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-

Banka hesaplarınızı düzenli
bir biçimde tutun ve diğer bir
kişinin hesabınıza erişmesine
izin vermeyin. Şüphelenmeniz
durumunda bankanızla ilişki kurun.

-

İnternet’e girme olanağınızın
bulunması ve bilgisayar kullanarak
bu p bilgilere güvenli olarak
erişebilmeniz durumunda, “taciz”,
“yaşlılara karşı taciz” ve “şiddet
ve güvenlik” gibi kilit kelimeleri
kullanarak araş rmada bulunun.

Mali durumunuzun korunması
Aşağıda belir len hususlar sizin ya da
tanıdığınız bir kişinin durumuna
benziyor mu?
•

Arkadaşlarımı görüp konuşmama
izin verilmiyor

•

Ailemden bir kişi beni tehdit ediyor

•

Çocuklarım bana sormadan
paramı alıyor

•

İznim alınmadan, benimle ilgili
kararlar veriliyor

Bu davranışların, sizi ve tanıdığınız bir
kimsenin durumunu yansıtması halinde,
yaşlı bir kişiye karşı uygulanan taciz,
kötü muamele ya da ihmal sayılabilir.

Mali durumunuzu korumanız için
yardımcı öneriler
-

Para ya da mücevher gibi
varlıklarınızı vermeniz için baskı
al nda kalmayın. Güvendiğiniz
bir kişiyle konuşun ve gerekirse
bağımsız olarak tavsiye alın.

-

Paranızla ve varlıklarınızla ilgili
önemli kararlar almadan önce,
ilgili servislerden mali ve yasal
tavsiye alın.

-

Vasiyetnamenizi düzenli bir şekilde
bulundurun. Yaşlı kişilerin,
bir uzman tara ndan düzenlenmiş
güncel ve yasal bir Vasiyetnameye
sahip bulunduklarından emin
olmaları gerekir.

-

Nasıl yardım alabilirsiniz
Yaşlı kişilerin mali işleri, mülk
ve varlıkları konusundaki hak ve
yetkilerini anlamaları önemlidir.
Ayrıca, kendilerinin ya da tanıdıkları
bir kişinin, adı geçen konuda tacize
uğradığını düşünmeleri durumunda,
tavsiye almak için gerekli yerlere
başvuruda bulunmaları da önemlidir.

Seniors Rights Victoria fonu Hükümet
tara ndan karşılanan, ücretsiz yardım
ha , yasal tavsiye ve havale servisidir.
Mali tacize uğradığınızı ya da böyle bir
risk içinde bulunduğunuzu düşünmeniz
durumunda, Seniors Rights Victoria size
yardımcı olabilir. Pazartesi’den Cuma’ya
kadar saat 10.00 ile 17.00 arasında,
1300 368 821 numaralı telefonu arayın
ya da www.seniorsrights.org.au
adresli web sitesini ziyaret edin.
Güven içinde olmadığınızı düşünmeniz
durumunda, 000 numaralı telefondan
Victoria Polis kuruluşunu arayın

Borç verme işlemlerinizin yasal
yönden bağlayıcı olmasını
sağlayın. Bir kimseye borç
vermeyi planlamanız durumunda,
kişi akrabanız dahi olsa, bir avukat
tara ndan yasal bir anlaşma
düzenlenmesini sağlayın.
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Tüke ci İşleri
-

Dolandırıcılık ve sahtekarlıkları,
ya da mal ve hizmetlerle ilgili bir
şikaye bildirmek için 1300 55 81 81
numaralı telefonu arayın. Çalışma
saatleri, resmi ta l günleri hariç,
Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat
09.00 ile 17.00 arasındadır.

Victoria Hüküme ’nin, Yaşlılara Karşı
Tacizi Önleme Stratejisi konusunda daha
fazla bilgi edinmek için, lü en aşağıda
belir len kuruluşla ilişki kurun:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Faks: (61 3) 9096 7943
E-posta: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Bu bilgi metni, yalnızca genel bilgi sağlama amacıyla düzenlenmiş r. Kişisel durumunuzla ilgili yasal tavsiye içermez.
Bir sorunuzun bulunması ya da tavsiye almanız gerek ğinde, bilgi metninde yer alan kuruluşlarla görüşün.
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