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1983 TARİHLİ AKIL SAĞLIĞI KANUNU KAPSAMINDA EN
YAKIN AKRABANIZ
(1983 tarihli Akıl Sağlığı Kanunu Bölüm 26-30)

GİRİŞ
Bu kitapçık ne ile ilgilidir?
Bu kitapçık, Akıl Sağlığı Kanunu kapsamında "en yakın akrabanız" ile ilgilidir.
Üç bölümden oluşmaktadır:
 Bölüm 1 en yakın akrabanızın kim olduğuna ilişkin kuralları açıklar;
 Bölüm 2 Akıl Sağlığı Kanunu kapsamında en yakın akrabanızın
yapabileceklerini (haklarını) açıklar;
 Bölüm 3 yerel mahkemenin en yakın akrabanızı nasıl değiştirebileceğini
veya hâlihazırda bir en yakın akrabanız yoksa, bir kişiyi nasıl en yakın
akrabanız olarak belirleyebileceğini açıklar.
BÖLÜM 1 –EN YAKIN AKRABANIZ
Akıl Sağlığı Kanunu'nda akrabalarım ile kastedilen nedir?
Akıl Sağlığı Kanunu'nda, aşağıdaki kişiler sizin "akrabalarınız" olarak kabul
edilir:
 kocanız, karınız veya hemcins partneriniz;
 altı aydan uzun bir süredir kocanız, karınız veya hemcins partneriniz
gibi sizinle yaşamakta olan bir eş
 oğlunuz veya kızınız;
 anneniz veya babanız;
 erkek kardeşiniz veya kız kardeşiniz;
 büyükanneniz veya büyükbabanız;
 erkek torununuz veya kız torununuz;
 halanız/teyzeniz veya amcanız/dayınız;
 erkek yeğeniniz veya kız yeğeniniz;
 en az beş yıldır birlikte yaşamakta olduğunuz herhangi bir kişi.
ECT-1

HASTA BİLGİLERİ

En Yakın Akraba

Siz doğduğunuz sırada anneniz ve babanız evli değilse, babanız (ve
akrabaları) ancak 1989 tarihli Çocuk Kanunu kapsamında sizin için
ebeveynlik sorumluluğunu aldıysa bu listeye dâhil edilir.
Evlat edinen akrabalar listeye dâhildir (örneğin, sizi evlat edinen
ebeveynleriniz veya sizin evlat edindiğiniz bir çocuk). Üvey akrabalar
(örneğin, üvey ebeveyniniz veya üvey çocuğunuz) dâhil değildir.
En yakın akrabam kimdir?
"En yakın akrabanız" normal olarak akrabalar listesinin en üstünde yer alan
kişidir. Örneğin, evliyseniz ve bir çocuğunuz varsa, kocanız veya karınız
listede en üstteki kişidir ve çocuğunuz ikinci sırada yer alır. Ancak tek
akrabanız anneniz ve bir kız yeğeninizse, anneniz listede en üstte, kız
yeğeniniz ise ikinci sırada yer alır.
Listede aynı konumda birden fazla kişi varsa, "aynı anne ve babadan olan
kan bağı", "yalnızca anne veya babadan olan kan bağı"ndan önce gelir.
Örneğin, eğer en yakın akrabanız aynı anne ve babadan olan erkek
kardeşiniz veya yalnızca anne veya babadan kan bağına sahip olduğunuz kız
kardeşiniz olabiliyorsa, normal olarak bu aynı anne ve babadan olan erkek
kardeşiniz olacaktır.
Aksi takdirde, birden fazla kişi aynı konumda yer alıyorsa, yaşça en büyük
olan ilk sırada yer alır. Örneğin, eğer en yakın akrabanız çocuklarınızdan
biriyse, bu, normal olarak en büyük çocuğunuz olacaktır.
Ancak genel olarak akrabalar listesinde yer alan bir kişiyle yaşıyorsanız ve bu
kişi sizin bakımınızı üstleniyorsa, söz konusu kişi listenin en üstünde yer alır
ve normal olarak en yakın akrabanız olacaktır. Hastanedeyseniz, hastaneye
gitmeden önce birlikte yaşadığınız veya size bakan kişiler buna dâhildir.
Birden fazla kişi varsa, hâlihazırda listenin en üstünde yer alan kişi normal
olarak en yakın akrabanız olacaktır. Örneğin, tek akrabanız babanız ve iki kız
kardeşinizse ve iki kız kardeşinizle birlikte yaşıyorsanız, iki kız kardeşiniz
listede babanızın üstünde yer alır ve kız kardeşlerinizden en büyük olanı
normal olarak en yakın akrabanız olacaktır.
Bu kuralların birkaç istisnası vardır:
 yalnızca sizinle yaşadığı için akrabalar listesinde yer alan bir kişi, onun
yerine en yakın akrabanız sayılacak olan bir kocanız, karınız veya
hemcins partneriniz varsa en yakın akrabanız olamaz;
 kalıcı olarak ayrıldıysanız, sizi terk ettiyse veya siz onu terk ettiyseniz
kocanız, karınız veya hemcins partneriniz en yakın akrabanız olamaz;
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 18 yaşından küçük bir kişi kocanız, karınız veya hemcins partneriniz
değilse en yakın akrabanız olamaz;
 normalde yurt dışında yaşamıyorsanız, yurt dışında yaşayan bir kişi en
yakın akrabanız olamaz. "Yurt dışı" Birleşik Krallık, Man Adası veya
Channel Adaları'nın dışı anlamına gelir.
Bu durumlarda, sıradaki kişi normal olarak en yakın akrabanız olacaktır.
18 yaşından küçüksem farklı kurallar var mıdır?
18 yaşından küçük çoğu kişi için kurallar aynıdır. Ancak birkaç istisna vardır.
Eğer bir mahkeme, bir yerel makamın bakımı altına geçmenizi gerektiren bir
bakım kararı verdiyse, yerel makam sizin en yakın akrabanız olacaktır (eğer
onun yerine en yakın akrabanız olacak bir kocanız, karınız veya hemcins
partneriniz yoksa).
Eğer herhangi bir kişi (veya birden fazla kişi varsa, bu kişilerin tümü) sizin
yasal vasiniz ise, bu kişi normal olarak sizin en yakın akrabanız olacaktır. Bu,
Akıl Sağlığı Kanunu kapsamında vesayet altında olduğunuz için sahip
olduğunuz bir vasiyi kapsamaz.
Eğer bir mahkeme, kiminle yaşamanız gerektiğini belirten bir ikamet kararı
verdiyse, bu kişi (veya birden fazla kişi varsa, bu kişilerin tümü) normal olarak
sizin en yakın akrabanız olacaktır.
En yakın akrabam değişebilir mi?
En yakın akrabanızın kim olduğuna ilişkin kurallar, en yakın akrabanızın
bazen siz veya bir başkası bir şey yapmadan değişebileceği anlamına gelir.
Örneğin, evlendiyseniz, kocanız veya karınız normal olarak en yakın
akrabanız olur.
Yerel mahkeme de en yakın akrabanızı değiştirebilir veya hâlihazırda en
yakın akrabanız yoksa, bir kişiyi en yakın akrabanız olarak belirleyebilir. Bu
durum, bu kitapçıkta Bölüm 3'te açıklanmıştır.
BÖLÜM 2 - EN YAKIN AKRABANIZIN HAKLARI
Akıl Sağlığı Kanunu, en yakın akrabanızın sizin bakımınız ve tedavinizle
bağlantılı olarak çeşitli şeyler yapabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, bazen
başka kişilerin sizin bakımınız ve tedavinizle ilgili konuları en yakın
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akrabanıza söylemek zorunda olabileceğini belirtir. Bu konulara en yakın
akrabanızın "hakları" adı verilir.
Sizin alıkonulmanızı veya vesayet altına alınmanızı isteme hakkı
Bir akıl hastalığınız varsa, en yakın akrabanız hastanede olmanız gerektiğini
düşünüyor, ancak siz katılmıyorsanız, hastanede alıkonulmanızı (tutulmanızı)
isteyebilir. Buna, alıkonulmanız için başvuruda bulunma adı verilir.
Başvuruda bulunmak için, en yakın akrabanız resmi bir form doldurmalı ve
bunu hastaneye vermelidir. Alıkonulmanız gerektiğine iki doktor karar
vermelidir (acil bir durumsa bir doktor).
Eğer iki doktor size yardımcı olması için bir vasiye ihtiyacınız olduğuna karar
verirse, en yakın akrabanız da vesayet altına alınmanız için başvuruda
bulunabilir. Bu durum gerçekleşirse, vesayetin ne anlama geldiğine ilişkin
olarak size daha fazla bilgi verilecektir.
Sizi muayene etmesi için onaylı bir akıl sağlığı uzmanı isteme hakkı
Normal olarak, bir kişinin alıkonulması veya vesayet altına alınması için
başvuruda bulunan kişi onaylı akıl sağlığı uzmanıdır (AMHP). Bir AMHP,
insanların alıkonulması veya vesayet altına alınması gerekip gerekmediğine
karar vermek üzere özel olarak eğitilmiş bir kişidir.
En yakın akrabanız, alıkonulmanız veya vesayet altına alınmanız gerekip
gerekmediği konusunda düşünmek üzere yerel sosyal hizmetler yetkilinizden
bir AMHP edinmesini isteyebilir. Eğer AMHP alıkonulmanız veya vesayet
altına alınmanız gerekmediğine karar verirse, bunu en yakın akrabanıza yazılı
olarak bildirmelidir.
Alıkonulmanız veya vesayetiniz hakkında bilgilendirilme hakkı
Eğer bir AMHP değerlendirilmek üzere alıkonulmanız için başvuruda
bulunursa, normal olarak başvuru ve en yakın akrabanızın hakları hakkında
en yakın akrabanızı bilgilendirmek üzere elinden geleni yapmalıdır.
"Değerlendirme", sizinle ilgili sorunun ne olduğunun bulunması ve 28 güne
kadar süreyle ihtiyacınız olan tedavinin size verilmeye başlanması anlamına
gelir. En yakın akrabanız, bir AMHP'nin bu tür bir başvuruda bulunmasına
engel olamaz.
Eğer bir AMHP (öncelikle altı aya kadar) tedavi için alıkonulmanıza yönelik bir
başvuruda bulunmayı düşünüyorsa, normal olarak bu konuda öncelikle en
yakın akrabanıza danışmak için elinden geleni yapmalıdır. Bir AMHP, vesayet
altına alınmanız için bir başvuruda bulunmayı düşünüyorsa yine bu şekilde
hareket etmelidir.
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Eğer en yakın akrabanız tedavi için alıkonulmanızı veya vesayet altına
alınmanızı istemiyorsa, AMHP'ye veya AMHP'nin adına çalıştığı sosyal
hizmetler yetkilisine söyleyerek AMHP'nin başvuruda bulunmasına engel
olabilir.
Ama eğer AMHP en yakın akrabanızın kararının makul olmadığını düşünürse,
yerel mahkemeden başka bir kişinin en yakın akrabanız olarak belirlenmesini
isteyebilir. Bu durum, bu kitapçıkta Bölüm 3'te “Başka kişiler en yakın
akrabamı değiştirebilir mi?"bölümünde açıklanmıştır. Hâlihazırda
değerlendirme için alıkonulduysanız ve personel hastanede kalmanız
gerektiğini düşünüyorsa, mahkeme ne yapılacağına karar verene kadar orada
tutulabilirsiniz.
Bilgilendirilme hakkı
Alıkonulduysanız, hastane bunun nedenini ve haklarınızın neler olduğunu
size açıklamalıdır. Hastane normal olarak, siz hastaneden bunu yapmamasını
istemediğiniz sürece, en yakın akrabanıza size söylenenlerin bir kopyasını
vermelidir.
Aynı durum, hastanede tutulmanızın ardından gözetimli topluluk tedavisi
almaya başlamanız durumunda da geçerlidir. Gözetimli topluluk tedavisi
altında olmanız, bakım ekibinizin siz hastaneden ayrıldıktan sonra iyi
durumda kalmanıza yardımcı olmak üzere ellerinden geleni yapacağı, ancak
gerekirse, ihtiyacınız olan tedavi için hastaneye geri gelmenizin istenebileceği
anlamına gelir.
Vesayet altına alındıysanız, sosyal hizmetler yetkilisi haklarınızı size
söylemelidir. Sosyal hizmetler yetkilisi normal olarak, siz ondan bunu
yapmamasını istemediğiniz sürece, en yakın akrabanıza size söylenenlerin
bir kopyasını vermelidir.
Altı aydan uzun süreyle tedavi için alıkonulursanız, tedavinizde görevli kişi
(sorumlu klinik tedavi uzmanınız) daha uzun süreyle hastanede kalmanız
gerektiğini düşünürse, alıkonulma kararınızın zaman zaman yenilenmesi
gerekecektir. Eğer bu durum meydana gelirse, hastane normal olarak, siz
hastaneden bunu yapmamasını istemediğiniz sürece, en yakın akrabanıza bu
durumu belirtmelidir. Aynı durum, daha uzun süreyle gözetimli topluluk
tedavisinde kalabilmeniz için sorumlu klinik tedavi uzmanınızın gözetimli
topluluk tedavinizi uzatması durumunda da geçerlidir.
Vesayetiniz yenilenirse, sosyal hizmetler yetkiliniz, siz bunu yapmamasını
istemediğiniz sürece, normal olarak en yakın akrabanızı bilgilendirmelidir.
Taburcu edilecekseniz bilgilendirilme hakkınız
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Alıkonulduysanız, ancak artık taburcu edilecekseniz, hastane normal olarak,
siz hastaneden bunu yapmamasını istemediğiniz sürece, en yakın akrabanızı
bilgilendirmelidir. "Taburcu edildi", hastaneden ayrılmasına izin verildi
anlamına gelir. Aynı durum, gözetimli topluluk tedavinizin sonlandırılması
durumunda da geçerlidir. En yakın akrabanız bilgilendirilmek istemiyorsa,
hastane yöneticilerinden kendilerini bilgilendirmemelerini isteyebilir.
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Taburcu etme hakkı
En yakın akrabanız veya bir AMHP tarafından yapılan başvuru nedeniyle
alıkonulduysanız, en yakın akrabanız, taburcu edilmenizi istediğini belirtmek
üzere hastane yöneticilerine yazı yazabilir.
En yakın akrabanız bunu yaparsa, sorumlu klinik tedavi uzmanınız taburcu
edilmeniz durumunda kendiniz veya başka insanlar için tehlike
oluşturabileceğinizi hastane yöneticilerine söylemediği durumda, hastane
yöneticileri 72 saat içinde ayrılmanıza izin vermelidirler.
En yakın akrabanız da aynı şekilde gözetimli topluluk tedavinizi
sonlandırabilir.
Alıkonulursanız veya gözetimli topluluk tedavisine alınırsanız en yakın
akrabanızın neler yapabileceği konusunda daha ayrıntılı olarak
bilgilendirileceksiniz.
Vesayet altındaysanız, en yakın akrabanız, sosyal hizmetler yetkilinize yazı
yazarak vesayetinizi sonlandırabilir.
Taburcu edilmeniz için Yargıç Kürsüsüne başvurma hakkı
Alıkonulan çoğu kişi ayrıca - Yargıç Kürsüsü olarak adlandırılan - bağımsız bir
jüri heyetinden, taburcu edilmeleri gerektiğini belirtmesini isteyebilir. Kişiler
ayrıca, Yargıç Kürsüsünden gözetimli topluluk tedavilerini veya vesayetlerini
sonlandırmasını da isteyebilir.
Normal olarak, Yargıç Kürsüsüne başvurursanız bu durum en yakın
akrabanıza iletilecektir.
Bazen, en yakın akrabanız da Yargıç Kürsüsünden taburcu edilmenizi
isteyebilir. Alıkonulursanız veya gözetimli topluluk tedavisine veya vesayet
altına alınırsanız en yakın akrabanızın neler yapabileceği konusunda daha
ayrıntılı olarak bilgilendirileceksiniz.
En yakın akrabam haklarını başka bir kişiye verebilir mi?
En yakın akrabanız haklarını devredebilir. Bu da, normal olarak en yakın
akrabanız olarak yapacakları şeyleri başka bir kişinin yapması gerektiğini
söyleyebilecekleri anlamına gelir.
Eğer en yakın akrabanız haklarını başka bir kişiye devretmek isterse, bunu o
kişiye yazılı olarak iletmelidir. Daha sonra, eğer en yakın akrabanız haklarını
geri almak isterse, yine o kişiye yazarak bunu yapabilir.
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En yakın akrabanız haklarını devrederse veya geri alırsa bunu size
söylemelidir. Eğer hastanede alıkonulursanız veya gözetimli topluluk tedavisi
altındaysanız, hastane yöneticilerine de yazı yazmalıdır. Vesayet
altındaysanız, yerel sosyal hizmetler yetkilinize yazı yazmalıdır (ve eğer
vasiniz bir sosyal hizmetler yetkilisi değilse, vasinize de yazı yazmalıdır).
En yakın akrabanız, bir tanesi hariç olmak üzere, bu kitapçıkta açıklanan tüm
hakları devredebilir. Mahkemelerce hastanede alıkonulduysanız (veya
hapishaneden hastaneye nakledildiyseniz) en yakın akrabanız Yargıç
Kürsüsünden taburcu edilmenizi isteme hakkını devredemez.
BÖLÜM 3 – YENİ BİR EN YAKIN AKRABA EDİNME
En yakın akrabanız yoksa ne olur?
En yakın akrabanız yoksa (veya kimse en yakın akrabanızın kim olduğuna
karar veremiyorsa), yerel mahkemeden bir kişiyi en yakın akrabanız olarak
belirlemesini isteyebilirsiniz.
Başka kişiler de mahkemeden bunu yapmasını isteyebilirler. Bunu
yapabilecek diğer kişiler şunlardır:
 bir AMHP;
 bu kitapçığa ait Bölüm 1'deki akrabalar listesinde yer alan herhangi bir
kişi; ve
 sizinle birlikte yaşayan (veya hastanedeyseniz, siz hastaneye girmeden
önce sizinle birlikte yaşamış olan) herhangi başka bir kişi.
Mahkeme, en yakın akrabanızın kim olacağına ilişkin bir karar çıkarabilir. Bu
kişi, mahkemenin uygun gördüğü ve en yakın akrabanız olmayı kabul eden
herhangi bir kişi olabilir. Bu kitapçığa ait Bölüm 1'deki akrabalar listesinde yer
alan bir kişi olmak zorunda değildir.
Eğer mahkemeden bir kişiyi en yakın akrabanız olarak belirlemesini
isterseniz, en yakın akrabanız olması gerektiğini düşündüğünüz kişiyi
mahkemeye açıklayabilirsiniz. Eğer başka bir kişi mahkemeden bunu isterse,
bu kişi, en yakın akrabanız olması gerektiğini düşündüğü kişiyi açıklayabilir.
Bu kişi, en yakın akrabanız olmayı kabul ederse ve mahkeme söz konusu
kişiyi uygun görürse, mahkeme bu kişinin en yakın akrabanız olması için bir
karar çıkaracaktır. Aksi durumda, mahkeme, uygun olduğunu düşündüğü ve
en yakın akrabanız olmayı kabul eden başka bir kişiyi seçecektir.
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En yakın akrabamı değiştirebilir miyim?
En yakın akrabanızın sizin en yakın akrabanız olmak için uygun olmadığını
düşünüyorsanız, yerel mahkemeden en yakın akrabanızı değiştirmesini
isteyebilirsiniz.
Ayrıca, en yakın akrabanız da, Akıl Sağlığı Kanunu’nda belirtilen, en yakın
akrabanın yapabileceği şeyleri yapamayacak kadar hastaysa, mahkemeden
en yakın akrabanızı değiştirmesini isteyebilirsiniz.
En yakın akrabanız, en yakın akrabanız olarak kalması gerektiğini
düşünüyorsa, büyük olasılıkla bunu mahkemeye belirtme şansına sahip
olacaktır.
Eğer mahkeme en yakın akrabanızın uygun olmadığına veya onun da hasta
olduğuna karar verirse, başka bir kişinin en yakın akrabanız olması gerektiğini
belirten bir karar çıkaracaktır.
Yeni en yakın akrabanız olması gerektiğini düşündüğünüz kişiyi mahkemeye
açıklayabilirsiniz. Bu kişi, en yakın akrabanız olmayı kabul ederse ve
mahkeme söz konusu kişiyi uygun görürse, mahkeme bu kişinin en yakın
akrabanız olması için bir karar çıkaracaktır. Aksi durumda, mahkeme, uygun
olduğunu düşündüğü ve en yakın akrabanız olmayı kabul eden başka bir
kişiyi seçecektir.
Yeni kişi, mahkemenin uygun olduğunu düşündüğü ve en yakın akrabanız
olmayı kabul eden herhangi bir kişi olabilir. Kitapçığa ait Bölüm 1'deki
akrabalar listesinde yer alan bir kişi olmak zorunda değildir.
Başka kişiler en yakın akrabamı değiştirebilir mi?
Bazı başka kişiler de mahkemeden en yakın akrabanızı değiştirmesini
isteyebilirler. Bunu yapabilecek diğer kişiler şunlardır:
 bir AMHP;
 bu kitapçığa ait Bölüm 1'deki akrabalar listesinde yer alan herhangi bir
kişi; ve
 sizinle birlikte yaşayan (veya hastanedeyseniz, siz hastaneye girmeden
önce sizinle birlikte yaşamış olan) herhangi başka bir kişi.
Sizin gibi, en yakın akrabanızın uygun olmadığını veya en yakın akrabanız
olamayacak kadar hasta olduğunu düşünüyorlarsa, mahkemeden bunu
yapmalarını isteyebilirler.
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Aşağıdaki durumlarda mahkemeden en yakın akrabanızı değiştirmesini de
isteyebilirler:
 en yakın akrabanız alıkonulmanıza veya vesayet altına alınmanıza izin
vermeyi reddederse ve en yakın akrabanızın makul olmayan şekilde
hareket ettiğini düşünürlerse; veya
 en yakın akrabanızın sizi taburcu etme hakkını, sizin veya diğer
insanların üzerindeki etkisini tam anlamıyla düşünmeden kullandığını
(veya kullanma olasılığının olduğunu) düşünürlerse.
(Bunu kendiniz de yapabilirsiniz, ancak normalde bir AMHP veya başkası
bunu yapacaktır.)
Yerel mahkemeden başka bir kişiyi en yakın akrabam olarak
belirlemesini nasıl isteyebilirim?
Yerel mahkemenin en yakın akrabanızın kim olması gerektiğini belirlemesini
istiyorsanız, "başvuru" adı verilen bir form doldurmanız gerekmektedir. Ayrıca
bir ücret ödemeniz gerekebilir. Bir avukattan bu konuda size yardımcı
olmasını istemek en uygunudur. Avukat, Yasal Yardım programı kapsamında
ücretsiz yardım alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.
Mahkeme başka bir kişiyi en yakın akrabam olarak belirlerse ne olur?
Eğer mahkeme en yakın akrabanızla ilgili olarak aşağıdaki durumların
meydana geldiğini düşündüğü için en yakın akrabanızın değiştirilmesine
yönelik bir karar çıkarırsa:
 alıkonulmanıza veya vesayet altına alınmanıza makul olmayan şekilde
itiraz ettiyse; veya
 sizi taburcu etme hakkını, sizin veya diğer insanların üzerindeki etkisini
tam anlamıyla düşünmeden kullandıysa (veya kullanma olasılığı varsa)
yeni kişi yalnızca hastanede alıkonulduğunuz veya gözetimli topluluk tedavisi
ya da vesayet altında olduğunuz süre boyunca en yakın akrabanız olacaktır.
Eğer hastanede alıkonulmadıysanız veya gözetimli topluluk tedavisi ya da
vesayet altına alınmadıysanız, yeni kişi yalnızca üç ay boyunca en yakın
akrabanız olacaktır. Bunun ardından, bu kitapçığa ait Bölüm 1'de yer alan en
yakın akrabanızın kim olduğuna ilişkin kurallar yeniden geçerli olacaktır.
Normal olarak bu, en yaşlı en yakın akrabanızın yeniden en yakın akrabanız
olacağı anlamına gelir.
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Diğer durumlarda, eğer mahkeme kimin en yakın akrabanız olması gerektiğini
belirten bir karar çıkarırsa, bu kişinin ne kadar süreyle en yakın akrabanız
olarak kalacağını belirleyebilir. Bu süre dolduğunda, bu kitapçığa ait Bölüm
1'de yer alan kurallar yeniden geçerli olacaktır.
Aksi durumda, mahkeme kimin en yakın akrabanız olması gerektiğini belirten
bir karar çıkardığında, yalnızca mahkeme en yakın akrabanızı
değiştirebilecektir (yeni en yakın akrabanız vefat ederse veya artık en yakın
akrabanız olmak istemezse bile).
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En yakın akrabam yeniden değişebilir mi?
Mahkeme, başka bir kişinin yeni en yakın akrabanız olması gerektiğini
belirtmek üzere kararını değiştirebilir (değişiklik yapabilir).
Mahkemeden bunu yapmasını siz isteyebilirsiniz. Aşağıdakiler de bunu
yapabilirler:
 bir AMHP;
 mahkemenin en yakın akrabanız olması gerektiğini belirttiği kişi; ve
 (bu kişi vefat ettiyse) bu kitapçığın başlangıcındaki listede yer alan
herhangi bir kişi.
Mahkeme ayrıca kararını bozabilir (sonlandırabilir).
Mahkemeden bunu yapmasını siz isteyebilirsiniz. Aşağıdakiler de bunu
yapabilirler:
 eskiden en yakın akrabanız olan kişi;
 bu kitapçığa ait Bölüm 1'deki kuralların uygulanması durumunda şimdi
en yakın akrabanız olacak başka bir kişi;
 mahkemenin en yakın akrabanız olması gerektiğini belirttiği kişi; ve
 (bu kişi vefat ettiyse) bu kitapçığın başlangıcındaki listede yer alan
herhangi bir kişi.
Eğer mahkeme kararı sonlandırırsa, bu kitapçığa ait Bölüm 1'de yer alan en
yakın akrabanızın kim olduğuna ilişkin kurallar yeniden geçerli olacaktır.
Yerel mahkemeden kararını değiştirmesini veya sonlandırmasını istemek için,
bir başvuruda bulunmanız gerekecektir ve bir ücret ödemeniz gerekebilir. Bir
avukattan bu konuda size yardımcı olmasını istemek en uygunudur. Avukat,
Yasal Yardım programı kapsamında ücretsiz yardım alıp alamayacağınızı
size söyleyecektir.

Daha fazla yardım ve bilgi
Eğer bu kitapçıkta anlamadığınız herhangi bir konu varsa veya bu kitapçıkta yanıtını
bulamadığınız başka sorularınız varsa, lütfen size bu kitapçığı veren kişiden veya
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başka bir personelden bunları açıklamasını isteyin.
Başka bir kişi için bu kitapçığın bir kopyasını daha isterseniz, lütfen belirtin.
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