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Aile İçi Şiddet ve Eş Vizeleri 
Eş vizesi  sahibi olanlar, Avustralya’da kalmak için taciz edici bir  ilişkide 
kalmak zorunda değildir. 

Ev ve aile içi şiddet Avustralya’da kabul edilmez. 

Bir eş, aile üyeleri veya toplumdaki diğer kişiler vize konumunuzu tehdit edemezler. 

Geçici bir Eş vizesine (altsınıf 309 veya 820) veya İleriye Yönelik Evlilik vizesine sahipseniz (altsınıf 300) ve 
aile içi şiddet yaşıyorsanız ve ilişkiniz sona ermişse, Avustralya’nın göç yasalarında, kalıcı Eş vizesi (altsınıf 
100 veya 801) başvurunuzu sürdürmenize izin veren hükümler vardır. 

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

Avustralya’da polis tehlikesiz ve güvenilirdir. 

Ücretsiz, gizli danışmanlık ve bilgi için 1800 737 732’den 1800RESPECT’i arayın. 

Ücretsiz bir tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’yi arayın. 

Avustralya Hükümeti ev ve aile içi şiddete hiçbir koşulda hoşgörü 
göstermez. 

Ev ve aile içi şiddet yasaya karşı işlenmiş suçlardır. Ev ve aile içi şiddet suçunu işleyen bir kişi, erkek de olsa, 
kadın da olsa, hapse girebilir. 

Ev ve aile içi şiddet, güvenliği veya refahı için korkuya neden olarak bir eşi kontrol etmeyi amaçlayan 
davranış veya tehditlerdir. 

Avustralya’da ev ve aile içi şiddet yaşayan herkes, destek servislerinden 
yardım alabilir. 

Vize veya göç konumunuz ne olursa olsun yardım alabilirsiniz. 

İlişkinin sona ermiş olup olmaması önemli değildir; yine de yardım alabilirsiniz. 

1800RESPECT, Avustralya’nın ulusal cinsel saldırı, aile ve ev içi şiddet danışmanlık servisidir. Bu servis 
ücretsiz, gizli telefon ve çevrimiçi danışmanlık ve bilgi sağlar. Danışmanlar size dinleyecek, soruları 
yanıtlayacaktır ve sizi, bölgenizdeki diğer destek servislerine havale edebilir. 

1800 737 732 numaralı telefonu arayın veya www.1800RESPECT.org.au adresindeki 1800RESPECT’i 
ziyaret edin. 

Tercümana ihtiyacınız var mı? 

131 450 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (Translating and Interpreting Service) (TIS) 
arayın. TIS’ten bir tercüman diğer servislerle iletişim kurmanıza yardımcı olabilir, ancak, TIS danışmanlık 
sağlamaz. Tüm aramalar ücretsiz ve gizlidir. 

http://www.1800respect.org.au/
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 Bir vizeniz varsa aile içi şiddet hakkında daha fazla bilgi için: 

Aile içi şiddet ve vizeler hakkında daha fazla bilgi İçişleri Bakanlığı’nın (Department of Home Affairs) 
www.homeaffairs.gov.au sitesindedir. 

http://www.homeaffairs.gov.au/

