
Genç Bakıcı 
Bursu (Young 
Carer Bursary) 
Bilgi Paketi
Genç Bakıcılar,  
aileleri ve arkadaşları
Genç Bakıcı Burs Programı (Young Carer Bursary Program) bir Carers Australia  

(Avustralya Bakıcılar) girişimidir.  

Bu proje Avustralya Hükümeti Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir.
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Carers 
Australia 
kimdir?
Eğer bir arkadaşınıza, akrabanıza ya da eşinize bakıyorsanız, 

fakat bu yaptığınız iş için ücret almıyorsanız Carers Australia 

sizi ve haklarınızı gözeten kuruluştur. 

Hayatınızı – ve değer verdiğiniz insanların hayatlarını – biraz 

daha kolaylaştırmak için hükümet nezdinde lobi çalışmaları 

yürütüyoruz. Avustralya genelinde bakıcıların çalışmalarını 

destekleyen programlar geliştirmek için hükümet ve diğer 

kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

Bakıcıların yaşamını iyileştirmek için Ulusal Bakıcılar Ağı 

(National Carer Network) ve diğer kuruluşlarla birlikte 

çalışıyoruz. Avustralya’da – 235,000’i genç bakıcı olmak  

üzere – 2.65 milyon bakıcı bulunmaktadır; ve biz onların her 

birini önemsiyoruz.

Ben bir 
genç bakıcı 
mıyım?
Genç bakıcılar, bir başkasına ücretsiz bakım ve destek 

sağlayan 12 ile 25 yaş arasındaki kişilerdir. Bu gençler, aşağıda 

belirtilen yakınlarına bakım sağlayabilirler:

 • engellilere

 • fiziksel veya zihinsel bir hastalığı bulunanlara

 • uyuşturucu bağımlısı olanlara

 • yaşlı veya yaşlanmakta olan akrabalarına

Bazı genç bakıcıların kendilerini bir bakıcı olarak 

tanımlamayabileceğini bilmek önemlidir. Aile bireylerini 

destekliyor olabilirler ve bakım görevlerini yerine getirdiklerinin 

farkında olmayabilirler.

Genç bakıcılar birçok şey yapabilir.

 • Duygusal ve savunma desteği sağlarlar.

 • Kişisel bakım konusunda yardımcı olurlar.

 • Ev masraflarına bakarlar.

 • İlaçları gözlemlerler.

 • Günlük işleri yaparlar. Çamaşır yıkarlar, temizlik yaparlar, 

yemek pişirirler, çimleri keserler.

Genç bakıcılar aşağıdakileri destekleyebilir:

 • ebeveynler, kardeşler, kuzenler, teyzeler, halalar, amcalar, 

dayılar veya büyük anne ve büyük babalar gibi aile 

bireylerini.

 • bir arkadaşı.

 • bir eşi.

 • veya bir çocuğu.

Genç bakıcılar her gün veya her hafta ya da sadece ihtiyaç 

duyulduğunda destek sağlayabilir.

Genç Bakıcı 
Bursu nedir?
Genç Bakıcı Burs Programı, genç bakıcıların eğitimlerini 

sürdürmelerini veya eğitimlerine dönmelerini destekler. Bu 

program yılda 1,000 tane burs sunmaktadır. Bursların her biri 

3,000 dolar değerinde olup gelir testine tabi değildir. 

Burslar, azami ihtiyaç göz önünde bulundurularak verilir. Bir 

sonraki başvurular 16 Ağustos 2021’de başlayacaktır.
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Neden  
başvuruda  
bulunmalıyım?
Genç bir bakıcı olarak eğitiminizi sürdürmek ve başka birine 
bakmak zor olabilir. Her ikisini de aynı anda yapmaya çalışmak 
finansal sorunlara neden olabilir. 

Genç Bakıcı Bursu, bakım sorumluluklarınızı üstlenirken eğitim 
veya öğretiminizi sürdürmenize yardımcı olacaktır. 

Bu Bursu, aşağıda belirtilenler dahil, eğitim ve öğretim 
masraflarını ödemek için kullanabilirsiniz:

 • okul ücretleri,

 • dizüstü bilgisayarlar ve yazılımlar,

 • üniformalar,

 • ulaşım ve kalacak yer,

 • kısa süreli bakım,

 • duygusal destek,

 • ders programı dışında kalan etkinlikler.

Nasıl  
başvuruda  
bulunurum?
1.  www.youngcarersnetwork.com.au  

adresine gidin

2.  Sign Up’a (Kaydolma) tıklayın  
ve formu doldurun

3.  Login (Oturum açma) ayrıntıları  
size e-posta ile gönderilecektir

4. Sign In’e (Giriş) tıklayın

5.  My Profile (Profilim) sayfanıza erişmek  
için login ayrıntılarını girin

6.  My Profile’ınızda bulunan çevrimiçi (online) 
başvuru formunu doldurun

Genç Bakıcılar Ağı’na (Young Carers Network) abone olmak 

ve Genç Bakıcı Bursu ile genç bakıcı etkinlikleri ve fırsatları 

hakkında bildirimler almak için aşağıdaki bağlantıya  

(link) tıklayın:

www.youngcarersnetwork.com.au 

Carers Australia’nın haber bültenine abone olmak ve 

bakıcılara yönelik programlar, haberler ve etkinlikler 

hakkında güncel bilgi almak için aşağıdaki  

bağlantıya tıklayın:

www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter

Başvuru 
konusunda 
kim bana 
destek olabilir?
Genç bir bakıcıysanız ve Genç Bakıcı Bursu’na başvurmak için 
yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki kişilerle konuşabilirsiniz: 

 • öğretmenler,

 • destek çalışanları,

 • ebeveynler veya koruyucular,

 • bölgenizdeki gençlik merkezinin personeli, 

 • bölgenizdeki çokkültürlü destek hizmetlerinin personeli,

 • bölgenizdeki kütüphanenin personeli,

 • veya, bölgenizdeki bakıcı destek kuruluşları.

Carer Gateway ile  
bağlantı kurun
Carer Gateway, ayrıca genç bakıcıların Avustralya genelinde 
çok çeşitli destek sunan kuruluşlarla ilişki kurmalarına yardımcı 
olabilir.

Telefon:   1800 422 737
İnternet sitesi:  www.carergateway.gov.au
Facebook:   www.facebook.com/carergateway/

Carers Australia Genç 
Bakıcılar Ekibi (Carers 
Australia Young Carers Team) 
ile bağlantı kurun
E-posta:  ca@youngcarers.com.au
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 Uygun olup olmadığımı nasıl 
anlarım?
Genç Bakıcı Burs Programına hak kazanmak için 
aşağıdaki koşullara sahip olmanız gerekir: 

 • engelli, fiziksel veya zihinsel hastalığı bulunan, 
madde bağımlılığı olan veya yaşlı bir aile bireyine 
ya da arkadaşınıza ücretsiz bakım ve destek 
sağlıyor olmak, 

 • burs aldığınız süre boyunca 12 ile 25 yaş arasında 
bulunmak,

 • Avustralya vatandaşlığı veya oturum izninizin 
bulunması; ve,

 • lise, TAFE, özel kolej, üniversite veya diğer bir yüksek 
öğrenim kurumunda eğitim görüyor olmak. 

Genç Bakıcılar, ileri düzeyde bir diplomaya, lisans veya 
daha yüksek bir öğrenim derecesine sahipse, ya da şu 
anda başka bir burs alıyorsa, bu Burs için uygun değildir.

 Genç Bakıcı Burs Programı gelir 
testine tabi midir?
Hayır.

 Carer Allowance (Bakıcı Ödeneği) 
veya Carer Payment (Bakıcı Maaşı) 
alıyorsam ücretsiz bakıcı mıyım?
Evet. Bakıcı olarak çalışmadığınız için bu ödemeler gelir 
olarak kabul edilmez.

 Ya 18 yaşın altındaysam?
Bir burs için son eleme listesine alındıysanız, ebeveyn/
vasi onayı isteyeceğiz. Ayrıcalı durumlarda muafiyet 
uygulanabilir.

 Kardeşlerim dahil, diğer aile 
bireylerim de başvurabilir mi?
Evet, aynı kişiye bakıyor olsanız bile, kardeşleriniz de 
dahil olmak üzere, aile bireyleriniz başvurabilir.

 Başvuruların ne zaman 
açılacağını nasıl bileceğim?
Genç Bakıcı Burs Programı’na başvurular 16 Ağustos 

2021’de başlıyor.

Genç Bakıcı Bursu hakkında bildirimler almak için 

aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Genç Bakıcılar Ağı’na 

abone olun. 

www.youngcarersnetwork.com.au

Bakıcılara yönelik programlar, haberler ve etkinlikler 

hakkında güncel bilgi almak için, aşağıdaki 

bağlantıya tıklayarak Carers Australia’nın haber 

bültenine abone olabilirsiniz:

www.carersaustralia.com.au/news-media/our-

newsletter

 Daha önce başvurduysam tekrar 
başvurabilir miyim?
Evet. Uygunluk koşullarına sahip olduğunuz her yıl 

başvuruda bulunabilirsiniz.

 Başvuruda bana ne sorulacak?
İletişim bilgilerinizin istenmesinin yanı sıra, bize şunları 

söylemenizi isteriz:

 • biraz kendiniz hakkında bilgi,

 • aldığınız kurs veya kurslarınız hakkında ayrıntılar,

 • bakım rolünüz hakkında bilgi, ve

 • başka birine bakmanın, ders çalışmanız veya 

derslere katılmanız üzerindeki etkisi.

Genç bir bakıcı olarak yaşamınızın net bir 

görüntüsünü yansıtmak için, lütfen yanıtlarınızda 

olabildiğince fazla bilgi verin.

Dil hizmetleri 
Carers Australia ile, bir tercüman desteğiyle iletişime geçme 
ihtiyacınız olursa:

 • Tercüme Bilgi Servisi (Translation Information Service) 
131 450 numaradan, anında telefonla tercüme hizmeti 
sunmaktadır.

 • Tercüme Bilgi Servisi hakkında daha fazla bilgi için servisin 
internet sitesine bir göz atın.

Çevrimiçi başvuru formunu kendi dilinizde görmek isterseniz, 
aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi araçları kullanabilirsiniz:

 • Google Çeviri:  translate.google.com 

 • Microsoft Çevirmen:  translator.microsoft.com 

 • I çeviri:  www.itranslate.com 

 • Linguee:  www.linguee.com 

İşitme engelli 
veya işitme 
güçlüğü çeken 
kişiler için 
hizmetler 
İşitme engelli olduğunuz veya işitme güçlüğü çektiğiniz için 
yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki telefon numaralarından 
İşitme Engelliler İçin Ulusal İletişim Hizmeti (National Relay 
Service) ile temasa geçin.

 – Sesli İletişim’in (Voice Relay) telefon numarası –  
1300 555 727

 – TTY’nin telefon numarası – 133 677

 – SMS ile iletişim (relay) numarası – 0423 677 767

İşitme Engelliler İçin Ulusal İletişim Hizmeti hakkında daha 
fazla bilgi için, servisin internet sitesine bir göz atın. 

Sıkça Sorulan Sorular
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 Kendi banka hesabım yoksa  
ne olur?
Burs ücretinin bir ebeveyn veya vasinin banka 

hesabına yatırılmasını isteyebilirsiniz.

 Mazur görülebilecek nedenlerden 
dolayı başvurumu yapamazsam 
ne olur? 
Carers Australia Genç Bakıcılar Ekibi, mazur 

görülebilecek nedenlerin durumuna göre karar 

verecektir. 

 Başka bir burs için başvuruda 
bulundum, ama henüz başarılı 
olup olmadığımdan emin değilim.
Hem Genç Bakıcı Bursu hem de başka bir burs için 

başvurabilirsiniz. Her iki başvurunuzda da başarılı 

olmanız halinde, hangisini kabul edeceğinizi 

seçmeniz gerekecek.

 Genç Bakıcı Bursu Centrelink 
ödememi etkiler mi?
Hayır. Genç Bakıcı Bursu vergiden muaf gelir olarak 

kabul edilir.

Vergiden muaf gelir hakkında daha fazla bilgi 

Services Australia’nın aşağıdaki internet sitesinde 

bulunabilir: 

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/

income/30376 

 Bir NDIS planım varsa, yine  
de Genç Bakıcı Bursu’na 
başvurabilir miyim?
Evet, NDIS eğitim masraflarını karşılamaz. Eğitimle 

ilgili kişisel harcamalarınız hakkında NDIS tarafından 

size soru sorulmamalıdır.

 Başvurumu başarıyla yapıp 
yapmadığımı nasıl bileceğim?
Size bir e-posta ve SMS onayı gönderilecektir. 

Başvurunuzun durumunu My Profile sayfasındaki 

çevrimiçi portalda da görüntüleyebilirsiniz.  

 Benimle nasıl irtibata 
geçeceksiniz?
Carers Australia Genç Bakıcılar Ekibi genellikle sizinle 

e-posta yolu ile irtibat kurmaya çalışır. Bu nedenle, 

lütfen gelen posta kutunuza (inbox) sık sık bakın 

ve önemsiz posta klasörünüzü (junk) kontrol edin. 

Gönderdiğimiz e-postaların bir özeti, ayrıca My Profile 

sayfanızda da yer alacaktır.

 Başarılı olmazsam ne olur?
Size bir e-posta ve SMS bildirimi gönderilecektir. 

Başvurunuzun durumunu My Profile sayfanızdaki 

çevrimiçi portalda da görüntüleyebilirsiniz.  

 Başvuru formunun basılı kopya 
hali var mı?
Hayır. Başvuru formu yalnızca Genç Bakıcılar Ağı 

internet sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak mevcuttur. 

Çevrimiçi başvuruda bulunmak için destek istiyorsanız, 

lütfen ‘Başvuruda bulunurken bana kim destek olabilir?’ 

bölümüne bakın.

 Ya internete erişemezsem?
Evde internet erişiminiz yoksa, lütfen Carer Gateway’i 

arayın veya yardım için bir okul danışmanı, öğretmen 

veya destek görevlisi ile iletişime geçin. Bu kişiler Genç 

Bakıcılar Ağı internet sitesine erişim sağlayabilecek ve 

başvurunuzu tamamlarken size destek olabilecektir.

Ayrıca aşağıdaki yerlerde Wi-Fi kullanarak internete 

erişmenin birçok yolu vardır:

 • Okulda,

 • Kütüphanelerde,

 • Yerel işletmelerde,

 • Müzelerde,

 • Gençlik gruplarında,

 • Gezici erişim noktalarında,

 • Alışveriş merkezlerinde.

Kırsal veya bölgesel bir alandaysanız ve internete 

erişimde sorun yaşıyorsanız, lütfen 1800 756 238 

numaradan Carers Australia Genç Bakıcılar Ekibi 

ile irtibata geçin. Onlar, yerel bir kuruluşla iletişime 

geçmeniz için size destek olacaklardır.

11 Başka biri, benim adıma,  
benim başvurum hakkında  
soru sorabilir mi?
 • Evet, 18 yaşın altındaysanız, ebeveyniniz veya 

vasiniz bizimle irtibata geçebilir ve sizin adınıza, 

başvurunuz hakkında soru sorabilir.

 • Başvurunuzda, irtibat kurulacak kişi olarak bir 

destek görevlisi, öğretmen veya sağlık uzmanı 

belirtilmişse, onlar da sizin adınıza bilgi talep 

edebilir ve kaydınızda değişiklik yapabilir.

 • En iyi yaklaşım, sözlü onay verme konusunda hazır 

olmanız için birlikte aramak olacaktır.

 Engelli veya zihinsel hastalığı olan 
genç bir bakıcıyım, başvurumda 
bana destek olacak bir kişiyi 
listeye alabilir miyim?
 • Başvurunuzda, irtibat kurulacak kişi olarak 

bir destek görevlisi, öğretmen veya sağlık 

uzmanı belirtilebilir. Bu kişiler başvurunuzun 

ilerleyişi hakkında soru sorabilir; ancak siz hazır 

bulunmadıkça hiçbir kişisel bilginizi onlara 

vermeyeceğiz.

 • En iyi yaklaşım, sözlü onay verme konusunda hazır 

olmanız için birlikte aramak olacaktır.

 Ya 18 yaşın üzerindeysem ve 
desteğe ihtiyacım varsa?
 • 18 yaşın üzerindeyseniz ve yardıma ihtiyacınız 

varsa, başvurunuzda, irtibat kurulacak kişi 

olarak bir destek görevlisi, öğretmen veya sağlık 

uzmanı belirtilebilir. Bu kişiler başvurunuzun 

ilerleyişi hakkında soru sorabilir, ancak siz hazır 

bulunmadıkça hiçbir kişisel bilginizi onlara 

vermeyeceğiz.

 • En iyi yaklaşım, sözlü onay verme konusunda hazır 

olmanız için birlikte aramak olacaktır.
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Düşüncelerinizi  
öğrenmek  
istiyoruz:  
Deneyimlerinizi ve Genç Bakıcı Bursu’nun yaşamınızda nasıl 

bir fark oluşturduğunu duymaktan mutlu olacağız.

Geribildiriminizi ciddiye alıyor ve deneyiminizi daha iyi hale 

dönüştürmek için yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa 

bizimle irtibata geçmenizi arzu ediyoruz.

Öykünüzü veya geribildiriminizi aşağıdaki adrese 

gönderebilirsiniz:

E-posta: caa@carersaustralia.com.au

Telefon: 02 6122 9900

Posta Adresi: PO BOX 5300 

 Braddon ACT 2612

Bizimle 
iletişime geçin
Telefon: 1800 756 238

E-posta: ca@youngcarersnetwork.com.au

İnternet sitesi: www.youngcarersnetwork.com.au

Facebook: Carers Australia 

Twitter: @CarersAustralia

YouTube: Carers Australia 

Instagram: @youngcarersnetwork 

Genç Bakıcılar Ağı’na abone olmak ve Genç Bakıcı Bursu 

ile genç bakıcı etkinlikleri ve fırsatları hakkında ücretsiz 

bildirimler almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

www.youngcarersnetwork.com.au

Ücretsiz Carers Australia haber bültenine abone olmak 

ve bakıcılara yönelik programlar, haberler ve etkinlikler 

hakkında güncel bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya 

tıklayın: 

www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter/
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Genç Bakıcı Burs Programı (Young Carer Bursary Program) bir Carers Australia  

(Avustralya Bakıcılar) girişimidir.

Bu proje Avustralya Hükümeti Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir.
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