
   

Değişiklik başvurumun 
reddedilmesi durumunda ne olur? 
Red, Mahkemenin son kararıdır. 
Karardan hoşnut kalmamanız 
durumunda, gözden geçirilmesi için 
itirazda bulunabilirsiniz. Mahkeme, 
değişiklik başvurusu red kararını 
yeniden değerlendiremez. Ancak, 
Mahkemeye yeni kanıt ve koşullar 
sunulması durumunda, başka bir 
değişiklik başvurusunda bulunulabilir. 
 
Değişiklik başvurusunun 
reddedilmesi kararından hoşnut 
olmamam durumunda ne olur? 
Bu durumda, kararın gözden 
geçirilmesi için Victoria Kamu ve 
İdari Hakem Mahkemesi’ne (Victorian
Civil and Administrative Tribunal - 
VCAT) itirazda bulunma hakkınız 
vardır.  
 
Başvuru, Mahkemenin karar 
bildirimini aldıktan sonra 28 gün 
içinde yapılmalıdır. VCAT başvuruları
için bir ücret ödenmesi gerekir.  
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen 9628 9755 
numaradan VCAT Genel Bölümü’nü 
(Genel List) arayınız. 
 
Varolan en fazla yardım miktarını 
almam durumunda ne olur? 
En fazla yardım miktarı sınırına 
ulaşıldığında, Mahkeme daha fazla 
mali yardımda bulunamaz. Yasa 
uyarınca yalnızca, kategorilere göre 
değişen yasal sınırlar içinde yardım 
sağlanmaktadır. 

 
Ayrıntılı bilgi ve 

yardım için lütfen 
bölgenizdeki 
Mahkemeye 
başvurunuz. 

 
 
 
 

Web Sitesi Adresi: 
www.vocat.vic.gov.au
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Değişiklik başvurusuyla ilgili karar 
verilirken neler gözönüne 
alınmaktadır? 
Mahkeme aşağıda belirtilenleri 
gözönüne almak zorundadır: 
• Ortaya çıkarılan her türlü yeni 

kanıt. 
• Koşullarda meydana gelen her 

türlü değişiklik. 
• Alınan ya da başvuru sahibine 

ödenecek her türlü ödenek. 
• Mahkemenin konuyla ilgili 

olduğunu düşündüğü her türlü 
bilgi ve belge. 

 
Karar vermek ne kadar sürer?  
Mahkeme, değişiklik başvurusunun 
alınmasının ardından 2 hafta içinde 
karar vermeye çalışmaktadır. Bazen 
gecikmeler meydana gelmekte ve 
özellikle arşive kaldırılmış eski bir 
başvuru olması halinde daha uzun bir 
süre gerekmektedir.  
 
Sonucu nasıl öğreneceğim? 
Mahkeme değişiklik başvurusu 
sonucunu size yazılı olarak 
bildirecektir. Bildirim, Mahkeme 
Üyesi tarafından karar verilmesinin 
ardından kısa bir süre sonra 
gönderilmektedir.  
 

 
Değişiklik başvurusu nedir? 
Değişiklik başvurusu, nihai kararda 
belirtilen yardımdan daha fazlası talep 
edildiğinde yapılan bir başvurudur.  
 
Değişiklik başvurusunu ne zaman 
yapmak zorundayım?   
Değişiklik başvurusu, yardım  
başvurusuyla ilgili nihai kararın 
verilmesinden sonra, ödeneğin 
verildiği tarihten itibaren en fazla 6 
yıllık bir süre içinde herhangi bir 
zamanda yapılabilir.   
 
Yardım ödeneği verildiğinde çocuk 
olmam durumunda ne olur?  
Bu durumda 6 yıl limiti sizin için 
geçerli değildir. Nihai karar 
verildiğinde sizin 18 yaşın altında 
olmanız halinde, değişiklik 
başvurusunu 24 yaşını doldurana 
kadar yapabilirsiniz.  
  
Değişiklik başvurusunu nasıl 
yapacağım?  
Değişiklik başvurusu Mahkemeye 
yazılı olarak yapılmaktadır. Başvuru 
formunun, fiyat teklifleri, makbuzlar 
ve /veya raporlar gibi tüm destek 
belgeleri ile birlikte gönderilmesi 
gerekir. 
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rudan size ödeme yapılmasını 
ktirmesi durumunda, ödenek 
tarının teyid edildiği bir 
irim gönderilecektir. Çek kısa 
süre sonra ayrı olarak 
derileceketir.  
işiklik başvurusunun 
rudan hizmet verene ödeme 
ılmasını gerektirmesi 
umunda, sonuç hem size hem 
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 kısa bir süre sonra hizmet 
ne ayrı olarak gönderilecektir.
ici ödenek başvurusunun 
cekte bir harcama 
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umunda, başvurunun sonucu 
 ve hizmet verene yazılı 
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rudan Mahkemeye 
derilecektir. 


