve gerektiğinde hazır bulunması için, düzenlemeleri kendiniz yapmalısınız.
Bununla birlikte, kişinin değişebilecek istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve kişilere en iyi desteğin nasıl
sağlanabileceği konusunda yeni ﬁkirlerin ortaya çıkabilecek olması nedeniyle, vakıf üyesinin hareket
edebileceği esnek bir alan bırakmalısınız.
Bir kuruluş veya hükümet tarafından sağlanan bir barınakta ‘bir sistem içinde’ yaşayan zeka özürlüler
ele alındığında, bu sistemin her zaman mevcut bulunacağı düşünülerek, sorun çözüme ulaştırılmış
görünebilir. Bununla birlikte, durumun gelecekte değişme olasılığı her zaman mevcuttur. Söz gelimi;
mevcut barınak 10 yıl sonra kişinin durumuna uygun bulunmayabilir, hizmet sağlayıcı kuruluş kapanabilir
veya hizmet şeklini değiştirebilir.
Özürlü kızları veya oğulları ile halen evlerinde birlikte yaşayan anne ve babalar için sorun, yaşlanmalarına
karşın yine de bakım vermeye devam etmek zorunda olmalarıdır. Bununla birlikte, anne ve babanın
ölümü ile birlikte ortaya çıkan değişik durum ve özürlü kişinin yeni bir bakım yerine yerleştirilmesi ayrıca
düşünülecek bir konudur.
Herhangi bir türdeki uygun bir barınağa erişimi düzenlemek atılacak çok önemli bir adımdır. Vasiyetname
veya vakfın yürürlüğe geçmesinden önce bunu başarmanız çok iyi bir yöntemdir. Vakıf Üyesine veya
Üyelerine, özürlü kişiyi uygun bir barınağa yerleştirmeleri için ana hatları sağlamanız ve vekalet vermeniz
gerekmektedir.
Aşağıda belirtilenlerin karşılanması için elde edilebilir varlıklarınızın bulunması gerekir:
 sigorta, emlak vergisi, tamirat ve evle ilgili diğer giderler; ve
 gerekli bakım ve destek giderleri.
Evin sürekliliğinin sağlanamaması ve evde oturan özürlü kişiye gereken destek verilememesi durumunda,
özürlü kişiye bir ev sağlanması akıllıca bir yaklaşım değildir. Bu gibi şeylerin karşılanması için paranın
yeterli olmaması durumunda yaptığınız düzenlemeler devam edemez ve sonunda daha uygun bir yolun
uygulanması için mülkün satılması gerekir. Harcamaların karşılanması için para bir vakıf gelirinden (varsa)
veya ödenekler, birikimler veya sosyal güvenlik ödemeleri gibi özürlü kişinin gelirinden sağlanabilir.
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Destek ve bakım servisleri, özellikle de bu servislere uzun yıllar gereksinim bulunuyorsa, genellikle
çok pahalıya malolur. Vasiyetnameniz veya vakıf yoluyla bu giderlerin karşılanmasını tasarlamanız
durumunda, muhtemel maliyetlerini ve 30 40 yıl sürebilecek olan servislerin mali planlamalarını
düzenlemelisiniz. Bu servislerin ücretlerinin tümüyle özel olarak karşılanması, varlıkların yeterli
bulunmaması nedeniyle, birçok kişi için olası değildir. Bu nedenle hükümet veya kamu kuruluşları
kanalıyla verilen servislerden yararlanmanın ve en iyi düzenin sağlanması için mali imkanlarınız içinde ne
tür katkılarda bulunabileceğinizin gözönünde tutulması gerekir.

Özel özürlülük vakıﬂarı
Mülk planlaması düzenlemelerinde ailelere yardım sağlanması için, bazı hibeler ve özel özürlülük vakıﬂarı
olarak anılan vakıﬂarla ilgili belirli koşullar uygulandığında, Avustralya Hükümeti, sosyal güvenlik ve malül
gaziler bakanlığının uyguladığı varlık testlerinde indirim uygulanması için yasa çıkarmıştır. Yasalara uygun
bulunduğu sürece herkes, ileri derecede özürlü bulunan esas lehdar (beneﬁciary) için özel özürlülük
vakfı oluşturabilir.
İleri derecede özürlü bulunan aile üyelerinin barınak ve bakım masraﬂarının aileler tarafından
karşılanması yönünde kişileri özendirmek, özel özürlülük vakfının odak noktasını oluşturmaktadır. Bir
vakıfta tutulan varlıkların sosyal güvenlik ödemelerini etkileyebileceği konusundaki kaygıların, sosyal
güvenlik indirimleri sağlanmasıyla ortadan kalkabilecek olmasınedeniyle, bir özel özürlülük vakfının
oluşturulması bu durumun gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Ancak, elde bulunan varlıkların yeterli
olmaması ve bu nedenle de sosyal güvenlik ödemelerinin riske girmemesi durumunda özel özürlülük
vakfı oluşturmak yerinde bir hareket olmayabilir. Özel özürlülük vakıﬂarı ile ayrıntılı bilgi edinmek için
Özel Özürlülük Vakıﬂarı – İşlerin düzenlenmesi. bölümüne başvurun.

Vakıf düzenlemelerime veya vasiyetnameme karşı çıkılabilir mi?
Yukarıda belirtilen konuları dengelemeye çalışırken arka planda kalan bir konunun da düşünülmesi
gerekir: yakın bir aile üyesinin varlıklarınızı paylaştırma şeklinden hoşnut kalmaması ve ölümünüzden
sonra vasiyetnamenize karşı çıkması olasılığının bulunması. Bu durum ayrıca, vasiyetname yoluyla
paylaştırma yerine, halen hayattayken bir vakıf kurup işletilmesi durumunda da sorun yaratabilir.
Ölümünüzden önce tutanak tutulmasını üstlenmenize bazen karşı çıkılabilir ve vasiyetnameye karşı
çıkılmak üzere bir kenara bırakılabilir.
Varlıklarınızın büyük bir bölümünü özürlü kızınız ya da oğlunuza bırakmanız durumunda diğer
çocuklarınız kendilerine uygun düzenlemeleri yapmadığınız için sizi suçlayabilirler. Varlıklarınızı
çocuklarınız arasında eşit şekilde paylaştırsanız dahi, çocuklardan biri böyle bir iddiada bulunabilir. Bu tür
iddialar pahalıya mal olabilecek mahkeme işlemlerine yol açabilir ve bu masraﬂar da sizin mülkünüzün
geliriyle ödenecektir.
Vasiyetnamenize karşı çıkılmayacağı hiçbir zaman kesin olarak saptanamaz. En doğru çözüm yolu,
konuları aile ile birlikte tartışmak ve özürlü kişinin gelecekteki yaşamıyla ilgili gereksinimlerinin nasıl
karşılanacağı konusunda bir anlaşmaya varmaktır. Konuların aile içinde ve mümkünse özürlü kişinin
yaşamında önemli rolü bulunan kişilerle tartışılması, tüm aile üyelerinin, özürlü kişiye en faydalı olacak
şekilde bir anlaşmaya varmalarında yardımcı olacaktır.
Ailenizdeki anlaşmazlıklarla ilgili olarak herhangi bir kişiyle konuşmak istemeniz durumunda, Aile
Arabuluculuk ve Danışma Servislerinden (Family Mediation and Counselling Services) yararlanabilirsiniz.
Bu kitapçıkta yer alan İletişimle ilgili 5’inci bölüme bakın.

22

Özürlü kişiler için: Geleceğe yönelik planlama | Bölüm 3

Yasal danışmanınız vasiyetnamenize dahil edilebilecek olan mülkünüzü neden böldüğünüzle ilgili bir
açıklama hazırlayabilir ve bu da karşı çıkılma olasılığını azaltabilir.
Bununla birlikte özürlü aile üyenizin geçimi için uygun fon bırakmak önemli bir konudur. Bir
anlaşmazlığın ortaya çıkma olasılığı, doğru bildiğiniz şeyleri uygulamanıza engel oluşturmamalıdır.
Uzmanca tavsiyelerden yararlanarak gözönüne aldığınız seçenekler ve size en uygun gelen
ve seçiminizle ilgili düzenlemeleri, diğer kişileri mutsuz kılacak olması nedeniyle uygulamaktan
çekinmemelisiniz. Bir anlaşmazlık bulunması durumunda, vasiyetnamenizin yöneticisi, mülk gelirinden
çok fazla harcamada bulunmadan bunları çözümlemeye çalışabilir.

Yapılmasını istediğim işleri vakıfta ayrıntılarıyla kayda geçirmeli miyim?
Vakıf üyelerinin özürlü kişiye yönelik ne tür şeyler yapmaları konusundaki isteklerinizi ayrıntılı veya kısa bir
şekilde belirtebilirsiniz. Vakıf Üyelerinin uygulamaları gereken konuları ayrıntılı bir şekilde belirttiğinizde,
sizin o gün düşünmediğiniz, ilerde farklı durumlar oluştuğunda sorun yaratabilir.
Vakıf Üyelerinin karşılaşacağı 10 yıl ve hatta yirmi yıl sonrasının olası durumlarını, çok fazla bilinmeyen
faktörlere bağlı olarak o anda tahmin edemeyebilirsiniz. Vakıf oluştururken ya da vasiyetname hazırlarken
elinizde bulunan kaynaklar ve bilgileri kullanarak yapabileceklerinizi en iyi şekli uygulamalısınız.
Genel olarak, ortaya çıkacak her türlü durumla ilgili karar verme yetkilerini tam ve özgürce
kullanmalarını mümkün kılmak için, vakıf üyelerine oldukça fazla bir hareket esnekliği
sağlamalısınız. Özürlü kişi için neler yapılacağını ana hatlarıyla belirtmeniz, vakfın katı kurallar
içinde hareketsiz kalmasını önleyerek soruna esnek çözümler getirmesine olanak sağlar.
Vakıf üyesinin uygulamalarını, çok fazla ayrıntıya girmeyerek, makul ölçülerde kontrol edilmesini
sağlayabilirsiniz. Vasiyetnamenizde veya vakıf sözleşmesinde vakıf üyelerinin görevlerini nasıl yerine
getirecekleri konusunda bir dizi ana hatları genel olarak belirtebilirsiniz. Özürlü kişinin esenliğinin vakıf
üyeleri için en önemli konuyu oluşturması gerektiği vasiyetname veya vakıf sözleşmesine kaydedilebilir.
Bu da, uzun dönemde geride kalan kişilerin geçimi için paradan tasarruf yapılması. Vakıf Üyesinin sorunu
olmamalıdır, anlamına gelmektedir. Ana hatlar, izlenecek genel politikanızı ve gerektiğinde kimlere
danışılabileceğini açıklayabilir.
Bu kitapçık, vakıﬂarın olumlu ya da olumsuz vergilendirilme sistemleri konusunu ele
almamaktadır. Bununla birlikte, ‘Özel Özürlülük Vakıﬂarı – İşlerin yürütülmesi’ başlıklı kitapçıkta
bu konuyla ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu konu yasal ve mali danışmanların uzmanlık
alanına girmektedir. Bir avukatın bulunmasıyla ilgili bilgiler kitapçığın sonunda açıklanmaktadır. Eyalet ve
bölgelerdeki hukuk birlikleri, vasiyetname ve vakıﬂar konularında uzmanlaşmış avukatlar konusunda size
bilgi verebilir.

Özürlü kişinin gereksinimleriyle ilgili olarak öğrenmiş olduğum tüm hususları
nasıl aktarabilirim?
Bir vasiyetname ya da vakıf sözleşmesinde çok fazla ayrıntılı bilginin yer alması, özellikle bu ayrıntıların
değişebileceği düşünülerek, uygun görülmemektedir. Bunu çözümleme yollarından biri de, vasiyetname
veya vakıf sözleşmesi dışında, vakıf üyelerine görevleriyle ilgili yazılı bir bilgilendirme metni bırakmaktır.
Bu da özürlü kişiyle ilgili nelerin iyi nelerin kötü olduğu, bu kişinin istek ve gereksinimlerini nasıl ilettiği:
kişinin sevip sevmediği etkinlikler, evde kendileri için yapabildikleri, yapamadıkları işler, etkinliklere,
terapilere, tedavilere katılabilmeleri için ne tür destek gerektiği, ne tür servisleri kullandıkları gibi hususları
içerebilir. Durum farklılaştıkça, bu bilgileri de güncelleştirebilirsiniz.
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Çeşitli hususları kapsayan bu bilgiler ve tercihleriniz vakıf üyelerini yasal olarak bağlamadığı için, özürlü
kişiye en faydalı hizmeti götürmeleri yönünde çok değerli yardımı oluşturacaktır. Elbette, çoğu kez bu tür
bilgileri az ya da çok, özürlü aile üyenizin kendisi de belirtebilecektir, bu bağlamda vakıf üyelerine bunula
ilgili açıklamalar da yapılmalıdır.
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Bölüm 4
Yasal ve mali tavsiyeye erişim
Bir avukat bulmak
Vasiyet hazırlanması ya da vakıf kurulmasıyla ilgili konularda avukatların engin bilgilerinden
faydalanılabilinir ancak özürlü kişilerin gereksinimleri ve sosyal ve özürlülük servislerindeki güncel
durumlarla ilgili bilgileri yetersiz bulunabilir. Gereksinimlerinize uygun bir avukat arama sürecinde diğer
ailelerden veya sizinle aynı durumda olan kişilerden böyle bir avukatı nasıl buldukları ve size tavsiyelerde
bulunup bulunamayacakları konusunda bilgi almak yararlıdır.
Herhangi bir yolla tavsiye edinememiş olmanız durumunda, bazı eyalet ve bölgelerin, yüksek
desteğe gereksinim duyan kişilere uzmanlaşmış hizmet götüren yasal merkezleri bulunmaktadır. İlişki
kurulabilecek adres ve telefonlar ilerideki sayfalarda belirtilmektedir. Ancak birçok eyalet ve bölgelerde
bu tür merkezler bulunmayabilir, bu durumda yaşadığınız bölgedeki Toplum Yasal Merkezi veya Hukuk
Derneği ile ilişki kurabilirsiniz.
Avukatınızın yüksek desteğe gereksinim duyan bir kişi için, özürlülük ve mülk planlaması alanında yeterli
bilgisi olmaması durumunda kendisini eğitmeniz gerekebilir. İyi tasarlanmış bir planınızın bulunması
durumunda, içeriğinde değiştirmeyi düşünmediğiniz bölümleri ve ayrıca tavsiye almak istediğiniz alanları
avukatınıza bildirebilirsiniz.
Avukatınızla birlikte bir plan biçimlerdirdiğinizde, mali planlama konusunda daha fazla tavsiyelere
ihtiyacınız olup olmadığını avukatınıza sorun.

Avukata götürmeniz gereken bilgiler
Sizinle ilgili bilgiler:
 adınız soyadınız, adresiniz ve mesleğiniz;
 çocukların adları soyadları ve kaç yaşında oldukları;
 özürlü olmayan çocukların güncel durumları (evil/bekar, meslekleri, isdihdam durumları,
konut durumları gibi);
 bir vakıf kurup siz hayattayken uygulamaya geçirecekseniz sosyal güvenlik durumunuz;
 varlıklarınızın tahmini değeri: eviniz, diğer parasal varlıklarınız, beklenen emeklilik ödeneği
(superannuation) ve diğerleri gibi;
 bir vasiyetname hazırlamanız durumunda, varlıklarınızı potansiyel lehdarlara (beneﬁciaries) nasıl
paylaştıracağınız;
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 bir vakıf kurup siz hayattayken uygulamaya geçirecekseniz, varlıklarınızın hangilerini vakfa
dahil edeceğiniz;
 evinizin özürlü kişinin yaşaması için kullanılıp kullanılmayacağı;
 vakıf üyesi olarak kimleri atayacağınız;
 vakıf üyelerine ücret ödeyip ödemeyeceğiniz;
 herhangi bir kimseye belirli bir şey verip vermeyeceğiniz; ve
 özürlü oğlunuz veya kızınıza, ilerde gereksinimleri bulunursa, bir vasi ya da mali yönetici olarak kimlerin
aday olabileceği?
Özürlü kişiyle ilgili bilgiler:
 özürlülüğün ne tür olduğu ve derecesi, bakım ve barınak düzenleri: evde, bir sistem kapsamında,
diğer türden hizmet sağlayıcıların yardımıyla;
 bu düzenlemelerin güvenliği ve ne kadar devam edebileceği;
 ne derece destek sağlamak gerektiği ve bu desteğin nereden sağlanacağı konusundaki düşünceleriniz;
 sosyal güvenlik düzenlemeleri ve bunlarla ilgili ne derece gereksinim duyulduğu;
 özürlü kişinin kendi adına sahip olduğu varlıklar; ve
 kendi vasiyetini düzenleyip düzenleyemeyeceği.

Bir mali danışmanın aranması
Mali planlamayla ilgili yardım sağlayacak güvenilir bir kişinin bulunması ailelerin güçlük çektiği konulardan
biridir. Özürlülükle ilgili bilgi sahibi olmak ve geleceğe dönük planlar düzenlemek, birçok planlama
uzmanının deneyimi dışında bulunabilir. Bir muhasebecinin veya mali planlama uzmanının tavsiyelerinden
yararlanabileceğinizi avukatınızla birlikte uygun görmeniz ve böyle bir kişiyi tanımamanız durumunda,
diğer ailelerden ve arkadaş çevrenizden bilgi almayı deneyebilirsiniz. Onlar böyle bir kişiyi salık verebilirler.
Birçok mali danışmanın, yüksek derecede desteğe gereksinimi bulunan bir aile üyesine bakım
sağlayan ailelerin karşılaştığı konular hakkındaki bilgileri kısıtlıdır. Bir mali danışmanın seçiminde,
kendi durumunuzdaki kişilere tavsiyede bulunmakla ilgili deneyimleri hakkında bilgi alın. Avustralya Mali
Planlama Birliği (The Financial Planning Association of Australia), yaşadığınız bölgede bir mali planlama
uzmanı bulmanızda size yardımcı olabilir. Ücretsiz olarak arayabileceğiniz telefon numaraları ilerideki
sayfalarda belirtilmektedir ancak, Birlik size bu planlamacıların özürlülük ve planlamayla ilgili deneyimleri
konusunda sizi bilgilendiremez.
Avustralya Güvenlik ve Yatırım Komisyonu ile (Australian Securities and Investment Commission)
http://www.asic.gov.au, adresli web sitesine girerek ilişki kurabilirsiniz veya infoline@asic.gov.au
adreslerine e-mail gönderebilirsiniz, veya 1300 300 630, No’lu telefonu arayıp ‘Getting Advice’ (Tavsiye
Almak) adlı ücretsiz kitapçıklarından bir örnek isteyebilirsiniz.
Planınızı uzmana götürmeden önce, yüksek desteğe gereksinimi bulunan aile üyenize sağlayacağınız
bakımla ilgili gelecekte ne tür bir gelire sahip olmanız gerektiğini düşünün. Ayrıca, kişinin hakkı bulunduğu
diğer ödenekler, konut seçenekleri gibi, gereksinimlerinizi karşılayacak mali planı tasarlaması konusunda
yardımcı olacak bilgileri uzman kişiye ulaştırın.
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Bölüm 5
Yararlı kaynaklar
Ulusal çapta
Aile ve Arabuluculuk Danışmanlık Servisleri
Özürlü kız ya da erkek çocuklarının gelecekteki bakımlarıyla ilgili özel düzenlemelerde bulunan aileler,
aile ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanabilirler.
Bakıcılar Girişimi için Aile İlişkileri Servisleri kapsamında, anne ve babaların ve diğer aile üyelerinin özel
bakım sağlama düzenlemeleriyle ilgili karar alırken aile danışmanlığı ve arabuluculuk hizmetlerinden
yararlanmaları ve aile anlaşmazlıklarını çözümleyerek tüm ailenin en yararına olacak şekilde anlaşmaya
varılması için fon sağlanmıştır.
Aşağıda yer alan kuruluşlar, bilgi, destek, danışmanlık ve arabuluculuk sağlayabilirler. Bu hizmetler Aile İlişkileri
Hizmet Programı (Family Relationship Services Program) (FRSP) kapsamında sunulur. Bu kuruluşlar, anne
ve babalara kızları veya oğullarının gelecekteki bakımları için bir plan yapmalarında destek ve uzman tavsiyesi
sağlayarak, huzur içinde olmalarını sağlar, ayrıca özürlü kişinin de bakımı devamlılık kazanmış olur.
Australian Capital Territory

Centacare Canberra – Goulburn
Telefon: 02 6162 6100

New South Wales

Interrelate Family Centres
Telefon: 02 9745 5544

Queensland

Centacare Catholic Family and Community Services
Telefon: 07 3252 4371

South Australia

Uniting Care Wesley Adelaide Inc
Telefon: 08 8202 5111

Tasmania

Relationships Australia Tasmania
Telefon: 03 6421 5800

Victoria

Eastern Access Community Health Inc
Telefon: 03 9871 1800

Western Australia

Anglicare WA Inc
Telefon: 08 9263 2050

Northern Territory

Centacare NT
Telefon: 08 8944 2000

FRSP ile ilgili daha fazla bilgi www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/family/frspfamily_ relationships_
service_program.htm adresli web sitesine girilerek sağlanabilir.
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Yasal Tavsiye
Yaşadığınız eyalet veya bölgedeki yasal merkezleri aşağıda yer alan listeden bulabilirsiniz.

Mali Danışmanlar
Financial Planning Association of Australia – Find a Planner Service 1800 626 393
(Avustralya Mali Planlama Birliği) – Bir Planlamacı Bul Servisi
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
(Avustralya Güvenlik ve Yatırımlar Komisyonu)
FIDO (ﬁnancial tips and safety checks) is the consumer website of ASIC.
(mali tavsiyeler ve güvenlik testleri) ASIC’in tüketicilere yönelik web sitesidir.
Bilgi hatları ile email yoluyla ilişki kurulabilir: infoline@asic.gov.au ya da 1300 300 630
No’lu telefonu arayın
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IDRS zeka özürlü kişilere, ve bu kişi adına tavsiye almak isteyen ailelerine,
bakıcılarına, savunucularına ve diğerlerine yasal yardım sağlayan uzmanlaşmış
bir Toplum Yasal Merkezi’dir. IDRS kişileri bu konuda uzmanlaşmış avukatlara
havale eder.

Toplum Yasal Merkezleri (CLC) NSW sınırları içinde, ücretsiz yasal tavsiye ve bilgi
sağlamanın yanısıra, münferit kişileri ve toplumu yasal konularda eğiten bağımsız
toplum kuruluşlarıdır. NSW’de 41 adet Toplum Yasal Merkezi bulunmaktadır.
Bu merkezler, vasiyetnameler dahil bir dizi konuda, gizlilik kuralları içinde yasal
tavsiye ve yardım sağlamaktadır. Özel bir avukatın ücretini karşılayamayacak
olan herhangi bir kişi CLC’ye başvurabilir. Tercüman sağlanabilir ve müşterilere
ait bilgilerin tümü gizli kalır. NSW’de hizmet veren Toplum Yasal Merkezlerinin bir
listesine ulaşmak için, www.nswclc.org.au/CLCs.html adresli web-sitesine girin.

2C/199 Regent Street
REDFERN NSW 2016
Telefon: (02) 9318 0144
Ücretsiz telefon hattı: 1800 666 611
Web-sitesi: www.idrs.org.au

Suite 3B, Briad House
491 - 493 Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010
Telefon: (02) 9318 2355
Faks: (02) 9318 2863
Web-sitesi: www.nswclc.org.au

Intellectual Disability Rights
Service (IDRS) (Zeka
Özürlülerin Hakları Merkezi)

Combined Community Legal
Centres Group (NSW) Inc.
Birleşik Toplum Yasal
Merkezleri)

New South Wales

New South Wales Hukuk Birliği, Avukat Havale Servisi(The Solicitor Referral
Service of the Law Society of New South Wales) belirli yasal alanlarda bir
özel avukatlık şirketi veya akredite uzmanlar bulmalarında kamuya yardımcı
olmaktadır. (02) 9926 0300 No’lu telefonla servisi arayabilir ya da
www.lawsociety.com.au/Search/Query.aspx adresli web sitelerine girebilirsiniz.
Yasal bilgi veya tavsiye alma konularında LawAccess NSW’i 1300 888 529 No’lu
telefondan arayın veya LawAccess web sitesine girin: www.lawaccess.nsw.gov.
au (bkz: ‘Wills and Estates’). Buradaki bilgiler Içinde NSW Yasal Yardım Servisine
Vasiyetname havalesi ve Vasiyetnameler, Vekaletnameler ve Mülk Planlaması
konusunda açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

170 Phillip Street
SYDNEY NSW 2000DX 362 Sydney
Telefon: (02) 9926 0333
Faks: (02) 9231 5809
Email: lawsociety@lawsocnsw.asn.au
Web-sitesi: www.lawsociety.com.au

Law Society of NSW
(NSW Hukuk Birliği)

Yorumlar

İletişim Bilgileri

Kuruluş

New South Wales
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19 O’Connell Street
SYDNEY NSW 2000
Telefon: 1300 364 103
Web-sitesi: www.pt.nsw.gov.au
Internetten araştırma için:
www.pt.nsw.gov.au /Enquiries/Default.aspx

Level 15, 133 Castlereagh Street, Sydney
Posta adresi: PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
DX 1335 Sydney
Telefon: (02) 9265 3184
Faks: (02) 9283 2645
Ücretsiz telefon hattı ve çalışma saatleri
dışında aranacak telefon: 1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Bilgi ve Destek: (02) 9265 144
Web-sitesi: www.lawlink.nsw.gov.au/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Telefon: (02) 9265 1441
Faks: (02) 9283 2645
Ücretsiz telefon hattı (kent dışı aramalar):
1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Web-sitesi:
www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

Public Trustee
(Kamu Vakıf Üyesi)

Ofﬁce of the Public
Guardian (Kamu
Vasilik Oﬁsi)

Private Guardian
Support Unit (Özel
Vasilik Destek Birimi)

Özel Vasilik Destek Birimi, yasal olarak atanan vasilere ücretsiz ve gizlilik içinde
destek sağlayan bir servistir. Birim aşağıda belirtilen konularla ilgili destek
sağlamaktadır: bir vasinin rolünü ve sorumluluklarını ve NSW Vasilik Yasası’nı
(NSW Guardianship Act) anlamalarına yardımcı olmak. Vasisi bulunulan kişi
adına en iyi kararları vermekte yardımcı olmak, anlaşmazlıklarda veya tartışmalı
durumlarda gerekeceği gibi savunma görevinin üstlenilmesi veya bilgi birikiminin
karar verme aşamasında yardımcı olması, özürlü kişilerin yararlanabileceği bir
dizi hizmetlerden faydalanılması için bilgilendirme, düzenli bültenler gönderilerek
güncel vasilik konularında bilgi aktarımı sağlanması.

Kamu Vasisi, Vasilik Tribünü’nün vasiliğe atanacak başka hiçbir kişinin
bulunamadığına karar vermesi durumunda ‘son seçenek olarak’ vasilik yapmak
üzere atanır. Daha fazla bilgi almak için: www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/ll_
opg.nsf/pages/pg_aboutus adresli web sitesine girin.

Kamu Vasisi bunama, zeka özürü, beyin zedelenmesi veya akıl ve ruh hastalığı
gibi hastalıkları bulunan ya da ‘risk taşıyan’ gezginci bir yaşam tarzı içinde olan
kişilere vasilik yapar.

NSW Kamu Vasisi, özürlü bir kişiye (16 yaş veya üzerinde) vasi olmaya uygun
veya yetenekli bir kişinin bulunamaması durumunda, NSW Vasilik Tribünü
(mahkemesi) tarafından bu görevi yürütmek için atanan bir kamu vasisidir.

Kamu Vasiyeti Vakıf Üyesinin rolü (Public Trustee), NSW halkına bağımsız ve
tarafsız bir Tenﬁz Görevi (Executor), Yöneticiliği (Administrator) ve Vakıf Üyeliği
(Trustee) sunmaktır. Anakent Sydney’de ve NSW bölgesinde 19 şubesi bulunan
Kamu Vakıf Üyeliği, vasiyetname düzenlemek, Vakıﬂar, Mülk Planlaması ve
Vekaletnameler konusunda hizmet vermektedir.

New South Wales
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Level 15, Piccadilly Tower
133 Castlereagh Street, Sydney or
144 Clarence Street, Sydney
Posta adresi: PO Box A235
SYDNEY SOUTH NSW 1232
DX 1335 Sydney
Telefon: (02) 9265 3131
Sydney dışı: 1300 360 466
Faks: (02) 9265 3686
TTY: 1800 882 889
Web-sitesi: www.lawlink.gov.au/opc
Email: Estate Management Branch
opcmail@opc.nsw.gov.au
Private Management Support Branch
pmsd@opc.nsw.gov.au

Level 3 / 2a Rowntree Street, Balmain
Posta adresi: Locked Bag 9
BALMAIN NSW 2041
Telefon: (02) 9555 8500
Faks: (02) 9555 9049
Ücretsiz telefon hattı: 1800 463 928
TTY: (02) 9552 8534
Web-sitesi: www.gt.nsw.gov.au
Email: gt@gt.nsw.gov.au

Ofﬁce of the Protective
Commissioner
(Koruyucu Hükümet
Temsilcisi)

GuardianshipTribunal
(Vasilik Tribünü)
ya da mahkemesi

New South Wales

Vasilik Tribünü vasilerin veya mali yöneticilerin atanmasıyla ya da kendi kararlarını
verme yetenekleri bulunmayan özürlü kişiler için vücut veya diş sağlığıyla ilgili
kararları verir. Vasilik Tribünü’nün belirli ve kısıtlı yetkileri bulunur. Tribün, özel
bir vasi (bir aile üyesi veya bir arkadaş) ve/veya kamu vasisi atanmasıyla ilgili
vasilik kararı alabilir, vekaletname sürekliliğini inceleyebilir ve bir klinik araştırmaya
katılacak ve kendi kararlarını verme yeteneği bulunmayan kişiler için bu
araştırmayı onaylar.

Bu web-sitesinde konuyla ilgili iki bağlantı bulunmaktadır: OPC Yönetimi ve Özel
Yönetim. Her bölüm OPC Mülk Yöneticisinin ve Özel Mülk Yöneticisinin rolü ve
sorumluluklarını açıkça belirtmektedir. Ayrıca, Geçici Kararlar Almak konusunda
bilgi ve Özel Mülk Yöneticileri için sağlanan büyük miktarda destek malzemesi
bulunmaktadır.
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Victoria Hukuk Birliği’nin internet Yasal Havale Servisi Victoria içindeki
avukatlara şirketlerine ücretsiz havale yapar. Tüm havaleler, belirli hukuk
alanlarında avukatlık yapan Victoria Hukuk Birliği üyelerine yapılır. Avukatlık
şirketleri müvekkillerini ilk 30 dakikası ücretsiz olarak görürler. İlk 30 dakikadan
sonra veya müvekkilleri adına ek çalışma hazırlanması gerektiğinde normal
ücret alınır.

Telefon: (03) 9607 9550
Web-sitesi: www.legalreferrals.liv.asn.au
Email: referrals@liv.asn.au

Web-sitesi:
www.liv.asn.au/public/ﬁnda/clc

Level 4, 520 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Telefon: (03) 9629 4422
Faks: (03) 9614 0488
Ücretsiz telefon hattı: 1800 555 887
Web-sitesi:
www.communitylaw.org.au/mentalhealth
Email: Mental_Health_VIC@clc.net.au

Online Legal Referral
Service (İnternet kanalıyla
Havale Servisi)

Community Legal Centres
Directory (Toplum Yasal
Merkezleri Rehberi)

Mental Health Legal Centre
Inc (Akıl ve Ruh Sağlığı
Yasal Merkezi)

Bu merkez akıl ve ruh hastası olan kişilerin bakıcıları/yardımcılarına yönelik
yasal konularla ilgilenir. Akıl ve Ruh hastalığı geçirmiş veya ruh hastalığı ile
ilgili servislerle ilişkisi olmuş herhangi bir kişiye yasal yardımda bulunabilir.
Bunlar arasında Akıl ve Ruh Sağlığı İnceleme Kurulu Duruşmaları, Vasilik ve
Yönetimle ilgili konular sayılabilir.

Bu Victoria Hukuk Enstitüsü tarafından oluşturulan iletişim adreslerinin bilgi
tabanıdır. Toplum Yasal Merkezleri bulundukları yer veya uzmanlık alanlarıyla
ilgili olarak sıralanmıştır.

Akredite Uzmanlık Araştırma servisi, vekaletname ve Mülkler konusunda
uzmanlık sahibi olan bir avukat bulmanızda yardımcı olabilir. Akredite bir
uzmanın en az beş yıl tam gün çalışma deneyimi olmalı ve uzmanlık alanında
en az üç yıl çalışma deneyimi bulunmalıdır. Ayrıca uzmanlık alanlarında yüksek
dereceli Profesyonel Gelişme göstermeleri, teknik bilgilerini, yazım ve pratik
savunma yeteneklerini ölçen, kapsamlı bir sınavı başarıyla tamamlamaları
gerekmektedir. Bu sınav yöntemi aynı alandaki bilirkişiler tarafından
tasarımlanır ve değerlendirilir. Uzmanların her üç yılda bir akreditasyonlarını
yenilemek için başvuruda bulunmaları gereklidir. www.liv.asn.au/directory/
specialists

470 Bourke Street, Melbourne
Posta adresi: PO Box 263C
MELBOURNE VIC 3001
DX 350 Melbourne
Telefon: (03) 9607 9311
Faks: (03) 9602 5270
Web-sitesi: www.liv.asn.au
Email: lawinst@liv.asn.au

Law Institute of Victoria
(Victoria Hukuk Birliği)

Yorumlar

İletişim Bilgileri

Kuruluş

Victoria

Victoria
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55 King Street
MELBOURNE VIC 3000
Telefon: (03) 9628 9911
Ücretsiz telefon hattı: 1800 133 055
(within Victoria)
Faks: (03) 9628 9932
Web-sitesi: www.vcat.vic.gov.au (see
‘Guardianship and Admin’)
Email: vcat@vcat.vic.gov.au

168 Exhibition Street
MELBOURNE VIC 3000
Telefon: (03) 9667 6444
Faks: (03) 9663 4260
Web-sitesi: www.statetrustees.com.au
Email: use online contact form at
www.statetrustees.com.au
under ‘contact us’

State Trustee
(Eyalet Vakıf Üyesi)

Victorian Civil and
Administrative Tribunal
(Guardianship List)
(Victoria Sivil ve İdari
Tribünü (mahkemesi))
(Vasi listesi)

44 Bellerine Street
GEELONG VIC 3220
Ücretsiz Telefon Hattı (yasal konularda):
1800 014 111 Mon-Fri: 1-3p.m
Diğer tüm konular: (03) 5229 2925
Faks: (03) 5229 3354TTY: 1800 014 333
Web-sitesi: www.villamanta.org.au
Email: info@villamanta.org.au

Villamanta Disability
Rights Legal Service
(Villamanta Özürlülük
Hakları Yasal Servisi)

Victoria

Victoria Sivil ve İdari Mahkemesi, diğer davaların yanısıra vasilik ve yönetimle
ilgili anlaşmazlık davalarına bakar. Mahkemeye başvurular arasında mahkeme
emri çıkarmak için başvurular; kişiler adına karar vermek için vasiler atamak (bu
kararlar arasında kişinin kalacağı yer de bulunmaktadır); Instruments Act (Senet
Yasası) kapsamında kişinin mali ve yasal işlerinin yönetilmesi için yöneticiler
atamak; bir avukatın tayinini hükümsüz kılmak, değiştirmek veya geçici olarak
durdurmak ya da süresiz vekaletnameleri hükümsüz kılmak, Medical Treatment
Act; (Hasta Tedavi Yasası) kapsamında süresiz vekaletnameyi hükümsüz kılmak
veya geçici olarak durdurmak; veya ‘özel bir işleme’ onay verme gibi başvurular
yer almaktadır.

Sürekli Vekaletname (Enduring Power of Attorney), kişilerin işleriyle ilgilenen farklı
bir kişiyi seçmek istemeleri veya işlerini yürüten kişinin bu işlerle ilgili karar verme
yeteneğini kaybetmesi durumlarında ortaya çıkan bağlayıcı bir belgedir. Çoğu kez
kişinin sürekli Vekaletnamesinin bulunması, bir vasiyetnamesinin bulunması kadar
önem taşımaktadır.

Akıl ve ruh hastalığı, sakatlık veya özürlülük nedeniyle kendi işlerini idare
edemeyen binlerce Victoria’lının mali ve yasal haklarının korunması Eyalet Vakıf
Üyeliğinin verdiği en önemli hizmetlerden biridir. Victoria İdari Mahkemesi (The
Victorian Civil and Administrative Tribunal) genellikle, Eyalet Vakıf Üyelerini mali
ve yasal yöneticiler olarak atanmalarına karar verir. Mali Bağımsızlık Programı
ve Yoğun Destek Programı gibi programlar, Özürlülük Servisi kapsamında yer
almaktadır.

Villamanta Özürlülük Hakları Yasal Servisi Victoria çapında ücretsiz hizmet veren
ve yalnızca özürlülükle ilgili yasal konuları ele alarak özellikle, zeka özürlü kişileri
etkileyen konulara odaklanır. Sunulan servisler: Tavsiye, bilgi ve havale; yasal
dava takipleri; özellikle özürlü kişilere yönelik, toplumun yasal konularda eğitimi;
özürlü kişilerin hakları konularındaki yayınların satışı. Hizmet sağlayıcılara eğitim
belirli bir ücret karşılığında sağlanabilir.
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Ofﬁce of the Public
Advocate (Kamu
Savunucu Oﬁsi)

5th Floor
436 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000
Telefon: (03) 9603 9500
Faks: (03) 9603 9501
Ücretsiz telefon hattı: 1300 309 337
TTY: (03) 9603 9529
Web-sitesi: www.publicadvocate.vic.gov.au
Email: publicadvocate@justice.vic.gov.au

Kamu Savunucu Oﬁsi sorunların araştırılması ve gerekirse özel yetkilerini
kullanarak, güvenliklerinin tehlikede olduğunun düşünülmesi veya çıkarlarıyla
ilgili kaygı duyulması durumunda, özürlü kişiler adına soruşturmalarda bulunur.
Oﬁs, vasilik, yönetim, mali konularda süresiz vekaletname, tıbbi konularda süresiz
vekaletname ve süresiz vasilik – geleceğin planlanması konularıyla ilgili bilgi
sağlayabilir.

Victoria
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Mamre Association
Level 1
1428 Logan Road
MT GRAVATT QLD 4122
(07) 3291 5800

Pave the Way

PO Box 119,
ANNERLEY, 4130
Telefon: 3392 0644
Faks: 3392 0658
Web sitesi: www.qails.org.au
Email: info@qails.org.au

179 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1785
BRISBANE QLD 4001
Telefon: (07) 3842 5842
Faks: (07) 3842 5999
Web sitesi: www.qls.com.au
Email: info@qls.com.au

Queensland Law Society
(Queensland Hukuk Birliği)

Queensland Association of
Independent Legal Services
(QAILS) Inc.

İletişim Bilgileri

Kuruluş

Queensland

münferit kişilerle görüşmesinin yanısıra küçük gruplarla da bilgi toplantıları
düzenler
atelye çalışmaları düzenler
destek grupları ve yardım ağları oluşturulmasına yardımcı olur
yasal konularla ilgili bilgi sağlar
vasiyetname ve vakıﬂar konusunda deneyimli avukatlara havale yapar
aileler için uzun süreli koruyucu stratejiler oluşturur.








Queensland

The Queensland Association of Independent Legal Services ((Queensland
Bağımsız Yasal Servisler Birliği), Queensland içinde yer alan fonu karşılanan
ya da karşılanmayan Toplum Yasal Merkezlerini temsil eden eyalet temelinde
üst düzey bir kuruluştur. Toplum Yasal Merkezleri, tavsiye, havale, yasal yardım
ve kısıtlı derecede de mahkemede avukatlık görevi sağlamaktadır. Queensland
Toplum Yasal Merkezlerinin rehberi internetten www.qails.org.au adresine
girilerek sağlanabilir.

ailelere, gelecekle ilgili planları konusunda bilgi sağlar



Pave the Way:

Mamre Pave the Way adlı Kuruluş Queensland çapında hizmet vermektedir.
Pave the Way, özürlü kişi ve ailelerine bir görüş edinmeleri ve gelecek için uzun
vadeli plan tasarlamaları yönünde destek vermektedir.

Queensland Hukuk Birliği, Mülk Planlaması gibi konularda akredite bir uzman
veya bir avukat bulmanıza internetten havale yoluyla size yardımcı olabilir.Engin
deneyimlerinin yanısıra, akredite uzmanlar, belirli bir hukuk alanında gelişmiş
eğitim programı görmüş bulunan avukatlardır. Queensland’de aile yasası, kişisel
zedelenme yasası (incinme, sakatlık), mülk yasası, işletme yasası, ceza yasası,
ticari davalar yasası, arabulma yasası, vergi yasası, göç yasası ile ilgili akredite
uzmanlar bulunmaktadır.

Yorumlar
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Kamu Vakıf Üyesi, ölen kişiye ait mülkün yöneticisi olarak görev alır ve özürlü
kişilere yönelik mali yönetim sağlayarak, dezavantajlı durumda bulunan kişilere
yönelik hertür yasal işlemler sözkonusu olduğunda bu kişilerin lehinde ya da
aleyhinde karar verir.

444 Queen Street, Brisbane
Posta adresi: GPO Box 1449
BRISBANE QLD 4001
Telefon: (07) 3213 9288
Faks: (07) 3213 9489
Web-sitesi: www.pt.qld.gov.au
Email: clientenq@pt.qld.gov.au

Level 3, Brisbane Magistrates Courts
Complex
363 George Street, Brisbane
Posta adresi: PO Box 13554 George St
BRISBANE QLD 4003
Telefon: (07) 3234 0870
Brisbane dışı: 1300 653 187
Faks: (07) 3239 6367
Email: adult.guardian@justice.qld.gov.au

Public Trustee of
Queensland (Queensland
Kamu Vakıf Üyesi)

The Ofﬁce of the Adult
Guardian (Yetişkin bir
kişinin Vasiliği Oﬁsi)

Yetişkin bir Kişinin Vasisi Vasilik ve Yönetim Yasası kapsamında atanan bağımsız
yasal bir görevlidir. Yetişkin bir Kişinin Vasisinin rolü, karar verme yetenekleri
zayıﬂamış yetişkinlerin hak ve çıkarlarını korumaktır. Ayrıca, Yetişkin bir kişinin
Vasisi durumundaki kişinin görevleri arasında, karar verme yetenekleri zayıﬂamış
yetişkinlerle ilgili taciz, ihmal ve sömürü iddialarını araştırmak, yardım aramak
veya kişiyi temsil etmek sayılabilir. Vasilik ve Yönetim Tribünü (mahkemesi),
kişisel ve veya bakımlarıyla ilgili konularda karar verme yetenekleri zayıﬂamış
yetişkinlerin yerine, bu kararları verecek istekli veya yetenekli hiç kimsenin
bulunamadığı durumlarda, kararların alınması için bir Vasi atayabilir. Bazı
durumlarda, bir yetişkinin vasisi yasal olarak sağlık avukatı görevini de üstlenebilir.

Bu Bakanlık, Queensland’de hükümete ait kuruluşlarla ilgili iletişim bilgileri ve
yararlı açıklamalar içermektedir.

Level 18, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Posta adresi: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Telefon: (07) 3239 3520
Faks: (07) 3221 2534
Web-sitesi: www.justice.qld.gov.au
Email: mailbox@justice.qld.gov.au

Department of Justice and
Attorney-General (Adalet
Bakanlığı ve Başsavcılık)

Queensland
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2005-06 Planlama Girişimi Dizisi kanalıyla, Queensland Özürlülük Servisleri
hükümete bağlı olmayan üç hizmet sağlayıcıya (Mamre).

GPO Box 806
BRISBANE QLD 4000
Telefon: (07) 3224 8444
Toll free: 1800 177 120
Faks: (07) 3896 3467
TTY: (07) 3896 3471
Web-sitesi: www.disability.qld.gov.au/
disability_information
Email: disabilityinfo@disability.qld.gov.au

Disability Services
Queensland
(Queensland Özürlülük
Servisleri)

Queensland

Association Incorporated, Parent to Parent Association Queensland Incorporated
and Homes West Association Incorporated), özürlü kişiler ve ailelerine yönelik
bir dizi planlama stratejileri geliştirmeleri için fon sağlamıştır. Dizi planlamalar,
kişinin yaşamı boyunca gereksinim duyduğu desteğin sağlanması ve yaşadığı
toplum içinde kişiye resmi olmayan kanallardan yardım edilmesi için geliştirilir.
Geleceğin bu şekilde planlanması, anne babaların/bakıcıların, bakım sağlamayı
sürdüremediklerinde, kişinin yaşamına daha fazla kesinlik kazandırır. Bir kriz
oluşmasını beklemektense ailenin yaşamlarının erken bir devresinde gereken
planların yapılması öngörülmektedir.

Kamu Savunucusunun rolü, sistemdeki veya hizmet sunan kurumun sağladığı
eksiklikler nedeniyle, özürlü kişilerin maruz kaldığı çeşitli taciz, sömürü veya ihmal
gibi durumları araştırıp ortaya çıkarmaktır. Kamu Savunucusu daha sonra Eyalet
Parlementosuna bulguları konusunda bilgi verir. Bu işlem aynı zamanda sistem
savunması olarak da adlandırılır.

Floor 1, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Posta adresi: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Telefon: (07) 3224 7424
Faks: (07) 3224 7364
Email: publicadvocate@justice.qld.gov.au

The Public Advocate
(Kamu savunucusu)

Tribün’ün, karar verme yeteneği zayıﬂamış yetişkinler için vasi ve yöneticiler
atama yetkisi bulunmaktadır. Tribün aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak karar
alır: Özürlü kişilerin çoğunun, yasal olarak atanmış bir vasiye veya yöneticiye
gereksinimi bulunmaz; GAAT başvurulacak en son çözüm yeridir ve kişinin karar
verme yeteneği bulunmadığı ve diğer uygun bulunan tüm seçenekler denendikten
sonra başvurulmalıdır; Karar verme yeteneği zayıﬂamış yetişkinin esenliğinin
korunması GAAT’ın esas ilgi kaynağıdır.

Level 9, 259 Queen Street, Brisbane
Posta adresi: GPO Box 1639
BRISBANE QLD 4001
Telefon: (07) 3234 0666
Outside Brisbane: 1300 780 666
Faks: (07) 3221 9156
Email: guardianship@justice.qld.gov.au

Guardianship and
Administration Tribunal
(Vasilik ve Yönetim
Tribünü)
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3 Conn Street
PO Box 434
YANDINA. QLD 4561
Telefon: 07 5472 7072
1800 777 723
Faks: 07 5472 7073
Email: parent@parent2parentqld.org.au

496 Sherwood Rd
SHERWOOD QLD 4075
Telefon: 07 3278 2378
Web-sitesi: www.homeswest.org.au
Email: helend@homeswest.org.au

Parent to Parent
Association Queensland
Incorporated Anne/
babadan Anne/babaya
Derneği Queensland

Homes West Association
Incorporated (Homes
West Derneği)

Homes West Derneği, Brisbane’da ufak sayıda bir aile topluluğunun
oluşturduğu bir kuruluştur. Dernek, özürlü kişilerin yerel toplumları içinde
bulundukları zamanda ve gelecek için yardım ağları oluşturmalarını teşvik
etmek ve desteklemek için bir dizi stratejiler geliştirmiştir. Homes West
aileleri Toplum Kaynak Birimi ile sıkı işbirliği içinde,planlama bilgilerinin
dağıtımı için eyalet çapında atelye çalışmaları da düzenlemektedir.

Parent to Parent Association Queensland Incorporated, özürlü kişilerin
ve ailelerinin yaşamlarında olumlu değişikliklerin sağlanması için bir dizi
planlama seçeneği geliştirir; Bu etkinliklerin arasında ailelerin birleşerek
gerekli yaşam planları oluşturması ve aileler arası iletişim ağları kurması
yoluyla Aile Beceri Yapısı Yaratılması; Gerçekleşmesi mümkün olan
olaylara giden Yollar (Pathways to Possibilities), arzu edilen geleceğin ve
kişisel desteğin planlanmasının ailelerle birlikte tasarlanması ve P.A.T.H.’in
uygulamaya geçirilmesi (Planning Alternate Tomorrows with Hope).
yer almaktadır. Kuruluş anne/babalara yardımcı, kendileri de bir özürlü
ebeveyni olan oldukça nitelikli görevliler isdihdam etmektedir. Bu görevliler
eyalet içinde çeşitli bölgelerde, kendi yaşam deneyimlerini paylaşıp, yerel
toplumları içinde önlerine çıkan engelleri aşmak için başarılı stratejiler
oluşturulmasında diğer ailelerle birlikte çalışırlar.

Queensland
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Ofﬁce of the Community
Advocate (Toplum
Savunucusu)

3rd Floor, CFM Building
12 Moore Street, Canberra City
Posta adresi: PO Box 1001
CIVIC SQUARE ACT 2608
Telefon: (02) 6207 0707
Faks: (02) 6207 0688
Web-sitesi: www.oca.act.gov.au
Email: oca@act.gov.au

CIVIC SQUARE ACT 2608
Telefon: (02) 6207 9800
Web-sitesi: www.publictrustee.act.gov.au
Email: publictrustee@act.gov.au

Australian Capital Territory

Toplum Savunucusu Oﬁsi, akıl ve ruh hastası olan veya karar verme yeteneği
zayıﬂamış bulunması nedeniyle taciz, sömürü ya da ihmal olaylarından
korunmaları gereken çocuklar ve gençler ve yetişkinlerle ilgili bir dizi yasal yetki ve
güce sahip bulunmaktadır.

Kamu Vakıf Üyesi, vasiyetnameler, mülk yönetimi ve yöneticiler, Vekaletnameler
ve Vakıﬂarla ilgili bilgi sağlamaktadır.

Ground Floor, Actew AGL House
221 London Circuit Canberra City
Posta adresi: PO Box 221

Public Trustee
(Kamu Vakıf Üyesi)

15 dakikalık ücresiz görüşme sağlamak için Hukuk Birliği’ni 6247 5700 No’lu
telefondan arayabilirsiniz. Ayrıca, ücretsiz yardım almak için koşullarınızın uygun
olup olmadığını araştırmak için de başvuruda bulunabilirsiniz.

Hukuk Birliği, internetten sağlanabilecek ‘Making A Will’ başlıklı bir broşür
sunmaktadır. Yasal Tavsiye Bürosu Pazartesi’den Cuma’ya saat 12.30 – 14.00
arası açık bulunmaktadır.

Yorumlar

Toplum Yasal Merkezleri, tavsiye, havale, yasal yardım ve kısıtlı temsil
sağlayabilir. ACT’de bulunan Toplum Yasal Merkezlerinin bir listesini elde etmek
için: www.naclc.org.au/directory/centres.html#act adresli web sitesine girin.

Level 3, 11 London Circuit, Canberra City
Posta adresi: GPO Box 1562
CANBERRA ACT 2601 DX 5623
Telefon: (02) 6247 5700
Faks: (02) 6247 3754
Web-sitesi: www.actlawsociety.asn.au
Email: mail@actlawsociety.asn.au

Law Society of the
Australian Capital
Territory (Hukuk Birliği)

National Association of
Web sitesi: www.naclc.org.au/directory/
Community Legal Centres centres.html#act

İletişim Bilgileri

Kuruluş

Australian Capital Territory
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İletişim Bilgileri

Suite G16, 1st Floor, Paspalis Centrepoint
48-50 Smith Street (Mall), Darwin
Posta adresi: GPO Box 2388
DARWIN NT 0801
Telefon: (08) 8981 5104
Faks: (08) 8941 1623
Web-sitesi: www.lawsocnt.asn.au
Email: lawsoc@lawsocnt.asn.au

Cnr Manton St & Woods St, Darwin
Posta adresi: GPO Box 3180
DARWIN NT 0801
Telefon: (08) 8982 1111
Faks: (08) 8982 1112
Ücretsiz telefon hattı: 1800 812 953
TTY: (08) 8982 1177
Web-sitesi: www.dcls.org.au
Email: info@dcls.org.au

Kuruluş

Law Society of the Northern
Territory (Hukuk Birliği)

Darwin Community Legal
Service (Darwin Toplum
Yasal Servisi)

Northern Territory

Darwin Toplum Yasal Servisi yasa hakkında ücretsiz bilgi sağlayarak gereksinim
duymanız durumunda bir avukat bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca Yaşlılık
ve Özürlülük Hakları Grubu, özürlü kişiler için haklar konusunda hizmet
sağlamaktadır.

Hukuk Birliği’nin, Mülk Planlaması ve vasiyetnameler konusunda uzman
avukatlarla ilgili bilgi sağlayan, internet havale servisi bulunmaktadır. Ayrıca 77
dolar karşılığında yapılan (GST dahil) İlk Görüşme 30 dakikalıktır. Tek yapmanız
gereken listeden bir ﬁrma saptayarak, ilk görüşme için randevu almaktır. 30
dakikalık ilk görüşmenin ardından ücret ödemek gerekmektedir. Tüm bu bilgiler
aşağıda belirtilen web sitesinden sağlanabilir. ‘About the Law Society’› ‘General
Public Assistance and Information’

Yorumlar

Northern Territory
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Ofﬁce of the Public
Trustee (Kamu Vakıf
Üyesi Oﬁsi)

Alice Springs
Centrepoint Building,
Corner Hartley Street & Gregory Terrace
Posta adresi: GPO Box 8043
ALICE SPRINGS NT 0871
Telefon: (08) 8951 5493
Web-sitesi: www.trustee.nt.gov.au
Email: Public_Trustee.DOJ@nt.gov.au

Darwin
Nichols Place, Corner Cavenagh &
Bennett Streets
Posta adresi: GPO Box 470
DARWIN NT 0801
Telefon: (08) 8999 7271
Faks: (08) 8999 7882

Northern Territory

Northern Territory’de bulunan Kamu Vakıf Üyesi, bir vakıf üyesi, yönetici, ve
vasiyetname hazırlamak ve kişisel mali yönetimle ilgili bilgiler sağlamaktadır. Oﬁs
ayrıca vasiyetname saklama servisi sağlayarak son çare olarak yönetim sağlama
hizmeti de vermektedir.
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Level 1, 30 Terrace Road
EAST PERTH WA 6004
Telefon: (08) 9278 7300
Kent dışı aramalar için:
1800 807 437
Faks: (08) 9278 7333
Enduring Power of Attorney
bilgi hattı: (08) 9278 7301

Public Advocate
(Kamu Savunucusu)

Kamu Savunucusu, karar verme yetenekleri zayıﬂamış yetişkinlerin haklarını
desteklemek ve savunmak ve ihmal, sömürü ve taciz görme risklerinin
azaltılması ile ilgili hizmet veren bağımsız, yasal bir kuruluştur.

Kamu Savunucusu, karar verme yetenekleri zayıﬂamış yetişkinlerin haklarını
desteklemek ve savunmakla ilgili hizmet vermektedir.

Kamu Vakıf Üyesi, mülk yönetimi, vasiyetname hazırlamak, vakıf yönetimi ve
süresiz vekaletname çıkarılması gibi konularda topluma yardım sağlar.

Bakanlığın görevleri arasında Eyalet içindeki mahkemelerin ve tribünlerin
yönetimi; suç mağdurlarına destek sağlanması; doğum, ölüm ve evliliklerin
kaydı; tahliye kurullarına yardımcı olmak; ve Kamu Savunucusunun ve Kamu
Vakıf Üyesinin etkinliklerini yönetmek yer almaktadır.

Level 16, 141 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Telefon: (08) 9264 1600 or 131217
Web sitesi: www.justice.wa.gov.au

Department of the AttorneyGeneral (Adalet Bakanlığı)

Herhangi bir kişinin avukata gereksinim duyması ve normal avukatlık ücretini
karşılayabilecek durumda olması halinde, kişi gereken alanda uzman bir
avukata havale edilir. Uygun görüldüğünde, Shopfront Avukatı, kişileri Yasal
Yardım veya Yasa Erişim’e havale eder. Gerektiğinde başvuru formunun
doldurulması için yardım sağlanır.

Toplum Yasal Merkezleri tavsiye, havale, yasal yardım ve kısıtlı temsil hizmetleri
sağlayabilir. Batı Avustralya’daki Toplum Yasal Merkezlerinin bir listesine
erişmek istemeniz durumunda: www.naclc.org.au/directory/centres.
html#wa Adresli web sitesine girin.

Level 4, 89 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Telefon: (08) 9322 7877
Faks: (08) 9322 7899
Web-sitesi:
www.lawsocietywa.asn.au
Email: info@lawsocietywa.asn.au

Law Society of Western Australia
(Hukuk Birliği)

Yorumlar

National Association of Community Web-sitesi: www.naclc.org.au/directory/
Legal Centres (Toplum Yasal
centres.html#wa
Merkezlerinin Ulusal Birliği)

İletişim Bilgileri

Kuruluş

Western Australia

Western Australia
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Public Trustee
(Kamu Vakıf Üyesi)

565 Hay Street, Perth
Posta adresi: GPO Box M946
PERTH WA 6843
Telefon: (08) 9222 6777
Faks: (08) 9222 6607
Ücretsiz telefon hattı: 1800 642 777

Western Australia

Kamu Vakıf Üyeliği, yönetim altındaki mülklerin çıkarlarının gözetilmesi ve bu
tür mülklerin lehdarlarının temsil edilmesi için uzman avukatlar, muhasebeciler
ve hayli deneyim sahibi vakıf üyeleri isdihdam etmektedir. Kamu Vakıf Üyesi
yönetici olarak atandığı kişilerin mali işlerini de yürütür.
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İletişim Bilgileri

124 Waymouth Street, Adelaide
Posta adresi: GPO Box 2066
ADELAIDE SA 5000
DX 333 ADELAIDE
Telefon: (08) 8229 0222
Faks: (08) 8231 1929
Web-sitesi: www.lawsocietysa.asn.au
Email: email@lssa.au

www.naclc.org.au/directory/centres.
html#sa

Level 7, ABC Building
85 North East Road, Colllinswood
Posta adresi: PO Box 213
PROSPECT SA 5082
Telefon: (08) 8269 7575
Ücretsiz telefon hattı
(for country SA only): 1800 066 969
Faks: (08) 8269 7490
Web-sitesi: www.opa.sa.gov.au

Kuruluş

Law Society of South Australia
(Güney Avustralya Hukuk Birliği)

National Association of
Community Legal Centres
(Toplum Yasal Merkezleri
Ulusal Birliği)

Ofﬁce of the Public Advocate
(Kamu Savunucusu)

South Australia

Kamu Savunucusu, akıl ve ruh hastası olan kişilere yardım sağlayan
bağımsız bir görevlidir. Kamu Savunucusu haklarınızla ilgili bilgi sağlar ve bazı
durumlarda da savunmanızı üstlenir.

Adresli web sitesine girin.

Toplum Yasal Merkezleri tavsiye, havale, yasal yardım ve kısıtlı temsil hizmetleri
sağlayabilir. Güney Avustralya’daki Toplum Yasal Merkezlerinin bir listesine
erişmek istemeniz durumunda:
www.naclc.org.au/directory/centres.html#sa

Hukuk Birliğinden vasiyetnameler ve Vekaletnamelerle ilgili broşürler de
sağlanabilir.

Hukuk Birliği’nin havale Servisi, sizi yasanın belirli alanlarında uzmanlaşmış
avukatlara havale edebilir. Ayrıca coğraﬁk bölgelere, farklı dillere göre de avukat
sağlanabilir. Yasal ücretlerle ilgili bilgiler de Hukuk Birliğinden ayrıca sağlanabilir.
Havale servisine telefonla ya da internetten erişebilirsiniz: www.lawsocietysa.
asn.au/referral/LSSA_SearchCriteria.asp

Yasal Tavsiye Servisi ile görüşmeler için, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe
günleri 17.30 ve 19.00 arası randevu alınabilir. Bir avukatla 20 dakika
görüşmenin ücreti yalnızca 22 dolardır (Emekli veya indirim kartı sahiplerinden
10 dolar ücret alınır). Deneyimli bir avukat, herhangi bir yasal sorunla ilgili
sorularınızı yanıtlar.

Yorumlar

South Australia
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Public Trustee
(Kamu Vakıf Üyesi)

25 Franklin Street, Adelaide
Posta adresi: GPO Box 1338
ADELAIDE SA 5001
Telefon: (08) 8226 0443
Faks: (08) 8231 9518
Web sitesi: www.publictrustee.sa.on.net
Email: harris.john4@saugov.sa.gov.au

South Australia

Kamu Vakıf Üyeliği, vasiyetnameler ve Vekaletnameler gibi yasal belgeler ve ayrıca
Kişisel Mülk Yönetimi ile ilgili bilgi ve servis sağlamaktadır.
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www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas Toplum Yasal Merkezleri tavsiye, havale, yasal yardım ve kısıtlı temsil hizmetleri
sağlayabilir. Tasmania’da Toplum Yasal Merkezlerinin bir listesine erişmek
istemeniz durumunda: www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

National Association of
Community Legal Centres
(Toplum Yasal Merkezleri
Ulusal Birliği)

Guardianship and
First Floor, 54 Victoria Street, Hobart
Administration Board
Posta adresi: The Registrar
(Vasilik ve Yönetim Kurulu) Guardianship and Administration Board
GPO Box 1307
HOBART TAS 7001
Telefon: (03) 6233 3085
Faks: (03) 6233 4509
Web-sitesi: www.guardianship.tas.gov.au
Email: guardianship@justice.tas.gov.au

Bu servis, topluma ücretsiz yasal tavsiye sağlamanın yanısıra Legal Aid (yasal
Yardım) Kuruluşuna ve diğer özel çalışan avukatlara ve toplum kaynaklarına
havale yapabilir.

166 Macquarie Street
HOBART TAS 7000
Telefon: (03) 6223 2500
Faks: (03) 6223 2510
Web-sitesi: www.hobartlegal.org.au

Hobart Community Legal
Service (Hobart Toplum
Yasal Servisi)

Vasilik ve Yönetim Kurulu, özürlü olmaları nedeniyle yaşam şekilleri ve mali
konularla ilgili makul kararlar veremeyenlerin çıkarlarını korumak için kararlar
alabilir. Kurulun görevleri çok kapsamlı olup aşağıda belirtilenlerle ilgili karar
gücüne sahip bulunur: vasilik, sürekli vasilik, yönetim, vekaletnameler, acil
durumlar, hastalık ve diş tedavileriyle ilgili onay verme ve yasal vasiyetnameler.

Adresli web sitesine girin.

Hukuk Birliğinin, vasiyetnameler, Vekaletnameler ve diğerleri gibi çeşitli Mülk
Planlaması konularında çalışan deneyimli avukatlar ve avukatlık ﬁrmalarıyla ilgili
bir liste internetten sağlanabilir. Ayrıca diğer kaynak va sitelere erişim bağlantıları
da mevcuttur.

28 Murray Street, Hobart
Posta adresi: GPO Box 1133
HOBART TAS 7001
DX 111
Telefon: (03) 6234 4133
Faks: (03) 6223 8240
Web-sitesi: www.taslawsociety.ans.au
Email: info@taslawsociety.asn.au

Law Society of Tasmania
(Hukuk Birliği)

Yorumlar

İletişim Bilgileri

Kuruluş

Tasmania

Tasmania
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Level 3, 15 Murray Street, Hobart
Posta adresi: GPO Box 825
HOBART TAS 7001
Telefon: (03) 6233 7608
Faks: (03) 6233 4882
Web sitesi: www.publicguardian.tas.gov.au
Email: publicguardian@info.tas.gov.au

116 Murray Street, Hobart
Posta adresi: GPO Box 1565
HOBART TAS 7001
Telefon: (03) 6233 7598
Faks (03) 6231 0621
Web sitesi: www.publictrustee.tas.gov.au
Email: tpt@publictrustee.tas.gov.au

Ofﬁce of the Public
Guardian (Kamu
Vasilik Oﬁsi)

Public Trustee
(Kamu Vakıf Üyesi)

Tasmania

Kamu Vakıf Üyeliği, vasiyetnameler ve Vekaletnameler gibi yasal belgeler
ve ayrıca Kişisel Mülk Yönetimi ile ilgili bilgi ve servis sağlamaktadır.
Web sitesinden bu konularla ilgili broşürler sağlanabilir.

Kamu Vasisi Oﬁsi, özürlü kişilerin hak ve çıkarlarını koruyarak onlar adına
söylemlerde bulunur. Ayrıca Vasilik ve Yönetim Kurulu tarafından atanması
durumunda özürlü kişilerin vasiliği görevini yürütür.

Bu bölümle ilgili diğer noktalar
Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice Manual
(NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with an
intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.
People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA
(Inc), May 2004.
Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.
Yadsıma: Bu kitapçık herhangi bir okuyucuya belirli bir yasal konuda bilgi sağlamaz. Okuyucular
özel durumlarıyla ilgili yasal bilgiyi kendileri sağlamalıdır.
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Bölüm 6
Planlama kalıpları
Geleceğin planlanmasıyla ilgili kontrol listesi
Yasal ve mali konularda uzman bir kişiyle görüşmeden önce nelere gereksinimleriniz (hedeﬂeriniz ve
planlarınız) olduğunu gözden geçirmelisiniz.
Her bir aile üyesinin şimdi ve gelecekteki gereksinimlerinin neler olduğunu ele almanız ancak özürlü aile
bireyine odaklanmanız gerekir. Bu bağlamda, özürlü aile üyesinin de bu konudaki ﬁkir ve düşüncelerinin
mümkün olabildiğince alınması önemlidir.
Aşağıda, başlangıç olarak ele almayı düşünebileceğiniz noktalarla ilgili bazı öneriler sunulmaktadır.
Kontrol listesini gözden geçirdiğinizde açık ve net düşünmeye çalışın. Saptadığınız tüm hedeﬂeri gerçeğe
dönüştürmeniz mümkün olmayabilir, ancak bunun sizi, geleceğe yönelik önemli gelişmeleri doğru
planlamanızda engel oluşturmasına izin vermeyin.
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Göz önünde tutulacak konular
Özürlü Kişinin geleceğe ait ümit ve
beklentileri nelerdir ve sizin onlarla
ilgili ümitleriniz nelerdir?

Kişi halen gereksinimlerini nasıl
belirtmektedir?

Kişinin gereksinimlerine ve isteklerine
uygun bir konut ne tür olmalıdır?

Sosyal ilişkileri ve etkileşimlerinin
devamı için ne gibi konular önemlidir
ve ilişkileriyle ilgili gelecekteki istekleri
nelerdir?
Halen ve gelecekte ne tür
etkinliklerde bulunmaktan zevk
alıyorlar?
Nelerden hoşlanıp hoşlanmıyorlar
(yemek, müzik, çevre, insanlar dahil
olmak üzere, belirli görüş bildirin)?

Eğitim ve öğrenim gereksinimleri
nelerdir?

Biz veya diğerleri, bu kişinin ümit ve
düşlerini gerçekleştirmesine nasıl
yardımcı olabiliriz?
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Avukata götüreceğiniz bilgiler:
Sizinle ilgili bilgiler:
Adınız, soyadınız ve mesleğiniz

Çocukların adları, soyadları ve yaşları

Özürlü olmayan çocukların yaşam
durumları (evlilik, çocuklar, çalışma
durumu ve meslek, konut durumu)

Siz hayattayken faaliyet gösterecek
bir vakıf kuruyorsanız, sosyal
güvenlik durumunuz

Varlıklarınız (tahmini $.):
 ev
 mali varlıklar
 superannuation (emeklilik)

Bir vasiyetname düzenliyorsanız
varlıklarınızı, potansiyel lehdarlar
arasında nasıl bölüştüreceksiniz?
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Siz hayattayken bir vakıf
kuruyorsanız, varlıklarınızın
ne kadarını vakfa dahil etmek
istiyorsunuz?

Evinizin özürlü kişinin yaşaması için
elden çıkarılmamasını düşünüyor
musunuz?

Vakıf Üyeliği için kimlerin atanmasını
düşünüyorsunuz?

Vakıf üyeliğinde bulunacak kişilere
ücret ödenmesini düşünüyor
musunuz?

Herhangi bir kişiye belirli şeyler
vermek istiyor musunuz?

Gerekirse, özürlü oğlunuz ya da
kızınıza vasi ya da mali yönetici
olarak herhangi bir kişinin atanması
için aday göstermek istiyor musunuz?
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Özürlü kişiyle ilgili bilgiler:

Özürlülüğün türü ve derecesi, bakım
ve barınak düzenlemeleri: evde mi,
bir sistem içinde mi, diğer hizmet
sağlayıcılar?

Bu düzenlemelerin ne derece güvenli
bulunduğu ve ne kadar sürebileceği?

Verilecek desteğin ne derecede
olduğu ve bunun nereden
sağlanacağı?

Sosyal güvenlik – buna ne kadar
gereksinim bulunmaktadır?

Özürlü kişinin kendi adına sahip
olduğu varlıklar?

Bu kişi kendi vasiyetnamesini
düzenleyebilir mi?
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Notlar
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Notlar
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