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Kamu Vasisi  

Kamu Vasisi Kimdir? 

Kamu Vasisi, yetenekleri bozulmuş olan yetişkinlerin ve çocuk koruma 
sistemindeki çocukların ve gençlerin haklarını ve çıkarlarını korumakla 
görevli bağımsız bir yasal yetkilidir. 

Bu belgede, Kamu Vasisi’nin karar verme yetenekleri bozulmuş olan 
yetişkinleri korumadaki işlevi hakkında konuşacağız. 

Karar verme yeteneği nedir? 

Yasa, 18 yaşında veya daha büyükseniz ve şunları yerine getirebiliyorsanız, 
yeteneğe sahip olduğunuzun varsayıldığını belirtir: 

 karar vermek için gerekli bilgiyi anlayabiliyorsanız ve o karar 
verildiğinde ne olacağının farkına varabiliyorsanız 

 bir konu hakkında özgür ve gönüllü olarak bir karar verebiliyorsanız 

 kararları bir şekilde başkalarına iletebiliyorsanız. 

Bazen, 18 yaşından büyük bir kişi, bir engellilik, beyin zedelenmesi veya 
başka bir nedenden dolayı karar verme yeteneğine sahip olamayabilir. 

Bu durumlarda kişinin, onun adına karar vermek için başka bir kişiye ihtiyacı 
olur. Bu, kişinin nerede oturacağı, aldığı sağlık bakımı veya kullandığı 
hizmetler gibi kişisel bir konu hakkında bir kararsa, kişinin bir vasiye ihtiyacı 
olabilir. 

Bir vasi ne yapar? 

Bir vasi, Queensland Mülki ve İdari Mahkemesi (QCAT) tarafından atanmış 
olan bir aile mensubu veya arkadaş gibi özel bir kişi olabilir. Uygun bir kişi 
yoksa, o zaman QCAT kişinin vasisi olması için Kamu Vasisi’ni atar. Parasal 
konularda kararlar verilmesi gerekiyorsa, o zaman bir yöneticinin atanması 
gerekebilir, başka hiç kimse yoksa, Kamu Emanetçisi atanabilir. 

Vasi, bu kişi ise, kararları verecektir. Kişinin kültürel kökeni ve dini 
inançlarının yanı sıra, onun için önemli olan kişiler, yerler ve şeyler hesaba 
katılır. 

Taciz, ihmal ve istismar iddialarının soruşturulması 
Kamu Vasisi, yetenekleri bozulmuş kişi taciz, ihmal veya istismar ediliyorsa, 
sorunların çözümlenmesi için de yardımcı olur. Kamu Vasisi neler olup 
bittiğini öğrenecek ve iyi karar verme düzenlemelerinin yürürlükte olmasını 
sağlayarak yardımcı olacaktır. 

Gelecekteki karar vermeyi şimdiden nasıl planlayabiliriz? 
Karar verme yeteneğine sahip 18 yaşından büyük bir kişi, gelecekte 
yeteneğini yitirme durumunda kendisi hakkında iyi kararlar verilmesini 
sağlamak için bazı yasal belgeler hazırlayabilir. Bu belgelere Kalıcı 
Vekaletname ve Peşin Sağlık Talimatı denir. 

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için bizimle 
ilişkiye geçin 
Kamu Vasisi Dairesi 

Tel: 3234 0870 

E-posta: 
Adult@publicguardian.qld.gov.au 

İnternet: www.publicguardian.qld.gov.au 

Bizimle ilişkiye geçip bir konuyu kendi 
dilinizde açıklamak isterseniz, lütfen 13 14 
50’den Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (TIS) 
arayın ve onlardan Kamu Vasisi’ni 
aramalarını isteyin. 
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