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ULUSAL  
YASALARIN 

UYGULANMASI 
AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN KARARLAR

DAHA FAZLA 
BİLG
Herhangi bir işlemde bulunup 
bulunmamanız konusunda emin 
olmamanız ya da daha fazla  
sorularınızın bulunması 
durumunda yaşadığınız eyalet 
ve bölgeyle ilgili bilgi için  
www.ag.gov.au/ndvos adresli 
internet sitesine girin ya da yerel 
mahkemenizi arayın.

Victoria’da 25 Kasım 2017 tarihinden 
önce çıkarılmış aile içi şiddete ilişkin tüm 
geçerli bulunan kararların, Aile İçi Şiddete 
İlişkin Ulusal Karar Projesi kapsamında 
yer alacağını bilmek önemlidir.

NE YAPMAM 
GEREKİR?
Yanda belirtilen tarihten 
önce çıkarılan DVO’lar için: 
Yurt çapında korunmanızı 
sağlamak için DVO’nuzun 
açıklanmasını herhangi bir 
zamanda isteyebilirsiniz.

Avustralya’daki herhangi bir yerel 
mahkemeye başvurarak bu işlemi 
yapabilirsiniz. Söz konusu mahkemenin, 
kararın çıkarıldığı eyalet ya da bölge 
mahkemesi olması zorunluğu 
bulunmamaktadır.

Avustralya içinde diğer bir eyalet ya da 
bölgeye seyahat ya da yaşamak için 
gitmeyecek olmanız durumunda kararınızın 
açıklanmasını istemeyebilirsiniz. DVO’nun 
çıkarıldığı eyalet ya da bölgede korunma 
altında olmanız sürdürülecektir.

Yanda belirtilen tarihte ya 
da sonrasında çıkarılan  
DVO’lar için: DVO’nuzun 
otomatik olarak ulusal 
çapta geçerli kılınacak 
bulunması nedeniyle, başkaca 
bir işlem gerekmemektedir. Türkçe / Turkish
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MAĞDURLARI 
KORUMA
Aile İçi Şiddete İlişkin Ulusal Karar Projesi, 
mağdurlar ve onların ailelerine sağlanan koruma 
uygulamalarını güçlendirmektedir.

Bundan böyle, DVO’nuzun uygulanabilmesini 
sağlamak amacıyla bu kararın başka bir eyalet 
ya da bölgede kaydı için başvuruda bulunmanız 
gerekmeyecektir.

25 Kasım 2017 tarihinden önce yayımlanmış 
güncel bir DVO’nuzun bulunması durumunda, 
bir mahkemeye başvurarak bunun ulusal çapta 
tanınması sağlanabilir.

Avustralya’da yerel mahkemeler, ulusal çapta 
tanınmış bir DVO’yu, çıkarılmış olduğu yeri göz 
önüne almaksızın onaylayabilirler.

Yerel polis yine de, yayım tarihlerini göz önüne 
almaksızın, eyaletlerinde çıkarılmış olan tüm 
DVO’ların koşullarını uygulayacaktır.

Mağdurları ve aile içi şiddetten 
etkilenmiş aile bireylerini  
koruyucu mevcut  
eyalet ve bölge  
yasaları 
değişmemiştir.

GEÇMİŞ
Aile ve ev içi şiddet kabul edilemez. 
Mağdurun güvenliği yaşamsal önem içerir.

Aile içi şiddet mağdurlarının korunmasını 
geliştirmek amacıyla ulusal çapta yeni yasalar 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Geçmişte, aile içi şiddete ilişkin kararlar 
(DVO’lar) yalnızca yayımlanmış ya da 
kaydı yapılmış eyalet ya da bölge çapında 
uygulanmaktaydı.

Şimdi bu değişmiş bulunmaktadır. 

25 Kasım 2017 tarihinde, Aile İçi Şiddete 
İlişkin Ulusal Karar Projesi uygulanmaya 
başlamış bulunmaktadır. 25 Kasım 2017 
tarihinden itibaren yayımlanan tüm DVO’lar 
artık otomatik olarak ulusal çapta tanınmış ve 
uygulanabilir durumda bulunmaktadırlar.

DVO’LARIN 
UYGULANMASI
DVO’nun koşullarına uymamanız durumunda, 
ceza gerektiren bir suç işlemiş olursunuz.

DVO artık eyalet ya da bölge sınırları ile kısıtlı 
bulunmamaktadır. Çıkarılmış bulunan tüm 
DVO’lar Avustralya çapında uygulanır.

BULUNDUĞUNUZ EYALET YA DA BÖLGEDE 
DVO, MÜDAHALE KARARI, AİLE İÇİ ŞİDDET 
KARARI, UYGULANMIŞ AİLE İÇİ ŞİDDET 
KARARI YA DA KORUMA KARARI OLARAK 
TANIMLANABİLİR.

ŞİMDİ AVUSTRALYA’LILARI  
DAHA İYİ KORUYABİLİRİZ 

www.ag.gov.au/ndvos

EYALET VE 
BÖLGE SINIRLARININ

KALDIRILMASI


