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Geleceğinizi
planlayın
Hayatınızla ilgili kararlar
Hayatınızla ilgili kendi kararlarınızı verme hakkına sahipsiniz.
Ancak, gelecekte hastalanabilir ya da sakatlanabilir, bu yüzden başkasının sizin
adınıza karar vermesini veya size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Yaşlandığınızda,
örneğin bankaya giderken ya da yaşlı bakım hizmetlerini kullanmak için yardıma ihtiyaç
duyabilirsiniz.
Kendinizle ilgili kararları veremiyorsanız, ‘enduring power of attorney’ belgesini
düzenleyerek bu kararları başka birinin vermesini isteyebilirsiniz.
Bunun için yapmanız gerekenler:
•

özel bir form doldurmak

•

formda, nasıl imzalayacağınıza dair verilen yönlendirmeleri izlemek.

Bu adımları yerine getirdiğinizde yasal bir belge düzenlemiş sayılırsınız.
Güvendiğiniz ve sizi iyi tanıyan birini seçmelisiniz. Bu kişi bir akrabanız ya da arkadaşınız
olabilir. Seçtiğiniz kişinin de onayı olmalıdır.
Dikkatli olun. Kendinizle ilgili kararları vermesi için güvendiğiniz kimse yoksa
bu formu doldurmayın.
Bu kişi sizin için hangi kararları verebilir?
Bu kişinin hangi kararları verebileceğini siz seçersiniz.
Bu kararlar:
•

finansal (parayla ilgili) kararlar olabilir.
Örneğin:
»»

faturalarınızı ödemek için paranızın kullanılması

»»

sizin için bir şeyler satın almak amacıyla paranızın kullanılması

»»

gerektiğinde evinizin satılması.
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•

yaşam tarzınızla (yaşama biçiminizle) ilgili kararlar olabilir.
Örneğin:
»»

hangi hizmetlere ihtiyaç duyabileceğiniz

»»

evinizden taşınmak zorunda kalırsanız nerede yaşayacağınız.

Birden fazla kişiyi seçebilirsiniz
Örneğin, isterseniz:
•

bir kişiyi parayla ilgili kararları vermesi, başka bir kişiyi de yaşam tarzı kararlarını vermesi
için seçebilir

•

ya da tüm kararları vermesi için aynı kişiyi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz kişi ya da kişilerin görevi çok önemlidir.
Örneğin:
•

dürüst davranmalı ve sizin isteyeceğiniz kararları vermeli,

•

paranızı ihtiyaç duyduğunuz şeyler için kullanmalıdırlar.
Paranızı, kendileri için bir şeyler satın almaya harcayamazlar.

Ne zaman başlayacaklarına siz karar verirsiniz
Dilerseniz bu kişi veya kişiler:
•

gelecekte, hasta olduğunuzda ve kendi kararlarınızı veremeyecek hale geldiğinizde ya da

•

hemen yardıma ihtiyacınız varsa hemen başlayabilirler.

Seçtiğiniz kişi size hemen yardım etmeye başlarsa
Seçtiğiniz kişi size hemen yardım etmeye başlarsa ve hâlâ kendi kararlarınızı verebilecek
haldeyseniz, bu kişiye ne yapacağını söylersiniz.
Bu kişi:
•

hayatınızın kontrolünü kendi eline almamalı

•

sizi yapmak istemediğiniz bir şeye zorlamamalıdır.

Kendi kararlarınızı verebildiğiniz için kontrol hâlâ sizdedir.
Seçtiğiniz kişinin verdiği kararlardan memnun değilseniz, fikrinizi değiştirebilir ve başka birini
seçebilirsiniz. Bunun için yeni bir form doldurmanız gerekir.
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Formu doldurmazsanız ve kimseyi seçmezseniz ne olur?
Ağır bir hastalık geçirmeniz ya da yaralanmanız sonucunda kendi kararlarınızı
veremeyecek hale gelirseniz mahkeme, sizin için karar verecek birini seçebilir. Bu
mahkemeye ‘Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)’ denir.
VCAT, sizin adınıza karar vermesi için ailenizden birini ya da bir arkadaşınızı veya
Victoria’da görevli Public Advocate’yi (Kamu Savunmanı’nı) seçebilir.
Formu nereden bulabilirsiniz
İhtiyacınız olan formu, Office of the Public Advocate’ye (Kamu Savunma Bürosu - OPA)
ait “Take Control” başlıklı kitapçıkta ve OPA’nın web sitesinde bulabilirsiniz.
www.publicadvocate.vic.gov.au
Bu form ücretsizdir.
Bu forma:
•

‘Enduring power of attorney appointment’ denir.
Bazıları:
• formu ücret karşılığında bir avukat yardımıyla doldururlar
• y a da bir arkadaşlarından veya aile bireylerinden formu doldururken yardım
isterler.

Kanunlara göre, bu formu ancak ne yaptığınızı biliyor ve anlıyorsanız doldurabilirsiniz.
Kimse sizi bu formu doldurmaya zorlamamalıdır.
Formu doldurmak sizin seçiminizdir.
Sorularınız varsa
Akrabanız, arkadaşınız ya da bizzat siz, 1300 309 337 telefon numarasını
arayarak OPA’ya danışabilirsiniz.
Telefon tercümanı isteyebilirsiniz.
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