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Mental Health Advocacy Service
(Zihin Sağlığı Danışmanlık Hizmeti) (MHAS)
Bu hizmet Legal Aid NSW’nin (NSW Hukuki 
Yardım) bir parçasıdır ve zihin sağlığı yasası 
hakkında ücretsiz yasal bilgiler, tavsiyeler ve 
yardım içerir.

Zihin sağlığı yasasının tüm alanlarıyla ilgili telefon 
bilgileri ve tavsiyeler mevcuttur.

Yardımcı olabileceğimiz konusunda emin 
değilseniz bizi aramanız yeterlidir. Sorununuzla 
ilgili sizi doğru yere yönlendirebiliriz.

Burwood ofisimize gelip bir avukatla görüşme 
randevusu için telefon edebilirsiniz (Telefon: 9745 
4277).

Tavsiye almak için akraba ve arkadaşlarınız da 
gelebilir.

Bir sosyal hizmet görevlisi ve hukukçu olmayan 
danışman da çok çeşitli sosyal konularda size 
yardımcı olabilir.

MHAS size nasıl yardımcı olabilir?
Zihin Sağlığı Yasasına göre bir hastanede 
tutuluyorsanız Zihin Sağlığı Durum Değerlendirme 
Mahkemesinin (‘Mahkeme’) huzuruna çıkabilirsiniz.

Sorgu sırasında bir avukat sizi temsil edebilir ve 
aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunabilir:

▲ Yasaya göre hastaneye yatırılmanız

▲ Mahkeme huzurundaki sorgular ve duruşmalar

▲ mali yönetim emirleri

▲ toplum tedavi emirleri

▲ itirazlar



Vesayet
MHAS, NSW Hukuk ve İdare Mahkemesinin 
(NCAT) Vesayet Kısmının huzuruna çıkan bazı 
insanları temsil edebilir. Duruşma tarihinden önce 
zamanında MHAS’ı ararsanız size tavsiyelerde 
bulunabilir ya da sizi temsil etmeyi ayarlayabiliriz.

MHAS’a nasıl başvurabilirsiniz?
New South Wales’da gönülsüz hastası olan 
tüm hastanelerde MHAS avukatları ya da MHAS 
tarafından ayarlanan özel avukatlar bulunur. 
Hastaneye yatırılmanızın ardından sorgu için 
Mahkemeye çıkıyorsanız ilk önce sizi bir avukat 
görmeye gelir. Avukatı görmek için talepte 
bulunmanız gerekmez.

Hastanede tutuluyorsanız ve aşağıdaki konularda 
mahkemeye çıkacaksanız yine bir avukat sizi 
ziyaret eder:

▲ gönülsüz hasta emrinizi uzatmak

▲ mali işlerinizin NSW Trustee and Guardian 
(NSW Kayyum ve Vasisi) tarafından 
yönetilmesini sağlamak

Aşağıdaki durumlarda bir avukat sizi temsil eder:

▲ hastane sizin için bir toplum tedavi emri (CTO) 
istiyorsa ve

▲ bizden sizi temsil etmemizi isterseniz.

Sizi bir avukatın temsil edebileceği başka 
durumlar da vardır. Örneğin, doktorun taburcu 
olma isteğinizi reddetmesine karşı itirazda 
bulunuyorsanız.

Bir CTO ya da itiraz için temsil edilmeyi talep 
ediyorsanız lütfen en kısa zamanda MHAS’a 
başvurun.

Sizinle ilgili olup bitenler hakkında emin 
olmadığınız durumlarda MHAS’ı arayabilirsiniz. 

Sidney dışındaysanız telefon ücretinizi ödüyoruz.



Mental Health Advocacy Service  
(Zihin Sağlığı Danışmanlık Hizmeti)
Level 4, 74–76 Burwood Road 
Burwood NSW 2134 
Telefon: 9745 4277

Bu broşür Arapça, Geleneksel Çince, Farsça, Korece, 
İspanyolca, Türkçe ve Vietnamca hazırlanmıştır.

Sunulan bilgiler baskı tarihinde doğru olmakla birlikte 
değişmiş olabilir.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa 1300 888 529 
numaralı telefondan LawAccess NSW (NSW Hukuk 
Danışma) hizmetine başvurun.

Broşürleri çevrimiçi isteme adresi:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications  
veya e-posta gönderin: 
publications@legalaid.nsw.gov.au 
veya arayın: 9219 5028.

Legal Aid NSW (NSW Hukuki Yardım) hizmetleri 
hakkında daha fazla bilgi için: 
www.legalaid.nsw.gov.au

Sözlü tercümana ihtiyacınız var mı?
Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmeti. (TIS), İngilizce 
bilmiyorsanız ücretsiz sözlü tercümanlar temin 
eder. TIS kendi dilinizde konuşmanıza yardımcı 
olabilir. 131 450 numaralı telefondan TIS’i arayın.

Konuşma ya da işitme sorunuzun varsa  
133 677 numaralı telefondan National Relay 
Service (Ulusal Konuşma/İşitme Yardımı) 
hizmetini veya TTY 1300 889 529 numaralı 
telefondan LawAccess NSW (NSW Hukuk 
Danışma) hizmetini arayın.
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