
   

 
Geçici ödenek başvurumun 
reddedilmesi durumunda ne olur? 
 
Geçici ödenek başvurunuzun 
reddedilmesi, mali yardım 
başvurusuyla ilgili nihai kararda talep 
edilen yardım başvurusunda 
bulunmanızı engellemez. 
 
Geçici ödenek başvurusunun ayrıntılı 
bir şekilde değerlendirilmesi için ek 
belgelerin gerekmesi halinde, 
Mahkeme bu durumu bildirecektir.    
 
Geçici ödenek başvurusunun 
reddedilmesine itiraz edebilir 
miyim? 
 
Hayır. Bu Mahkemenin nihai kararı 
olmadığından itiraz edemezsiniz. 
Yalnızca nihai kararlar itiraz işlemine 
tabidir.  
 
Suç mağdurları için varolan diğer 
servisler nelerdir? 
 
1300 659 419 numaradan Suç 
Mağdurları Destek Kuruluşu’nu 
(Victims Support Agency) aramanız 
gerekir. Kuruluş, suç mağdurlarına 
yönelik bir dizi servis ve yardım 
hizmeti sağlamaktadır. 
 

 
Ayrıntılı bilgi ve 

yardım için lütfen 
bölgenizdeki 
Mahkemeye 
başvurunuz. 

 
 
 
 

Web Sitesi Adresi: 
www.vocat.vic.gov.au
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Geçici ödenek başvurusuyla ilgili 
karar ne kadar sürede verilir? 
 
Kayıt Görevlileri danışmanlık, tıbbi ve 
diğer masrafları kapsayan 1000 dolara 
kadar olan geçici başvuruları 
değerlendirebilir. Kayıt Görevlisi 
tarafından değerlendirilen tüm geçici 
ödenek başvuruları hakkında mümkün 
olduğunda, alındıktan sonra 24 saat 
içinde karar verilecektir. Tüm diğer 
geçici ödenek başvuruları 
değerlendirmesi için bir Mahkeme 
Üyesine gönderilecektir. Mahkeme 2 
hafta içinde karar vermeye 
çalışacaktır. Ancak bazen gecikmeler 
olabilir.  
 
Geçici ödenek kararı verilirken 
neler gözönüne alınmaktadır? 
 
Mahkeme, başvurunun aciliyeti gibi 
uygun gördüğü her durumda geçici 
ödenek sağlanması kararı verebilir. Bir
geçici ödenek başvurusu 
değerlendirilirken, mali yardım 
başvurusu ve Mahkemenin Victoria 
Polisi dahil, diğer kaynaklardan 
edindiği her türlü belge ile birlikte tüm
destek belgeleri dikkate alınacaktır.  
 

Geçici ödenek başvurusu nedir? 
 

Geçici ödenek başvurusu, başvuru 
sahibinin masraflar için acil mali 
yardıma ihtiyacı olduğunda 
yapılmaktadır. Bu, tüm başvurunun 
aynı zamanda değerlendirilmesi 
anlamına gelmemektedir.  
 

Geçici ödenek için ne zaman 
başvuruda bulunabilirim?   
 
Geçici ödenek başvurusu, yardım 
başvurusundan sonra ve bu başvuruyla
ilgili nihai kararın verilmesinden önce 
herhangi bir zamanda yapılabilir.  
 

Geçici ödenek için nasıl 
başvurabilirim?  
 
Bunun için Mahkemeye yazılı olarak 
başvurulması gerekir. Başvuru, 
faturalar, makbuzlar ve/veya raporlar 
gibi geçici başvuruyla ilgili tüm destek
belgeleri ile birlikte gönderilmelidir.  
  
 

 

 nasıl öğreneceğim? 

e geçici ödenek başvurusu 
u size yazılı olarak 
ktir.  

denek verilmesi durumunda 
 

ici ödenek başvurusunun 
rudan size ödeme yapılmasını 
ktirmesi durumunda, ödenek 
tarının teyid edildiği bir 
irim gönderilecektir. Çek kısa 
süre sonra ayrı olarak 
derilecektir.  
ici ödenek başvurusunun 
rudan hizmet verene ödeme 
ılmasını gerektirmesi 
umunda, sonuç hem size hem 
izmet verene bildirilecektir. 
 kısa bir süre sonra hizmet 
ne ayrı olarak gönderilecektir.
ici ödenek başvurusunun 
cekte bir harcama 
ılmasına olanak sağlaması 
umunda, başvurunun sonucu 
 ve hizmet verene yazılı 
ak bildirilecektir. Hizmet 
landıktan sonra fatura /alındı, 
menin yapılması için 
rudan Mahkemeye 
derilecektir. 


