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

Avustralya’da insanlar evlenip evlenmemeyi ve evlenmek istedikleri kişiyi seçmekte özgürdür. Bir kişinin yasal 
olarak evlenmesi için genellikle 18 yaşından büyük olması gerekir. Kimi koşullarda, 16 yaşından büyük bir 
kişi  18 yaşından büyük bir kişiyle evlenebilir ama bunun için mahkeme kararı gereklidir. 

Herhangi bir kişiyi evlenmesi için zorlamak, tehdit etmek veya oyuna getirmek Avustralya yasalarına aykırıdır. 
Ayrıca, zoraki bir evliliği teşvik etmek ve bunun düzenlenmesine yardımcı olmak ve mağdur siz değilseniz, 
zoraki bir evliliğin tarafı olmak da yasaya aykırıdır. Bu, yasal, kültürel ve dini evliliklere için geçerlidir. 

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 bir tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’yi arayın. 

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

Bazen kişiler, bir evliliğe zorlanmak için, kendi istemlerine karşı yurt dışına götürülür veya yurt dışına gitmeleri 
için aldatılır. Bu, yasaya aykırıdır ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir. 

Siz veya tanıdığınız biri risk altında mısınız? 

Siz veya tanıdığınız bir kişi zoraki veya erken bir evlilik riski altındaysanız, yardım için Avustralya Federal 
Polisi (AFP) ile 131 237 (131AFP) numaralı telefondan ilişkiye geçebilirsiniz. 

AFP sizi koruyabilir, ilk tavsiyeleri sağlayabilir ve sizi, destek için, konaklama, parasal yardım, danışmanlık ve 
hukuksal ve göç tavsiyeleri gibi diğer servislere havale edebilir.  Daha fazla bilgi www.afp.gov.au 
adresindeki AFP internet sitesindedir. 

Avustralya’da yardımcı olabilecek başka servisler de vardır. 

My Blue Sky, Avustralya’nın, zoraki evliliği önlemeye, bilgilendirmeye, havalelere ve ücretsiz hukuksal 
tavsiyelere adanmış ulusal internet sitesi ve yardım hattıdır. 

(02) 9514 8115 numaralı telefonu arayın, 0481 070 844 numaraya mesaj gönderin, 
help@mybluesky.org.au adresine elektronik posta gönderin veya My Blue Sky’ın www.mybluesky.or.au 
adresindeki internet sitesine girin. 

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. 

http://www.afp.gov.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.or.au/
http://www.1800respect.org.au/
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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. 

Zorla evlilik  hakkında daha fazla bilgi için: 

İçişleri Bakanlığı’nın (Department of Home Affairs) www.homeaffairs.com.au adresindeki internet 
sitesini ziyaret edin ve “zoraki evlilik” bölümünü arayın. 

http://www.homeaffairs.com.au/

