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Zorla ve Erken Evlilik 
Bir kişiyi evlenmeye zorlamak Avustralya’da ciddi bir suçtur. 

Avustralya’da insanlar evlenip evlenmemeyi seçmekte özgürdür. Bir kişinin yasal olarak evlenmesi için 

genellikle 18 yaşından büyük olması gerekir. Kimi koşullarda, 16 yaşından büyük bir kişi de evlenebilir 

ama bunun için mahkeme kararı gereklidir. 

Kişi, evliliği baskı yapılmadan veya oyuna getirilmeden kabul etmelidir. 

Her iki tarafın evlenmek için özgürce rıza gösterdiği anlaşmalı evlilik, zorla yapılan evlilikten farklıdır. 
Anlaşmalı evlilikler Avustralya’da yasaldır. 

Siz veya bir tanıdığınız tehlike içindeyseniz, 000 numaralı telefondan polisi arayın. 

Avustralya’da polis tehlikesiz ve güvenilirdir. 

Ücretsiz, gizli tavsiyeler ve destek için 1800 737 732’den 1800 RESPECT’i arayın. 

Ücretsiz bir tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’yi arayın. 

Bir kişiyi zorla evlendirmek için başka bir ülkeye götürmek veya 
yollamak veya bunu başa birine düzenletmek yasa dışıdır. 

Zorla yaptırılan ve erken evlilik, kimi zaman insanları, kendi iradelerinin aksine başka bir ülkeye götürmek veya 

onlara sınırları geçirmekle bağlantılıdır ve bu, yasa dışıdır. 

Siz veya tanıdığınız biri risk altında mısınız? 

131 237 numaralı telefondan Avustralya Federal Polisi’ni (AFP) arayın. AFP ilk tavsiyeleri 

sağlayabilir ve zorla yapırılan ve erken evliliklerin ya da insan kaçakçılığı mağdurlarını, konut, parasal 
destek, danışmanlık ve hukuksal tavsiye dâhil destek için havale edebilir. 

Daha fazla bilgi için www.afp.gov.au adresindeki AFP sitesine bağlantıyı izleyin. 

Avustralya’da yardımcı olabilecek başka servisler de vardır. 

1800 RESPECT, Avustralya’nın Ulusal Cinsel Saldırı, Aile ve Ev İçi Şiddet Danışmanlık servisidir. 
Ücretsiz, gizli telefon ve internet danışmanlığı ve bilgileri sağlar. Danışmanlar size dinleyecek, sorularınızı 
yanıtlayacaklar ve size bölgenizdeki diğer destek servislerine havale edeceklerdir. 

1800 737 732’yi arayın veya www.1800RESPECT.org.au adresindeki 1800 RESPECT 

sitesine girin. 

Tercümana ihtiyacınız var mı? 

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi’ni (TIS) ücretsiz olarak 131 450’den arayın. TIS, başka 

servislerle iletişime geçmenize yardımcı olur. TIS danışmanlık sağlamaz. 

Zorla evlilik ve insan kaçakçılığı hakkında daha fazla bilgi için: 

Adalet Bakanlığı’nın www.ag.gov.au adresindeki internet sitesine girin. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

