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Önsöz
Avustralya’da Yaşama Başlangıç, adlı bu kitapçık (BaLIA), Department of Social Services
(DSS) tarafından derlenmiştir ve internette www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia adresli sitede yayınlanmıştır.
Birçok internet sitesine bağlantı sağlaması nedeniyle bu kitapçığı bilgisayar ya da başka bir
aygıtla incelemelisiniz. Mavi renkte alt çizgili metinleri tıkladığınızda sizi bir siteye ya da
bağlantıya ulaştıracaktır. BaLIA’nın basılı bir nüshasını kullanmanız durumunda, internet
adresinin tamamı burada sağlanmıştır.
Bir tercümana gerek duymanız durumunda, 131 450 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü
tercümanlık Servisi’ni (TIS National) arayın. Daha fazla bilgi edinmek için ayrıca Bölüm 3,
İngilizce metnini okuyun. BaLIA’nın tercümeleri, www.dss.gov.au/ourresponsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia adresli internet sitemizde
bulunmaktadır.
Bu kitapçık aşağıda belirtilen konularda bilgi sağlamaktadır:
1. Ülkeye varıştan hemen sonra ne yapmak gerekir
2. Yardım Almak
3. İngilizce
4. Eğitim ve Öğrenim
5. İstihdam
6. Avustralya Yasası
7. Konut
8. Ulaşım
9. Sağlık ve Esenlik
10. Aileniz
11. Para
12. Halkın Katılımı
Avustralya’da Yaşama Başlangıç adlı kitapçıkla ilgili yorum ya da öneriler,
www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries adresli internet
sitesindeki internet geri bildirim formu doldurularak sağlanabilir.
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Giriş
Avustralya’ya hoş geldiniz.
Bu kitapçık Avustralya’ya gelecek olan ve yeni gelen tüm kalıcı ve geçici göçmenler için
derlenmiştir. Kefil olan kişiler de ayrıca bu kitapçığı yararlı bulabilirler. Ayrıca, sığınmacı ya
da insani yardım statüsünde gelen kişiler de, Department of Immigration and Border
Protection (DIBP) ve Department of Social Services (DSS) tarafından özellikle kendileri için
sağlanmış olan bilgileri okumalıdır.
Hükümet ve toplum kuruluşları, Avustralya’da yerleşik kişilere birçok hizmet sağlamaktadır.
Bu kitapçıkta, anılan hizmet ve yardımların tanıtımı yapılmakta ve danışabileceğiniz yerlerle
ilgili bilgi sunulmaktadır.
Bazı kalıcı göçmenlerin ve geçici vizeye sahip kişilerin çoğunun, bu kitapçıkta tanımlanan
hizmetlerin tümünden yararlanma hakları bulunmayabilir ya da bu hizmetler için ödeme
yapmaları gerekebilir.
Bu kitapçığı lütfen dikkatle okuyun. Avustralya’da yeni yaşamınıza başlarken size yararlı
olacaktır. www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-inaustralia adresindeki ‘Settle in Australia’ internet sayfalarındaki yayını kullanmanız gerekir.
Bölüm1-2, Avustralya’daki ilk haftalarınızla ilgili önemli konuları içermektedir. Bölüm 3-5,
başarılı bir yerleşim için gereken temel bilgi unsurlarını içermektedir – İngilizce, eğitim ve
istihdam.
Avustralya’daki yaşamınıza başlarken karşılaşacağınız sorunlar, anayurdunuzdakilerden
farklı olacaktır. Bununla birlikte, Avustralya’ya sizden önce gelmiş milyonlarca insanın
gerçekleştirdiği gibi, sizin de başarılı bir şekilde yerleşmenize ve Avustralya toplumunun
değerli bir üyesi olmanıza yardımcı olacak bir çok hizmet bulunmaktadır.
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1 Ülkeye varıştan hemen sonra ne yapmak gerekir
Bu bölümde
Bu bölüm Avustralya’ya geldikten sonra en kısa zamanda yapmanız gereken önemli
hususları içermektedir. Bunların tümü size uygulanmayabilir, ancak gözönünde
bulundurmanız yararlıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilmeniz gereken hususlar
Vergi dosya numarası için başvuru
Medicare’e kayıt
Centrelink’i arama
Health Undertaking Service’i arama
İngilizce derslerine kayıt
Çocuğunuzun/çocuklarınızın okula kaydı
Sürücü belgesi için başvuru
Banka hesabı açmak
Bir aile doktoru bulmak
Ana Bağlantılar
Yapılacak işlerin kontrol listesi

Belgelerinizin tercüme edilmesine ya da bir tercümana gerek duymanız durumunda,
Bölüm 3, İngilizce metnine bakın.

Bilmeniz gereken hususlar
Avustralya devleti
Avustralya’da devlet üç kademeden oluşur. Commonwealth (ya da federal), eyalet ya da
bölge ve yerel hükümetler, göçmenlere ve yerleşik kişilere hizmetler sağlarlar.
Eyaletler (New South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA),
Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) ve Western Australia (WA)) ve Northern Territory (NT), yerel
belediyeler tarafından yönetilen birçok yerel hükümet alanlarına bölünmüştür. Canberra’daki
Australian Capital Territory (ACT), yerel belediye hizmetleri ve bunun yanısıra genellikle
eyalet hükümetleri kanalıyla birçok hizmetler sağlar.
Avustralya’da devlet’in çalışma şekli ile ilgili daha fazla bilgi için, www.australia.gov.au/aboutgovernment adresli internet sitesine bakın.

Telefonlar- telefon konuşmaları
Avustralya’da telefonla konuşmak için sabit hatlı (ya da toprak hatlı), ankesörlü (ödemeli
telefonar) ya da cep telefonları kullanılır. Telefon numaraları aşağıda belirtilen şekillerde
başlayabilir:
•
•

13/1300 (yerel ödeme ücreti)
1800 (ücretsiz konuşma)
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•
•

04 (cep telefonu) ya da
02,03,07,08 (yerel ya da coğrafi alan kodu).

Aynı alan kodu içinde bulunan bir numarayı aramanız durumunda, alan kodunu çevirmeniz
gerekmez. Cep telefonundan diğer bir cep telefonunu aramak için alan kodu
gerekmemektedir.
Telefonla arama ücretleri, kullandığınız telefon türüne, kullandığınız telefon şirketine ve
telefon planınıza bağlıdır. Telefonla arama ücretleri konusunda emin olmamanız durumunda,
telefon şirketinizi arayın.
Avustralya’da 13/1300 ya da 1800 numaralı telefonlara ödenen arama ücreti ile ilgili bilgi
almak için aşağıda belirtilen internet sitesine girin: www.acma.gov.au/Citizen/Consumerinfo/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-iacma
13, 1300 or 1800 numaraları ile başlamayan bir telefon numarasını aramak istemeniz
durumunda:
•

•

Avustralya içinden telefon etmeniz durumunda, önce alan kodunu sonra telefon
numarasını çevirin. Söz gelimi; Melbourne’dan Sydney’i aramak istemeniz durumunda,
önce alan kodu 02’yi (Sydney için) ve daha sonra aradığınız numarayı çevirin.
Avustralya dışından telefon etmeniz durumunda:
o Sabit hatlı bir telefon kullanıyorsanız, aradığınız ülkenin uluslararası telefon
arama kodu, Avustralya kodu 61, alan kodu (0 kullanmadan) ve sonra da
aradığınız numarayı çevirin.
o Cep telefonu kullanmanız durumunda, +61, alan kodu (0 kullanmadan) ve sonra
aradığınız numarayı çevirin.
o Avustralya’da bir cep telefonunu aramanız durumunda, uluslararası arama kodu
gerekip gerekmediğini telefon şirketinize sorun ve sonra +61’i ve alan kodunun
‘0’ını koymadan aradığınız numarayı çevirin.

Avustralya’dan uluslararası bir numara aramak istemeniz durumunda, Avustralya’nın
uluslararası arama kodu – 0011 numarasını çevirin.

Telefon rehberleri
Başlıca iki Avustralya telefon rehberi bulunmaktadır. Hizmetlerinin ya da ürünlerinin türüne
göre sıralanan mağaza ve esnafları içeren Yellow Pages’de iş yeri numaraları bulunur. White
Pages’de işyerleri ve yerleşik kişilerin numaraları isimlere göre sıralanılır. White Pages’de
ayrıca yerel, eyalet ya da bölgelere ve Avustralya Devleti’ne ait kuruluşların telefon
numaralarını içeren bölüm mevcuttur. Kitapçıkta bu kuruluşlara atıfta bulunulacaktır.
Telefon rehberleri ücretsizdir ve her yıl tüm evlere dağıtılır. Ayrıca, postanelerden ve
kütüphanelerden de elde edilebilir. İnternet’ten, Yellow Pages’e, www.yellowpages.com.au
adresinden ve White Pages’e www.whitepages.com.au adresinden ulaşabilirsiniz ya da
1223 (ücretsiz arama) numaradan Telefon Rehberi Yardım hattını arayın.
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Saat kuşakları
Avustralya’da üç saat kuşağı bulunmaktadır - Doğu Avustralya Standart Saati (AEST ya da
EST), Orta Avustralya Standart Saati (ACST) Batı Avustralya Standart Saati (AWST).
Gün Işığından Yararlanma Saati Ekim ayından Nisan ayına kadar bazı eyaletlerde
uygulanmaktadır – Bilgi edinmek için, www.australia.gov.au/about-australia/facts-andfigures/time-zones-and-daylight-saving internet sitesine girin.

Self-servis
Bir çok kuruluş, sorunlarınızın çözümü ya da bir hizmet için başvurunuz ile ilgili konularda
ofislerine gitmenizi gerektirmeden halledebileceğiniz seçenek sunmaktadır. Telefon hattından
ve internet hesaplarından yapılanlar Self-servis seçenekleri arasında yer alır.
Centrelink, Medicare ve Child Support ile ilgili işlerinizi, aşağıda belirtilen bağlantılar kanalıyla
self-servis kullanarak yapabilirsiniz:
•
•
•
•

myGov, www.my.gov.au adresinde
Express Plus mobil uygulamaları www.humanservices.gov.au/expressplus
self servis için 136 240 numaralı telefonu arayın ya da
www.humanservices.gov.au/selfservice adresli internet sitesini ziyaret edin.

Vergi dosya numarası için başvuru
Avustralya’da çalışan kişiler gelirleri üzerinden hükümete vergi öderler. Avustralya’da gelir
elde etmeniz için bir vergi dosya numaranızın (TFN) bulunması gerekir.
TFN, hükümetin vergi sistemini ve diğer hükümet programlarını yönetmesine yardımcı olması
amacıyla, bireylere ve işletmelere verilen özgün bir numaradır. Vergilerden sağlanan para,
yollar, okullar ve hastaneler gibi hükümet programlarına ve hizmetlerine fon sağlar.
Yapılan iş sonucu elde edilen ücretler ya da maaşlar, hükümetten alınan ödenekler, yatırım
kazançları ve tasarruf hesaplarından sağlanan faizler, gelir kavramı içinde yer alır.

Vergi dosya numarası için nasıl başvurulur
Avustralya’ya göç etmiş olmanız ya da Avustralya’da çalışmanıza izin veren geçici oturma
vizenizin bulunması durumunda, Australian Taxation Office (ATO) internet sitesine giderek,
ATO ‘ya telefon ederek ya da ATO Servis Merkezlerinden birini ziyaret ederek TFN için
başvurabilirsiniz. TFN başvurusunun en çabuk yolu internet adresi üzerindendir.
www.ato.gov.au/tfn – adresinden ulaşabilirsiniz. Pasaportunuz ve Avustralya adresiniz
gerekmektedir.
İngilizce’yi iyi konuşamamanız durumunda, (TIS National) 131 450 numaralı telefondan yazılı
ve sözlü tercümanlık hizmetini arayın.

131 450 numaralı telefonu arayın
15

Australian Taxation Office

İlişki kurma bilgileri

Telefon

132 861

Bir ofisi Ziyaret edin

www.ato.gov.au/visitus

İngilizce dışında konuşulan dillerde bilgi

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ATO İnternet sitesi

www.ato.gov.au

Daha fazla bilgi için Bölüm 11, Para metnine bakın.

Medicare’e kaydolma
Medicare, Avustralya’lılara ve kalıcı oturma izni olan kişilere ücretsiz ya da sübvanse edilmiş
(indirimli) sağlık bakım hizmetleri sunan Avustralya ulusal sağlık bakım sistemidir. Bazı geçici
göçmenler de Medicare servislerinden yararlanma hakkına sahip olabilirler.
Medicare servislerinden yararlanma hakkınızın bulunması durumunda, sağlık bakım hizmeti ve
programlarına hemen erişebilirsiniz. Bunlar, kamu hastanelerinde ücretsiz bakımı, hastane
dışı bakım masrafları için yardımı ve subvanse edilmiş ilaçları içerir.
Medicare Servisleri, ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için,
www.humanservices.gov.au/medicare adresli internet sitesine girin ya da yerel Medicare
Servis Merkezini ziyaret edin.

Medicare’e nasıl kaydolunur
Medicare’e kaydolmak için, pasaport ve diğer seyahat belgelerinizi yanınıza alarak bir
Medicare Servis Merkezine gidin. Tüm koşullara uygun olmanız durumunda size geçici bir
Medicare kart numarası verilecektir. Medicare kartınız, yaklaşık üç hafta sonra posta yoluyla
size gönderilecektir. Ev ya da posta adresinizi değiştirmeniz durumunda, Medicare’e bilgi
vermeniz gerekir.
Kamu hastanelerinin Acil bölümlerinde 24 saat boyunca acil tıbbi tedavi sağlanmaktadır.
Medicare

İlişki kurma bilgileri

Medicare İnternet sitesi
Göçmenler, Sığınmacılar ve Ziyaretçiler, için
bilgi
Diğer dillerde bilgi

www.humanservices.gov.au/medicare

Telefon

132 011

Bir servis merkezini ziyaret edin

http://humanservices.gov.au/findus

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Medicare kapsamına girmeyen hizmetleri karşılayan birçok özel sağlık sigorta fonları
bulunmaktadır. Örneğin; çoğu diş bakımı, çoğu göz bakımı ve birçok eyalet ve bölgede
ambulans taşıma servisleri gibi.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 9, Sağlık ve Esenlik metnine bakın.

Centrelink’i arama
Department of Human Services, Centrelink kanalıyla sosyal sigorta ödemeleri ve hizmetler
sağlar. Centrelink yeni gelen daimi oturma izni olan kişilerin iş aramalarına, yurt dışı nitelikleri
tanıma işlemi dahil, kurs ya da eğitim olanakları bulmalarına yardım eder. Sosyal sigorta
ödemelerine hakkınız olup olmadığını öğrenmek için Centrelink’i arayın. Ödemeleri almanız
için vize türünüze bağlı olarak, bekleme süresi bulunabilir.
Hak sahibi olmanız durumunda, Centrelink’i aradığınız günden itibaren size ödeme
yapılabilir. Avustralya’ya geldiğiniz günden itibaren ödeme yapılabilmesi için siz ya da sizin
adınıza bir kimenin—örneğin; Humanitarian Settlement Services (HSS) hizmet sağlayıcısı ya
da önerici kişinin—geldiğiniz gün Centrelink’i araması ve 14 gün içinde başvuruda bulunması
gerekir.
İnsani yardım statüsü ile giriş yapan kişilere, diğer sosyal sigorta ödemelerinin yanısıra
Crisis Payment de yapılabilir. İnsani Yardım Programı ile giriş yapmış olmanız durumunda
aşağıdaki hususları uygulamanız gerekir:
•
•

Avustralya’ya girişinizi izleyen yedi gün içinde başvurun, ya da
Geldiğiniz günü izleyen yedi gün içinde başvurma amacıyla Centrelink’i arayın ve
aradığınız günü izleyen 14 gün içinde başvuruda bulunun.

Çocuklarınızın bulunması durumunda, fonu Devlet tarafından sağlanan çocuk yetiştirme gider
ödemeleri almaya hakkınız bulunabilir www.humanservices.gov.au/ftb) adresine bakın ya da
çocuk bakım ücretleri konusunda, www.humanservices.gov.au/childcare) adresli internet
sitesine bakın.
Centrelink

İlişki kurma bilgileri

Centrelink internet
Göçmenler, Sığınmacılar ve Ziyaretçiler,
için bilgiler
Diğer Dillerde Bilgiler

www.humanservices.gov.au/centrelink

Self servis Telefonu

136 240

İş arayanlar

132 850

Engelli kişiler ya da bakıcılar

132 717

Yaşlı Avustralya’lılar

132 300

Öğrenciler ya da kurs görenler

132 490

İnternet hesabı yardım

132 307

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink

İlişki kurma bilgileri

Şikayetler ve geri bildirimler

1800 132 468

Avustralya çıraklık eğitimi

133 633

Aileler

136 150

Diğer dillerde bilgiler

131 202

Service Centre’i ziyaret edin

http://humanservices.gov.au/findus

Diğer Centrelink telefon numaraları

www.humanservices.gov.au

Bölüm 5, İstihdam ve Bölüm 10, Aileniz metinlerine bakın

Health Undertaking Service’i Arama
Department of Immigration and Border Protection’ın isteği üzerine bir Health Undertaking
(Form 815) imzalamış bulunmanız durumunda, giriş yapmanızı izleyen 28 gün içinde,
Avustralya’daki iletişim bilgilerinizi, Health Undertaking Service’e bildireceğinizi kabul
etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinmek için, www.bupamvs.com.au/faqs adresli internet
sitesine girin.
Kaydolmak ve bir randevu almak için, 28 gün içinde Health Undertaking Servis sağlayıcı
kuruluşu Bupa Medical Visa Services (BUPA) ile ilişki kurmanız gerekir. 1300 794 919
numaralı telefonu arayabilir (Pazartesi – Cuma arası 08.00’den 18.00’e kadar EST) ya
da hus@bupamvs.com.au adresine e-posta gönderebilirsiniz. Onlar sizi en yakın Health
Authority Clinic’e havale edecek, bu klinik de sizi arayarak bir randevu saptayacaktır.
İnsani yardım statüsü vizesi ile gelmiş olmanız durumunda, Humanitarian Settlement Services
sağlayıcınıza bir Health Undertaking imzaladığınızı bildirin. Sizin BUPA ile ilişki kurmanıza
yardım edeceklerdir.

İngilizce derslerine kayıt
Başarılı bir yerleşim için İngilizce iletişimde bulunabilmeniz önemlidir. İngilizce
konuşamıyorsanız biran önce öğrenmeniz önerilmektedir.
Adult Migrant English Program (AMEP) yeni gelen göçmenlere İngilizce kursları
sağlamaktadır. 510 saate kadar ücretsiz İngilizce öğrenime hakkınız bulunabilir. AMEP iş,
aile ve diğer sorumluluklarınızı göz önüne alarak, İngilizce öğrenmeniz için farklı zamanlarda,
değişken kurs saatleri ve çocuk bakım hizmeti sunmaktadır.
Bölüm 3, İngilizce öğrenme bölümüne bakın.
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Çocuğunuzun/çocuklarınızın okula kaydı
Çocuğunuzu/çocuklarınızı mümkün olan en kısa sürede bir okula kaydettirin. Çocuklarınızın
gideceği okulu seçtikten sonra, okulu arayarak kayıt formları isteyin.
Seyahat belgelerinizi ve çocuğunuzun aşı belgelerini göstermeniz gerekir. Çocuklar okula
gitmek için gereken aşıları olmalıdır. Daha önceki eğitimleri ile ilgili okul karnelerini ve
belgelerini yanınızda bulundurun.
Avustralya’da çocuklar beş yaşından 10. Sınıfı tamamlayana kadar okula gitmek zorundadır.
10. Sınıfı bitiren genç kişiler, 17 yaşına gelene kadar tam zamanlı öğrenime, eğitime ya da
çalışmaya ya da bu etkinliklerin bir birleşimine (haftada en az 25 saat) katılmak zorundadır.
İngilizce öğrenmesi gereken çocuklar Yoğun İngilizce dil öğrenim yardımından
yararlanabilirler.
Bölüm 4, Eğitim ve Öğrenim bölümüne bakın.

Sürücü Belgesi için başvuru
Avustralya’da araç kullanmak için sürücü belgenizin ve araç ruhsatının olması gerekir.
Sürücü belgeniz ve ruhsatınız olmadan araç kullanmanız durumunda para cezası alırsınız ve
sürücü belgeniz hükümsüz kılınabilir. Sürücü belgeleri eyalet ya da bölge hükümetleri
tarafından verilir.
Daimi oturma izninizin bulunması ve diğer bir ülke tarafından verilmiş, İngilizce içerikli ya da
resmi olarak tercüme edilmiş güncel bir belgenizin olması durumunda, çoğu eyalet ve
bölgede Avustralya’ya gelişinizi izleyen ilk üç ay boyunca bu belgeyle araç kullanabilirsiniz.
Belge tercümeleri için Bölüm 3, İngilizce metnine bakın.
İlk üç aylık süreden sonra, araç kullanmayı sürdürmek isterseniz, uygun bir Avustralya
sürücü belgesi almanız gerekecektir. Bu, sizin bir bilgi testinden, direksiyon sınavından
ve göz muayenesinden geçmenizi gerektirmektedir. Avustralya’da sıkı trafik yasaları ve
alkollü araç kullanmaya karşı yasalar bulunur ve bunlara uymanız beklenir.
Eyalet ve bölgenizdeki yetkili kuruluşla ilişki kurarak kontrol edin:
Eyalet
ya da
Bölge

Sürücü belgesi ve
motorlu araç tescil
belgesi kurumu

Telefon

İnternet sitesi

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

1300 654 628

Qld

Department of Transport
Department of Transport
and Main Roads

SA

Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

NSW
NT

13 2213

13 2380

www.rms.nsw.gov.au
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
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Eyalet
ya da
Bölge

Sürücü belgesi ve
motorlu araç tescil
belgesi kurumu

Telefon

İnternet sitesi

Vic.

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 1156

www.transport.wa.gov.au/index.asp

Sürücü belgesi edinmek için bir kamu görevlisine hediye ya da rüşvet teklif etmek yasaya
aykırıdır.
Bölüm 8, Ulaşım metnine bakın.

Banka hesabı açtırın
Avustralya’da, kişiler paralarını bir bankada, yapı kredi kooperatiflerinde ya da kredi
kuruluşlarında tutarlar. Maaş ve ücretler ve hükümet ödenekleri dahil, gelirlerin çoğu
doğrudan sizin adınıza olan bir banka hesabına yatırılır. Avustralya’lılar banka
hesaplarından para çekmek ve pek çok satın alma işlemi için banka kartlarını kullanırlar.
Mümkünse, geliş tarihinizi izleyen altı hafta içinde bir banka, yapı kredi kooperatifi ya da bir
kredi kuruluşunda hesap açtırın. Kimlik saptanması için genel olarak yalnızca pasaportunuzu
götürmeniz yeterlidir. Altı hafta sonra, ek kimlik göstermeniz gerekecektir. Kimliğinizin
saptanması için ek belgeleriniz yoksa zorluk çekebilirsiniz. Faizler üzerinde yüksek oranlı
vergi uygulamasından kaçınmak için vergi dosya numaranızı (TFN) bankanıza bildirin.
Bölüm 11, Para metnine bakın.

Bir aile doktoru edinin
Bir ‘aile doktoru’ ailenizi ve sağlık gereksinimlerinizi zamanla tanıyacaktır ve tıbbi konularda
ilk başvuru noktanız olacaktır. Bu doktorlar General Practitioners ya da GP’ler olarak anılır.
Bu kişiler yaygın ya da kronik hastalıklara karşı genel mahiyette tedavi uygularlar.
Bir doktor görmek için hastaneye gitmeniz gereken bazı ülkelerden farklı olarak
Avustralya’daki GP’ler yörekentlerde genellikle muayenehanelerinde ya da kliniklerde
çalışırlar. Verilen hizmetten memnun kalmazsanız doktorunuzu değiştirebilirsiniz.
Bölüm 9, Sağlık ve Esenlik bölümüne bakın.

Temel Bağlantılar
İçindekiler

İnternet sitesi

TIS National internet sitesi

www.tisnational.gov.au

Acil Bilgiler

www.triplezero.gov.au

Hükümetle ilgili bilgiler ve hizmetler

www.australia.gov.au
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

Avustralya tarihi, kültürü, toplumu ve değerleri
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Yapılacak işler kontrol listesi











Avustralya’da Yaşama Başlangıç adlı kitapçığı okudum
(TFN) Vergi dosya numarası almak için başvurdum / bu bana uygulanmıyor
Medicare’e kaydoldum/ bu bana uygulanmıyor
Centrelink’i aradım/ bu bana uygulanmıyor
Health Undertaking Service’i aradım/ bu bana uygulanmıyor
İngilizce dil okuluna kaydoldum / bu bana uygulanmıyor
Çocuğumun/çocuklarımın okula kaydını yaptırdım / bu bana uygulanmıyor
Sürücü belgesi almak için başvurdum / bu bana uygulanmıyor
Bir banka hesabı açtırdım
Bir aile doktoru buldum
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2 Yardım Almak
Bu bölümde
•
•
•

Acil servisler
Yerleşim için yardım
Kriz anında yardım almak

Acil servisler
Acil durumlar için, 000 numaralı telefonu arayın:
•
•
•

Polis
Ambulans
İtfaiye

Doğal afetler (Orman yangını, sel, kasırga ya da zelzele gibi) veya doğal olmayan afetler
(kimyasal kazalar, trafik kazaları ya da şiddet içeren, suç teşkil eden eylemler gibi) herhangi
bir toplumda uyarı olmadan birdenbire oluşabilir. Acil yardım için 000 no’lu telefonu arayın.
000’ı (üç sıfır) aramak ücretsizdir ve Avustralya’daki herhangi bir telefondan arayabilirsiniz.
Adınızı, nerede olduğunuzu ve ne tür bir yardıma gerek duyduğunuzu belirtmelisiniz.
İngilizce konuşamıyorsanız ne tür bir servisle konuşmak istediğinizi belirtin – “Police”,
“Ambulance” ya da “Fire” – dedikten sonra konuştuğunuz dili belirtin. Bir tercümana
bağlanacaksınız, telefonu kapatmayın. Tercüman, polis, ambulans ya da itfaiye ile
konuşmanıza yardımcı olacaktır.
Ev telefonunuzdan arıyorsanız acil servisler, siz telefonda konuşurken bulunduğunuz yeri
saptayabilirler bu nedenle telefonu kapatmayın.
Akıllı telefon (smartphone) kullanıyorsanız, Emergency+ uygulamasını ücretsiz olarak
Google Store’dan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn ve Attorney
General's Department ’dan indirebilirsiniz.
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx Bu uygulamalar acil
hizmetlerin, bulunduğunuz yerle ilgili bilgi sağlamalarına yardımcı olacaktır.
000 (üç sıfır) servisi ile ilgili (İngilizce dışındaki diller dahil) daha fazla bilgi için
www.triplezero.gov.au adresine girin.

Polis
Polis yardımı gerektiren acil bir durum söz konusuysa, 000 numarasını arayın ve
“Police”i isteyin. Unutmayın, İngilizce konuşamamanız durumunda telefonu kapatmayın
– konuştuğunuz dili belirtin. Bir tercüman size yardımcı olacaktır.
Acil olmayan durumlar için, 13 1444 numarasını veya yerel polis karakolunu arayın.
Karakollları White Pages telefon rehberinde ‘Police Stations’ (polis karakolları) başlığı
altında bulabilirsiniz. Polis hizmetleri ücretsizdir.

131 450 numaralı telefonu arayın
22

Polisin amacı, toplumda can ve mal güvenliğini sağlama, suçları saptama ve önleme ile,
huzuru sağlamaya çalışmaktır. Polis, ev içi anlaşmazlık olaylarının ya da fiziksel, cinsel veya
psikolojik tacizle ilgili kaygıların olması durumunda, aile sorunlarına müdahale edebilir. Polis,
orduyla bağlantılı değildir. Polisin politika içinde bir rolü yoktur.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Bölge

Polis servisi

İnternet sitesi

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

www.pfes.nt.gov.au/police.aspx

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

National

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

Ambulans
Ciddi hastalık ya da yaralanma gibi derhal tıbbi yardım gereken acil bir durumda 000’ı
arayıp bir “Ambulance”. isteyiniz. Ambülanslar acilen hastaneye taşıma ve acil tıbbi
müdahale hizmeti sağlarlar. Unutmayın, İngilizce konuşamamanız durumunda telefonu
kapatmayın – konuştuğunuz dili belirtin. Bir tercüman size yardımcı olacaktır.
Yaşadığınız yere, ambulansla yaptığınız yolculuğun mesafesine, hastalığınızın türüne ve
indirim hakkına sahip olup olmadığınıza bağlı olarak, ambulansı kullanmak için ödeme
yapmanız gerekebilir. Medicare, ambülans masraflarını karşılamaz ancak bazı özel
sağlık sigortaları ve ambulans üyeliği ambulans ücretini karşılamaktadır. (Bölüm 9,
Sağlık ve Esenlik) metnine bakın.
Acil olmayan tıbbi konularda Bölüm 9, Sağlık ve Esenlik) metnine bakın.
Daha fazla bilgi için:
Eyalet ya da
bölge
ACT

Ambulans servisi

İnternet sitesi

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au
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Eyalet ya da
bölge
Tas.

Ambulans servisi

İnternet sitesi

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

İtfaiye
Evde çıkan bir yangın ya da gaz sızıntısı gibi acil bir durumda 000’ı arayıp “Fire
brigade” ile konuşmak istediğinizi belirtin. Unutmayın, İngilizce konuşamamanız
durumunda telefonu kapatmayın – konuştuğunuz dili belirtin. Daha sonra bir tercüman
size bağlanacaktır.
İtfaiye, yangınları söndürür, yanan binalardan insanları kurtarır ve ayrıca gaz veya
kimyasal maddelerin tehlike oluşturduğu durumlarda da yardımcı olur.
İtfaiye hizmetleri ücretsizdir.
Yangınları nasıl önleyebileceğiniz ve yangın oluştuğunda ne yapmanız gerektiği konusunda
Bölüm 12, Halkın Katılımı metnine ve eyalet ya da bölgenizdeki itfaiye servisi internet sitesine
bakın:
Eyalet ya
da
Bölge
ACT

İtfaiye servisi

İnternet sitesi

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service
NT Police, Fire and Emergency
Service
Queensland Fire and Emergency
Services
SA Metropolitan Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-andRescue.aspx

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority
Department of Fire and Emergency
Services

www.cfa.vic.gov.au

NSW

NT
Qld
SA

WA

www.fire.qld.gov.au
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp

www.fesa.wa.gov.au

Doğal afetler
Orman yangını, sel, kasırga gibi doğal afet durumlarında, acil durum servislerinin
koordinasyonu eyalet ve bölge hükümetlerinin yetkili kurumları tarafından yönetilir.
Profesyonel itfaiye, polis ve kurtarma servislerinin yanısıra, (SES) eyalet ve bölge acil durum
gönüllü servisleri de yardım sağlayabilirler.
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Doğal afetler ve diğer acil durumlar sırasında, Australya Savunma Güçleri dahil
Avustralya devlet kuruluşları da yardımcı olabilirler. Avustralya’da, ordunun politika
içinde bir rolü yoktur.
Bir doğal afet sonrasında yardım alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.disasterassist.gov.au
internet adresine bakın.
Avustralya’da hükümetin tüm kademeleri doğal afetlere ya da acil durumlara hazırlıklı
bulunur. Daha fazla bilgi için eyalet ya da bölgenizin internet sitesine girin:
Acil Yardım
Merkezi

İnternet sitesi

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis
Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

Doğal afetlerle
ilgili bilgi

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters

Orman yangınları
Orman yangını otluklarda, ormanlarda ya da ağaçlık alanlarda çıkabilir ve yaşamı, doğayı ve
çevreyi tehdit edebilir. Orman yangınları her mevsimde çıkabilir ancak çalıların, otların ya da
fundalıkların daha kuru olduğu sıcak aylarda yangın riski daha fazladır. Yangınlar aşırı ısıda
ve yoğun olabilir ve çabuk yayılabilir. Çıkan duman görüşü ve nefes almayı zorlaştırabilir.
Avustralya ciddi orman yangınlarının oluştuğu bir ülke olarak bilinir.
Yangına eğilimli bir bölgede yaşıyorsanız bir yangından kurtulma planı hazırlayın. Bu plan
size bir yangın sırasında ne yapmanız gerektiği konusunda vereceğiniz önemli kararlara
yardımcı olacaktır– bulunduğunuz yerden ne zaman ayrılacağınız, yanınıza neler alacağınız
ve hayvanlarınızı ne yapacağınız gibi.
Orman yangınları ve hazırlıklı olmakla ilgili, daha fazla bilgi almak için aşağıda sıralanan
eyalet ve bölge itfaiye servisleri’ni arayın.
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Diğer acil durumlar için telefon numaraları
White Pages’da acil durum telefon numaraları sıralanmıştır:
Acil yardım servisi
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

Telefon
24 saat

İnternet sitesi

13 1126

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

Terörizm tehdidi
Avustralya şiddet içeren aşırı uçta eylemleri önlemeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Şiddet içeren
aşırı uçta eylemler ideolojik, dinsel ya da politik hedef elde etmek amacıyla şiddet uygulamak
ya da bunu desteklemektir. Aşırı uçtaki eylemlerin farkında olmak ve anlamak yoluyla herkes
Avustralya’daki yaşam güvenliğine yardımcı olabilir.
Daha fazla bilgi almak ya da kaygılarınızı bildirmek için:
Ulusal

Telefon

İnternet sitesi

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au

Yerleşim için yardım
Avustralya Hükümeti Avustralya toplumunun çeşitliliğini destekler. Daha fazla bilgi için,
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia internet sitesine gidin.
Avustralya Hükümeti Avustralya’ya yeni gelmiş insani yardım statüsündeki kişilerin ve
koşulları uygun bulunan göçmenlerin yerleşimine ve Avustralya toplumsal hayatına katılım
sağlamalarına yardımcı olan çeşitli servislere fon sağlamaktadır. Esas olarak yerleşimin ilk
beş yılına odaklanılmaktadır. Bu servisler arasında:
•
•
•

Settlement Service Grants
Adult Migrant English Program (AMEP)
Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi (TIS National).

Özellikle insani yardım statüsünde gelen kişilerin gereksinimlerine yanıt veren servisler:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Humanitarian Settlement Services
Velileri olmayan, İnsani Statü ile giren Çocuklar’a destek.
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Humanitarian Settlement Services ve Complex Case Support sağlayıcı servisler,’i bulmak için
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator internet sitesine gidin.
Diğer yerleşim kaynakları www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources sitesinde bulunabilir.
TIS National ve AMEP konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 3, İngilizce metnine bakın.

Humanitarian Settlement Services
Humanitarian Settlement Services (HSS) yeni gelmiş sığınmacılara ve insani yardım
satatüsünde giriş yapan kişilere, Avustralya’ya geldiklerinde ve başlangıç dönemi içinde
yoğun yerleşim desteği sağlar.
The HSS programı, genç kişilere ait belirli gereksinimler dahil bireysel gereksinimlere uygun
hazırlanır. HSS kişilerin Avustralya’nın ekonomik ve sosyal yaşamına katılım sağlamalarına
yardımcı olur. İlerde, servislere bağımsızca erişimlerini sağlamak için kişileri beceri ve bilgiyle
donatır.
HSS programı kapsamında verilen hizmetler arasında:
•
•
•
•

Avustralya’ya varışta karşılama ve kısa dönemli konut bulma
uzun dönem kalacak yer bulmak için yardım
genel yardım kuruluşları, toplum programları, sağlık ve diğer yerleşim servisleri ile ilgili
bilgilendirme ve gerekirse bu servislere havale etme
Yurt içi Çevre Uyum Programı

Kullanıcı kişiler, HSS programından genelde altı – 12 ay arası yararlanırlar.
Daha fazla bilgi için:
Humanitarian Settlement Services
Bilgi
Humanitarian Settlement Services
HSS servis sağlayıcılarının güncel
listesi

İnternet sitesi
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program
The Complex Case Support (CCS) programı, gereksinimleri diğer yerleşim servislerinin
kapsamına girmeyen, insani yardım statüsü ile gelen ve koşulları uygun olan kişilere
uzmanlaşmış ve yoğunlaştırılmış vaka yönetimi sunar. Kullanıcı kişiler, gelişlerini izleyen beş
yıl süresince CCS programından yararlanabilirler. CCS’le ilgili daha fazla bilgi için
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme internet sitesine girin.
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Bu tür bir desteğe gerek duyan bir kişi tanıyorsanız ya da böyle bir kişiyseniz 1300 855 669
no’lu telefondan Complex Case Support ekibini arayın.

Settlement Service Grants
Bu program Avustralya’ya yeni gelen kişilere yardım sağlayan kuruluşlara fon sağlar.
Daimi oturma izniniz varsa ve Avustralya’ya son beş yıl içinde geldiyseniz ve durumunuz
aşağıda belirtilen kategorilerden birine uyuyorsa Settlement Grants servislerinden
yararlanabilirsiniz:
•
•
•

insani yardım statüsü ile giren kişi
ailevi nedenlerle gelmiş, İngilizce seviyesi düşük olan bir göçmen
Vasıflı bir göçmenin bakmakla yükümlü olduğu, İngilizce seviyesi düşük, kırsal veya
bölgesel bir alana yerleşmiş kişi.

Ayrıca, son beş yıl içinde gelerek kırsal ve bölgesel alanlara yerleşen, İngilizce seviyesi
düşük bazı geçici oturum izni sahipleri (Muhtemel Evlilik ve Koşullu Eş vizesine sahip olanlar
ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler) de bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olabilir.
Settlement Grants yeni gelen önemli sayıda kişiye ev sahipliği yapan ve organizasyon,
planlama ve destekleme ile ilgili desteğe gerek duyan yeni toplumlara da ayrıca
yardımcı olur.
Hizmet sağlayıcıları iskan, çocuk bakımı, istihdam ve okul gibi temel hizmetlere erişiminizde
size yardımcı olurlar. Toplum içinde yerleşebilmenize ve İngilizce öğrenimi ve eğitim
almanıza ve iş bulmanıza yardımcı olacak destek servislerine ulaşmanızı sağlarlar.
Daha fazla bilgi için:
Yerleşim servisleri ve fonu ile ilgili bilgi
Settlement Services grants programme hakkında
DSS Grants Service Directory

İnternet sitesi
www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-factsheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/

Velileri olmayan, İnsani Yardım Statüsü ile giren Çocuklar’a destek.
Bu program, koşulları uygun olan çocuklara (daimi oturma izni, geçici insani yardım, geçici
koruma ya da eşdeğerde asli geçici vize türlerinden birine sahip olanlar) bakım, gözetim ve
destek sağlar.
Velileri olmayan İnsani Yardım Statüsünde gelen Çocuklar, konusunda daha fazla bilgi için,
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme internet
sitesine gidin.
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Yerleşimle ilgili DVD’ler
Department of Immigration and Border Protection, Avustralya – Afrika ve Asya’dan gelen
sığınmacılar için Yeni bir Ülke adlı bir DVD hazırlamıştır. Bu DVD, iskan, sağlık, eğitim, para,
isdihdam, aile, Avustralya yasası ve Avustralya’da yaşam gibi konularda bilgiler içermektedir.
Afrikalı sığınmacılar için düzenlenen DVD, Habeşistan dili, Dinka (Sudan), Kirundi dili, Sudan,
Arapçası, Swahili dili and Tigrinya dilinde hazırlanmıştır.
Asyalı sığınmacılar için düzenlenen DVD, Birmanya dili, Chin dili (Haka), Karen dili, Nepal dili
ve Rohingya dilinde hazırlanmıştır.
Her iki DVD’de de İngilizce olarak dinleme ve İngilizce altyazı seçeneği bulunmaktadır.
Ayrıca, Border TV’de İngilizce bölümler de bulunmaktadır. www.youtube.com/user/ImmiTV
adresli internet sitesine girerek ‘çevreye uyum bilgileri’ bölümünü arayın.
DVD örnekleri edinmek için, yerleşim hizmet sağlayıcınızla konuşun,
DVD.Requests@border.gov.au adresine eposta gönderin ya da Department of Immigration
and Border Protection ile ilişki kurmak için, www.border.gov.au/about/contact/officeslocations/australia adresli internet sitesine girin.

Eyalet ve bölge yerleşim yardımı
Eyalet ve bölge hükümetlerinin tümünde çokkültürlülük ve göçmenlik işleri ile ilgili ofisler
bulunmaktadır. Ayrıca, yerel hükümetler de yeni sakinlere destek sağlayabilirler. Bölüm 12,
Halkın Katılımı metnine bakın.
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilenlere bakın:
Eyalet
ya da
Bölge

Kurum

ACT

Office of Multicultural Affairs

İnternet Sitesi

Multicultural Services
NSW

NT

Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/

Office of Multicultural Affairs

https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

NT Multicultural Information
Directory
Qld

http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural Affairs Queensland
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Eyalet
ya da
Bölge

Kurum

İnternet Sitesi

Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resourcedirectory
www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

SA

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

Toplum Rehberi

www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

WA

www.multicultural.tas.gov.au

Yaerel hükümet servisleri
Yerel belediyeniz yaşadığınız bölgenin bakımını üstlenir ve yerel toplum bireylerine birçok
önemli hizmetler sağlar. Belediyelerin fonları mülk sahiplerinin vergileri ile karşılanır. Belediye
hizmetlerinden yararlanmak için mülk sahibi olmak zorunda değilsiniz.
Birçok belediye, yerel hizmetler ve tesislerle ilgili (çöp toplama zaman çizelgesi, kamu sağlığı
ve dinlence tesisleri gibi) bilgi kitapçıkları ya da yeni yeni yerleşen kişiler için bilgi kitleri
sağlar. Bunları Belediye’den ya da posta yoluyla alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek için, yerel belediyenizi ya da kütüphanenizi ziyaret edin.
Belediyelerin telefon numaraları ve adresleri White Pages’da bölge adı altında listelenmiştir.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Bölge
ACT
NSW
NT
Qld
SA

Yerel hükümet bilgileri
ACT Government – Canberra
Connect
Office of Local Government
Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

İnternet Sitesi
www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information
http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council
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Bölge
WA
National

Yerel hükümet bilgileri
Department of Local Government
and Communities

İnternet Sitesi

Australian Local Government
Association - bağlantılar

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx

Etnik ve toplum kurumları
Avustralya’da, çeşitli kültürel, dil ve dini kökenlerden gelen kişilere hizmet sağlayan ve onların
çıkarlarını temsil eden pek çok etnik ve toplumsal kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar size
yardımcı olabilir ya da sizi yardımcı olabilecek kişilere yönlendirebilirler. Etnik ve toplum
klüpleri, dernekler ve dini kuruluşlar Yellow Pages’de ‘‘Kulüpler ve ‘Kurumlar’ başlıkları
altında yer almaktadır.
Bir çok bölgede, göçmen kaynak merkezleri gibi, yerleşim hizmeti sağlayan kurumlar
bulabilirsiniz. Bu kurumlar devlet tarafından yönetilmezler ancak devlet, bazılarına yerleşme
hizmetleri sağlamaları için fon sağlar. Bu kurumlar doğrudan size ya da, gereksinimlerinize ve
çıkarlarınıza uygun kuruluşları bulmanız için yardımcı olabilirler.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Bölge

Kurum

İnternet Sitesi

National

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

National

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

National

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

Kriz durumunda yardım
Acil yiyecek, giyecek, barınma veya ev eşyasına gerek duyduğunuzda, sivil toplum
kuruluşlarından yardım isteyebilirsiniz. Yardım istemekten çekinmeyin.
Belirli servislerden yararlanmak için uygun şartlara sahip olmanız veya bazı koşulları yerine
getirmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için:
National agencies

Website

The Salvation Army

www.salvos.org.au

St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

Mission Australia

www.missionaustralia.com.au

Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

Red Cross

http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
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National agencies

Website

Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

Bir kriz anında telefon danışmanlığı
Haftada yedi gün, günde 24 saat ücretsiz kriz danışmanlığı hizmeti sunan çeşitli telefonla
danışmanlık servisleri bulunmaktadır.
Kendinizi çaresiz hissetmeniz, konuşacak birine gerek duymanız veya uzman danışmanlık
servislerini kullanmak istemeniz durumunda, aramaktan çekinmeyin.
National agencies

Telephone
24 hours

Website

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT
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3 İngilizce öğrenme
Bu bölümde
•
•

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi (TIS National)
İngilizce Öğrenme

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi (TIS National)
Sözlü tercümanlık
Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi size anında telefonda tercüme hizmeti sağlar. 160’ı aşkın
dil ve lehçe konuşan tercümanlar mevcuttur (TIS National). Dilinizi konuşmayan biriyle
görüşmeniz gerekiyorsa, TIS National size yardımcı olabilir.
Telefon tercümanları haftanın 7 günü, günde 24 saat hizmet sunar ve acil durumlarda
yardımcı olabilir. TIS National’ı devlet kuruluşları, toplum örgütleri ve işletmelerle
görüşmek için kullanabilirsiniz.
TIS National genel olarak İngilizce konuşamayan kişilere ücretsiz hizmet verir. Bir
hükümet kuruluşuyla görüşüyorsanız, bu kuruluş tercümanlık ücretini karşılamakla
sorumludur. Bazı işletmeler ve toplum hizmetleri de ücretsiz tercümanlık hizmeti
sağlayabilir.
Bir TIS National tercümanlık hizmetinden yararlanmak için 131 450 numaralı telefonu arayın
ve operatöre hangi dili konuştuğunuzu belirtin, operatör sizi bir tercümana bağlayacaktır.
Tercümana bağlandığınızda, ona görüşmek istediğiniz kuruluşun adını ve telefon numarasını
verin.
Aramanızı, görüşmek istediğiniz kuruluşun çalışma saatleri içinde yapmanız gerekmektedir.
Doktorunuzla görüşürken bir tercümana gerek duymanız durumunda doktorunuzdan,
TIS National’ı Doktorlar için Öncelikli Hat’tan (Doctor's Priority Line) arayarak telefonda
tercüman düzenlemesi yapmasını isteyebilirsiniz. Doktor ayrıca, bir tercümanın
muayenehaneye gelmesini de sağlayabilir. Bu, devlet tarafından sağlanan ücretsiz
bir servistir.
Aşağıda belirtilen gruplarla görüşmek için telefon tercümanlık servisinden yararlanılabilir:
•
•
•
•
•

kar amacı gütmeyen, hükümete bağlı olmayan, toplum kuruluşları
Parlamento üyeleri
yerel hükümet yetkilileri (belediye vergileri, çöplerin toplanması ve kentsel hizmetler
gibi konularda)
sendikalar
emlak acentaları.
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TIS National’da çalışma
Sözleşmeli tercüman olarak çalışmak isteyen daimi oturma iznine sahip kişiler ve Avustralya
vatandaşları TIS National’ı arayıp başvuru konusunda bilgi alabilirler. Daha fazla bilgi için
TIS National’ın www.tisnational.gov.au/en/Interpreters adresli sitesine girin.

Önemli belgelerinizin tercümesi
Uygun şartlara sahip göçmenler, yerleşimleri ile ilgili kişisel belgelerini (örneğin, doğum veya
evlilik belgeleri, sürücü belgesi, eğitim ve işle ilgili belgeler) İngilizceye çevirtebilirler.
Bu hizmet Avustralya’ya girişi ya da daimi oturma iznini alışlarından sonraki iki yıl içinde
ücretsiz olarak sağlanır.
Daha fazla bilgi için:
TIS National Service

Contact Details

Yazılı ve sözlü Tercümanlık Servisi
(TIS National) 24 saat servis

131 450

TIS National internet sitesi

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers

Bilgi
belge tercümeleri

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

‘I need an interpreter’ kartı
İngilizce konuşamayan kişiler, hükümet kuruluşları, toplum örgütleri ve işletmelerle
görüşmeleri gerektiğinde, tercüman talep etmek için ‘I need an interpreter’ (Tercümana
ihtiyacım var) kartını kullanabilirler. Kartta TIS National’ın iletişim bilgileri ve yeğlediğiniz dili
yazabileceğiniz boş bir bölüm bulunur. Bir tercümana gerek duyduğunuzda bu kartı
gösterebilirsiniz.
TIS National bu kartları müşterilerine vermeleri için çeşitli kamu kuruluşları, toplum grupları
ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara dağıtmaktadır.
Bu kartın size postalanmasını istemeniz durumunda, TIS National’ın
tispromo@border.gov.au e-posta adresine yazın ya da 1300 655 820 no’lu telefonu arayın.

Tercüman sembolü

Tercüman sembolü (yukarıda ve bu kitapçığın her sayfasında) sınırlı İngilizce’si olan kişilerin,
devlet hizmetlerinden yararlanırken kendi dillerinde konuşmak için yardım isteyebileceklerini
gösterir.
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Devlet hastaneleri, polis istasyonları, devlet okulları, toplum merkezleri, iskan ve
istihdam büroları, yerel konseyler ve göçmen kaynak merkezleri gibi yerleşim hizmeti
sağlayan kuruluşlarda bu sembolü görebilirsiniz.

İngilizce öğrenme
The Adult Migrant English Program (AMEP)
İngilizce Avustralya’nın ulusal dilidir. Avustralya halkı pek çok dil konuşur, ancak
Avustralya’daki yaşama tam anlamıyla katılabilmek için, İngilizce konuşmanız ve anlamanız
gerekir. İngilizce bilmeden önemli hizmetlere erişimde ve bağımsızlık kazanmakta zorluk
çekebilirsiniz. Ayrıca, Avustralya’da çalışmak istemeniz durumunda İngilizce dil becerisi
edinmeniz çok önemlidir.
Avustralya vatandaşı olmak istemeniz durumunda, İngilizce konuşabilmeniz gereklidir.
Avustralya Devleti Adult Migrant English Program (AMEP)’e fon sağlar. Bu program, koşulları
uygun olan göçmenlere ve insani yardım statüsü ile gelen kişilere, 510 saate kadar ücretsiz
İngilizce dil kursları sağlamaktadır.
Yetişkin yaşta bir göçmen ya da insani yardım statüsünde bir kişi olarak Avustralya’ya
yerleşim yapmanız, daimi oturma vizenizin ya da koşulları uygun geçici vizenizin olması ve
İngilizce bilginizin az ya da hiç olmaması durumunda AMEP’ten yararlanma hakkınız
bulunabilir. 15 – 17 yaşları arasındaki bazı genç göçmenlerin de yararlanma hakkı
bulunabilir. https://docs.education.gov.au/node/37165 adresli sitede daha fazla bilgi
edinebileceğiniz bir bilgi metni bulunmaktadır.
Bir AMEP sınıfında İngilizce dil becerisi öğrenmenin yanısıra Avustralya toplumu ile ilgili bilgi
edinirsiniz. Benzer kökene, deneyime ve hedeflere sahip yeni gelen diğer kişilerle tanışıp
arkadaşlık kurabilirsiniz.
AMEP, Avustralya Devleti tarafından onaylanmış servis sağlayıcıları tarafından yürütülür.
Dersler, diğer dilleri konuşan kişilere İngilizce öğretmek için eğitilmiş öğretmenler tarafından
verilir.
Servis sağlayıcınız olası en iyi sonucu elde etmeniz için en uygun sınıfı seçmenizde yardımcı
olacaktır. Dersler, tam ya da yarı zamanlı, farklı zamanlarda (gündüz, gece veya haftasonu)
farklı yerlerde verilir. Böylece öğreniminizi istediğiniz zamanda ve yerde sürdürebilirsiniz.
Uzaktan öğrenim programı, internet kanalıyla ve evde özel ders düzenlemesi de
bulunmaktadır.
Çocuğunuz varsa AMEP çocuk bakımı bölümüne bakın.
AMEP için önemli zaman dilimleri
AMEP kanalıyla İngilizce öğrenime erişmek için, Avustralya’ya gelişinizi izleyen altı ay içinde
ya da zaten Avustralya’da bulunuyorsanız vizenizin başlangıç tarihinden itibaren onaylı bir
AMEP servis sağlayıcısı ile kayıt yaptırmanız gerekir. İngilizce derslerine Avustralya’ya
gelişinizi ya da vizenizin başlangıç tarihini izleyen bir yıl içinde başlamalısınız.
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AMEP kanalıyla İngilizce öğrenmeniz için, Avustralya’ya gelişinizden ya da vizenizin
başlangıç tarihinden itibaren beş yıl süre tanınır. Özel gereksinimlerinizin bulunması, sınırlı
eğitim görmüş olmanız ya da göç etmenizden önce zorluklar içinde bulunmanız durumunda
daha fazla İngilizce kurslarından yararlanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
AMEP

İlişki kurma bilgileri

Telefon

13 38 73

AMEP internet sitesi

www.education.gov.au/amep

E-posta

skilling@education.gov.au

İngilizce dışındaki diller ile ilgili bilgi

www.education.gov.au/amep-informationother-languages

Nerede İngilizce öğrenebilirim?
AMEP servis sağlayıcıları ve öğrenim
merkezleri

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP internet

www.amepdl.net.au

AMEP kurslarını bitirdikten sonra servis sağlayıcınız, ilerideki öğreniminizi planlamanız için
size yardımcı olacaktır.

Skills for Education and Employment (SEE)
İş arıyor olmanız durumunda Skills for Education and Employment (SEE) programı
yardımcı olabilir. SEE 800 saate kadar ücretsiz dil, okuma yazma ve aritmetik eğitimi sunar
ve ayrıca çalışma yaşında olup, sınırlı eğitimleri ya da İngilizce dil bilgileri nedeniyle iş
bulmakta zorluk çeken kişilere mesleki eğitim sağlar. Bu program size iki yıl süresince
yardımcı olur.
Yalnızca etkin bir şekilde iş arayanlar ve koşulları uygun, gelir destek ödeme ya da ödeneği
alanlar SEE’den yararlanabilirler. Bazı kişiler Adult Migrant English Program (AMEP) kursunu
bitirdikten sonra ya da AMEP’den yararlanma hakları bulunmamaları durumunda SEE
programına katılabilirler.
Daha fazla bilgi için Centrelink’i arayın ya da ziyaret edin, İş Hizmetleri Sağlayıcı Kuruluşunuz
ile görüşün ya da SEE İnternet sayfası’na girin. www.education.gov.au/skills-education-andemployment.
Ayrıca Bölüm 5, İstihdam metnine bakın
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4 Eğitim ve öğrenim
Bu bölümde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuk bakımı
Oyun grupları
Okul ve Okul Öncesi Eğitim
Mesleki Öğrenim ve Eğitim
National Training Complaints Hotline
Üniversiteler
Nitelik ve vasıfların öğrenim ve eğitim amacı için tanınması
Öğrenci destek ödemeleri
Öğrenci indirim kartları
Toplum kısa kursları

İngilizce öğrenim konusunda bilgilenmek için, Bölüm 3, İngilizce metnine bakın.

Çocuk bakımı
Çalışırken, okuldayken veya diğer yükümlülüklerinizi yerine getirirken çocuklarınızı, resmi bir
çocuk bakım kuruluşuna götürebilirsiniz. Uygun çocuk bakım kuruluşları ve erken öğrenim
servisleri bulmak aileler için zor bir karar olabilir. Bu karar, ailenizin gereksinimlerine ve sizin
ve çocuğunuzun en rahat hissettiği ortama bağlı bulunabilir. Çocuk bakımı sunan tüm kuruluş
çalışanları nitelikli olmalı ya da onaylı bir eğitim ve bakım kursuna devam etmelidir.
Çocuk bakımı yeni gelen çocuklara ve ebeveynlerine çok yarar sağlar. Bir çok Avustralya
ailesi bu servislerden yararlanmaktadır.
Çocuk bakım ve erken öğrenim servisleri, çocukların sosyal, duygusal ve öğrenimle ilgili
gelişmelerinde yardım sağlar. Farklı temelden gelen çocuklar İngilizce öğrenirler ve yeni
çevrelerine alışırlar. Yüksek kalitedeki erken çocukluk eğitimi ve çocuk bakım programları,
çocuğun genel gelişimini, öğrenimini ve gelecekteki istihdam olanaklarını geliştirir.
Çocuklarınıza bakım sağlanması yoluyla eğitim ve öğreniminizi sürdürebilir ya da işe
gidebilirsiniz. Böylece ailenize destek sağlayarak başarılı bir yerleşim şansınızı artırmış
olursunuz.
Farklı çocuk bakım seçenekleri sağlanmaktadır. Bunlar arasında tüm gün bakım, aile gündüz
bakımı, ara sıra bakım ve evde bakım sayılabilir. Ayrıca tatilde bakım ve ilkokula giden
çocuklar için okul öncesi/sonrası bakımı da mevcuttur.
•

•
•

Tüm Gün Bakım (Long day care) bazen merkezde bakım olarak anılır ve genel olarak
özellikle çocuk bakım merkezi olarak inşa edilmiş bir binanın ya da binanın bir
bölümünün içinde bakım verilir.
Aile gündüz bakımı (Family day care), kayıtlı bir eğitmenin kendi evinde diğer kişilerin
çocuklarına bakım sağlamasıdır.
Ara sıra bakım (Occasional care), düzenli olarak çocuk bakımına gerek duymayan
aileler için uygundur.
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•
•

Evde bakım (In-home care), onaylı bir eğitmenin çocuğun evinde bakım sağladığı
esnek türden bir bakımdır. Bu seçenek yalnızca bazı durumlardaki çocuklar içindir.
Çocuklar ayrıca bir çocuk bakım merkezinde, çocukları okula hazırlayan okul öncesi
veya kreş programlarına da katılabilirler. Bu kurumların listelerini White Pages telefon
rehberinde bulabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen hususlarda bilgi almak için National Child Care Access Hotline ‘ı
1800 670 305 numaradan arayın ya da www.mychild.gov.au adresli Benim Çocuğum internet
sitesine gidin:
•
•
•
•
•

oturduğunuz bölgede onaylı çocuk bakım servisleri
hangi tür çocuk bakımının mevcut bulunduğu ve yer olup olmadığı
onaylı bir çocuk bakım ücretine devletin yardımı
özel gereksinimleri bulunan çocuklar için verilen servisler
farklı kültürel temelden gelen çocuklar için verilen servisler

Ulusal çocuk bakım bilgileri

İnternet sitesi

Size yakın bir çocuk bakım merkezi bulun

www.mychild.gov.au

Devletin Çocuk bakım ücreti yardımı

www.humanservices.gov.au/childcare

Devlet yardımına getirilen Değişiklikler

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
Erken çocukluk dönemi ve Çocuk Bakımı

www.education.gov.au/early-childhood-andchild-care

Aileniz için Doğru bakımın seçimi

https://docs.education.gov.au/node/29716

AMEP çocuk bakımı
Adult Migrant English Program (AMEP), ebeveynlerinin AMEP kurslarına katıldıklarında okul
öncesi çağındaki çocuklar için sağlanan ücretsiz çocuk bakım hizmetidir. AMEP kursunu
tamamladıktan sonra, diğer programların çocuk bakım ücretini kapsamaması nedeniyle
çocuk bakımı düzenlemelerini gözden geçirmelisiniz.

Çocuk bakımı alanında çalışma
Çocukların mümkün olan en iyi bakımı almalarını sağlamak için Avustralya’da çocuk bakımı
sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Avustralya Federal Hükümeti, eyalet ve bölge hükümetleri
ile birlikte çocuk bakım servislerinden ortaklaşa sorumludurlar.
Çocuk bakım servisleri ve burada çalışan eğitmenler, çocuk eğitimi, güvenlik ve esenlik ve
çocuk bakım ücretleri ile ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklere uymak zorundadır.
Resmi bir çocuk bakım etkinliğine katılımınızın önerilmesi durumunda, bu yükümlülüklerin ve
diğer hususların farkında olun. Ayrıca, eğitim ve bakım alanında onaylı bir yeterlik belgenizin
olması ya da bu alanda eğitim görüyor olmanız gerekir. Tipik olarak Technical and Further
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Education (TAFE) enstitüleri gibi bir Registered Training Organisation kanalıyla verilen
Certificate III in Children's Services belgesi.
Gelirinizi Centrelink ve Australian Taxation Office’e beyan etmelisiniz. Bu koşullar resmi
çocuk bakımının her türüne uygulanmaktadır.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen çocuk bakım servisleri ve burada çalışan eğitmenlere,
para cezasından başlamak üzere cezai kovuşturma ve mahkeme davasına kadar varan ciddi
cezalar verilir.
Çocuk bakım eğitmeni olmak konusunda daha fazla bilgi edinmek için bulunduğunuz eyalet
ya da bölge hükümetinin eğitim bakanlığı internet sitesine bakın.

Oyun grupları
Oyun grupları, ebeveynlerin, büyükanne ve büyükbabaların, bakım sağlayanların, çocukların
ve bebeklerin gayrı resmi, rahat bir ortamda buluştukları bir etkinliktir.
Oyun grupları, çocukların diğerleriyle etkileşimde bulunma ve yeni deneyimler edinme
yoluyla öğrenim ve gelişimlerine yardımcı olabilir. Ayrıca, oyun gruplarının yerel toplumla
bağlantı kurma yönünde düzenli sosyal etkinlik sağlamaları nedeniyle çocukların ve
ebeveynlerinin yalnızlığını azaltabilir.
Oyun grupları çeşitli yerlerde toplanır ve ebeveynler ve bakıcılar tarafından düzenlenir.
Çoğunlukla, katılım için karar vermeden önce ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Farklı oyun
gruplarına bağlı olarak yiyecek/içecek ya da el işleri malzemesini karşılamak için ufak bir
ücret alınabilir.
Bir oyun grubu bulmak için, 1800 171 882 no’lu telefondan Playgroup Australia kuruluşunu
arayın ya da www.playgroupaustralia.com.au/ internet adresine bakın.

Okul ve Okul Öncesi eğitimi
Okul öncesi eğitim ya da ana okulu, okula başlamalarının bir önceki yılında tüm
çocuklara hizmet vermektedir. Okul-öncesi eğitim, okula başlamadan önce çocukların
fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde yardımcı olmaktadır.
Çocuklar beş yaşından itibaren 10. Sınıfı bitirene kadar okula gitmek zorundadır. 10.
Sınıfı tamamladıktan sonra, 17 yaşına gelene kadar tam zamanlı öğrenime, meslek
eğitimine, çalışma hayatına veya bu etkinliklerin bir birleşimine (haftada en az 25 saat)
katılmak zorundadırlar.
Çocuklar, genellikle, 12 veya 13 yaşına kadar ilkokula daha sonra da 17 veya 18 yaşına
kadar liseye (veya ‘ortaokula’) giderler. Bazı kolejler (lise son sınıflar için okullar) sadece,
lise bitirme sınavlarına hazırlanan 11. ve 12. Sınıf öğrencilerini alırlar.
Çocuklarınızı devlet okullarına veya özel okullara gönderebilirsiniz. Okullar Beyaz sayfalar
telefon rehberinde bulunabilir.
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Devlet okulları ücretsiz eğitim verirler. Fakat birçok okul, eğitim ve spor programlarına katkı
için ufak bir ücret istemektedir. Ayrıca ebeveynler kurşun ve tükenmez kalem, okul kitabı ve
okul üniforması gibi ek gereçleri sağlamak zorunda olabilir.
Geçici vize sahibi öğrencilerin tam okul ücreti ödemeleri gerekebilir. – bilgi için okul
idaresi ile görüşün.
Devlete bağlı olmayan özel okullar ücretlidir ve dini bağlantıları veya özel bir eğitim felsefeleri
olabilir. Özel okul eğitimi hakkında bilgi almak isteyen ebeveynlerin okulu aramaları ya da
özel eğitim idaresinden randevu almaları gerekir.
Okul öncesi veya sonrası bakım veya okul tatili bakım programına gerek duyduğunuzda, okul
idaresinden bilgi isteyin.

Kayıt
Çocuğunuzu okula kaydettirmek için okulu arayın ya da ziyaret edin. Vizenizi ya da
Avustralya’ya giriş belgenizi, çocuğunuzun yaşını belirten kimlik belgesini ve okul karnesi gibi
önceki eğitimleri ile ilgili belgeleri yanınızda götürmelisiniz. Ayrıca aşı belgelerini de
göstermeniz gerekir. Bölüm 9. Sağlık ve Esenlik metnine bakın.
Çocuğunuzu hangi okula göndereceğinizi saptamak zor bir karar olabilir. Yerel okullarla ilgili
daha fazla bilgiyi www.myschool.edu.au/ adresindeki MySchool internet sayfasında
bulabilirsiniz.

İngilizce konuşmayan çocuklar
Avustralya’da İngilizce öğrenmek için çeşitli destek servisleri mevcuttur. Bilgi almak için
bulunduğunuz eyalet ve bölgedeki eğitim kurumları ya da çocuğunuzun okulu ile ilişki kurun.
Eyalet
ya da
bölge

Bilgi

İnternet sitesi

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect

NSW

Department of Education

NT

Department of Education

Qld

Department of Education and
Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php
https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english
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Eyalet
ya da
bölge

Bilgi

Vic.

Department of Education and
Training

WA

Department of Education

İnternet sitesi
www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

Okullardaki tercümanlar
Kısıtlı İngilizce konuşan ya da hiç konuşamayan ebeveynler ve bakıcılar, okulda çocukları ile
ilgili konuları görüşecekleri zaman, bir tercüman sağlanmasını isteyebilirler. Okuldaki
görüşmeden önce TIS National’ı 131 450 (24 saat haftada yedi gün) numaralı telefondan
arayın ya da www.tisnational.gov.au adresine girin.

Mesleki Öğrenim ve Eğitim
Vocational Education and Training (VET) kursları, teknik ve mesleki becerileri veya belli
bir iş alanında çalışma becerisi kazanmak isteyen kişiler içindir. Bilişim teknolojisi,
işletme hizmetleri, sosyal bilimler ve medya, turizm ve otelcilik, çocuk bakımı, ulaşım ve
lojistik, inşaat ve madencilik, imalat ve kırsal endüstriler gibi alanlarda pek çok mesleki
eğitim kursu bulunmaktadır.
VET kurslarına başlamadan önce, istediğiniz kursla ilgili araştırma yapın ve Avustralya’daki iş
alanlarında hangi niteliklerin tercih edildiğini araştırın. www.myskills.gov.au adresindeki
MySkills internet sitesi‘nde bu araştırmaya yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.
MySkills internet sitesi, Avustralya’da VET kursları veren eğitim kuruluşları ile ilgili bilgi verir.
Bunlar arasında Technical and Further Education (TAFE) Enstitüleri, Adult and Community
Education (ACE) kuruluşları ve Private Registered Training Organisations (RTOs) bulunur.
Ortaokul öğrencileri son öğrenim yıllarında, okulda VET kursları alabilirler. VET kursları
ücretlidir ve öğrencilerin çoğunlukla kendi kitaplarını, malzemelerini ve ekipmanlarını satın
almaları gerekebilir. Öğrencilerin bazı kurslara katılabilmeleri için ortaokulu bitirmiş olmaları
gerekmektedir.
Diploma derecesi ya da daha üst derecelerdeki VET kurslarına kaydolan öğrenciler için,
Avustralya Devleti VET FEE-HELP borçlanma programı sunmaktadır. VET FEE-HELP
öğrenim ücretini önceden ödemek zorunda kalmamaları için öğrencilere mali destekte
bulunur. VET FEE-HELP borcu alan öğrenciler, gelirlerinin asgari geri ödeme alt sınırını
aştığında, borçlarını vergi sistemi içinde geri ödemelidir. Bu borcu almak için
başvurulduğunda, anlaşmayı imzalamadan önce yükümlülüklerinizi ve uymanız gereken
koşulları bilmek sizin sorumluluğunuzdur. VET FEE-HELP ile ilgili daha fazla bilgi almak için
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
internet sitesine girin.
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Bölge

VET bilgi

Telefon

Ulusal

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training
Entitlement
Department of Business

İnternet sitesi
www.myskills.gov.au
www.skills.act.gov.au/?q=s
kills-training-act
www.smartandskilled.nsw.
gov.au
https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-andtraining/vocationaleducation-and-trainingVET

08 8999 5511

http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training
.qld.gov.au

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.skills.sa.gov.au/traini
ng-learning
http://www.skills.tas.gov.au
/learners
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/
funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx

Vasıfların ve niteliklerin tanınması ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 5, İstihdam metnine
bakın.

National Training Complaints Hotline
National Training Complaints Hotline tüketicilerin mesleki öğrenim ve eğitimle ilgili
şikayetlerini bildirebilecekleri ulusal bir servistir. Bu servis tüketicileri, şikayetlerine çözüm
bulmakta yardım verecek gereken temsilcilik/yetkili kurum/yargı alanına havale eder.
Mesleki öğrenim ve eğitim sektörü, Avustralya, eyalet ve bölge hükümetlerindeki birçok
kuruluşları kapsayan karmaşık bir sektördür. Tüketicilerin şikayetlerini bildirmek için
geliştirilmiş ve basit bir yol kullanmaya hakları bulunur.
Hotline şikayetleri incelemez ancak bunların değerlendirilmesi için en uygun temsilcilik/yetkili
kurum/yargı alanına havale eder. Hotline ile ilgili daha fazla bilgi
https://www.education.gov.au/NTCH adresinde mevcuttur.
Hotline ulusal olarak Pazartesi’den Cuma’ya saat 08.00-18.00 arası çalışır. Telefon
numarası: 13 38 73. Yazılı şikayetler skilling@education.gov.au e-posta adresine
gönderilebilir. Şikayetinizin kapsamlı olarak ele alınması için iletişim bilgilerinizi ayrıntılı olarak
eklemeyi unutmayın.
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TIS National’ı 131 450 numaradan arayarak tercüman sağlanabilir. National Training
Complaints Hotline ile konuşmak istediğinizi belirtin.

Üniversiteler
Avustralya üniversiteleri dünyanın en iyi üniversiteleri arasındadır. Bir lisans programı,
genellikle 3 yıl sürmektedir, ancak daha uzun süren çift lisans ve lisansüstü programlar
da mevcuttur. Bazı bölümlerde uzaktan eğitim (internetten) ve yarım-gün eğitim
seçenekleri vardır. Üniversiteler ayrıca daha kısa süreli mesleki gelişim kursları da
sunabilir.
Avustralya öğrenim sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıda belirtilenlere bakın:
•
•

Avustralya’ya göç etmeyi ya da Avustralya’da öğrenim görmeyi, düşünüyorsanız
www.studyinaustralia.gov.au internet sitesine girin.
yurt içi öğrencisi ya da insani yardım statüsü vizeniz varsa, www.studyassist.gov.au
internet sitesine girin.

Avustralya yüksek öğrenim kurumlarını ve okuma alanlarını karşılaştırmak istiyorsanız, bunu
www.qilt.edu.au adresinden yapabilirsiniz.
Giriş koşulları, üniversite kabul ve kurslar, için eyalet ve bölgenizdeki gitmeyi planladığınız
üniversite ya da yüksek öğretim kabul merkezi ile ilişki kurun. İnternet adresi
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course
İngilizce bilgisi sınırlı olan öğrenciler, devam edecekleri kurs için gereken İngilizce
seviyesini araştırmalıdır. üniversiteye başlamadan önce bir İngilizce dil programına
kaydolmanız gerekebilir. Bu, kursa devamınız için İngilizce dil bilginizin yeterli olmasını
sağlayacaktır.
Üniversite kurs ücretleri, üniversiteye ve alınan kursa bağlıdır. Kaydolmadan önce tüm kurs
ücretini nasıl ödeyeceğinizi, kitaplarınız, barınma ve genel yaşam masraflarını nasıl
karşılayacağınızı gözönüne almanız gerekir.
Yurt içi öğrencilerin üniversite eğitimi görmelerine yardımcı olmak için Devlet üniversitede
okumayı parasal olarak destekler ve koşulları uygun olan öğrencilere Higher Education Loan
Program (HELP) sağlar. Koşullarınız uygunsa öğrenim harçlarını peşin ödemezsiniz ancak
aldığınız HELP borcunu, geliriniz asgari geri ödeme alt sınırını aştığında, vergi sistemi içinde
geri ödersiniz. Adı geçen alt sınırlar her yıl endekslenir ve StudyAssist
(www.studyassist.gov.au) adresinde bilgi bulunabilir.
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Uluslararası öğrenci desteği
Avustralya’da eğitiminizi sürdürürken destek almak için ilk başvuracağınız yer okuduğunuz
öğrenim ve eğitim kurumudur. Uluslararası öğrenciler için yerleşim bilgileri’ni
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia adresinden ve aşağıda belirtilen
sitelerden bulabilirsiniz:
Uluslararası öğrenci bilgileri

İnternet sitesi

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

Öğrenim ve eğitim amacıyla mesleki vasıf ve niteliklerinizin
tanınması
Avustralya’da öğrenim ve eğitim görmek istemeniz durumunda, mesleki vasıflarınızın ya da iş
deneyiminizin bir eğitim sağlayıcı kurum, üniversite ya da meslek değerlendirme kurumu
tarafından resmi olarak tanınmasını sağlamanız yararlı olabilir. Böylece kursa kabul
koşullarına uygunluğunuz ve eğitim sürenizin kısalması söz konusu olabilir.
Vasıf ve niteliklerinizin tanınması ile ilgili bilgi için Bölüm 5, İstihdam metnine bakın.

Öğrenci destek ödemeleri
Youth Allowance (16-24 yaş arası kişiler için) ve Austudy ödenekleri (25 yaş ve
üzerindekiler için), onaylı eğitim kuruluşlarında tam-gün, onaylanmış bir eğitim gören
Avustralya’da oturan kişilere mali yardım sağlamaktadır. Her iki ödenek de gelirin ve mal
varlığının belli sınırlar içerisinde olmasına bağlıdır.
Avustralya’ya yeni gelenlerin çoğu için bekleme süresi uygulanmaktadır. Sığınmacılar ve
insani yardım statüsünde gelenler bekleme süresinden muaftır. Daha fazla bilgi için
Centrelink ile ilişki kurun: www.humanservices.gov.au/customer/subjects/paymentsstudents-and-trainees
Ayrıca Bölüm 10, Aileniz metnine bakın.

Öğrenci indirim kartları
Bazı eyalet ve bölgelerde okul ve yüksek eğitim gören öğrenciler, onlara, pek çok
hizmette, örneğin toplu taşıma araçlarında indirim sağlayan bir öğrenci kartı alma
hakkına sahip olabilirler. Bir öğrenci kartı almak için okulunuza ya da öğretim
kurumunuza danışın.
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Toplum kısa kursları
Adult and Community Education (ACE) yerel toplumlarda 15 yaşın üstünde bulunan kişilere
çeşitli eğitim kursları sunmaktadır. ACE genellikle son derece esnektir ve çeşitli yeteneklere
sahip farklı kökenlerden gelen kişilere uygun olarak tasarlanmıştır. Kurs süresi, genellikle, altı
ile sekiz hafta süren, haftada iki ya da üç saat, veya tam gün atölye çalışması şeklindedir. Bu
kurslar, çoğu kez akşamları veya hafta sonları yapılır.
ACE kursları genelde vasıf elde etmenizi sağlamaz, ancak daha resmi ve yaptığınız işle ilgili
bir eğitimin yolunu açabilir. ACE ayrıca işle ilgili beceriler ve referanslar sağlayabilir ya da
kişisel, yaşam tarzıyla ilgili, sosyal gereksinimlere yanıt verebilir.
Bazı onaylı kısa kurslar, sanat, bilgi teknolojileri, küçük işletmeler, diğer diller ve spor gibi çok
çeşitli alanlarda bilgi ve beceri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Technical and Further Education (TAFE) ve Vocational Education Training (VET)
organizasyonları kısa, onaylı kursların yanısıra onaylı olmayan, resmi değerlendirmeye tabi
olmayan kısa kurslar da sağlamaktadır.

131 450 numaralı telefonu arayın
45

5 İstihdam
Bu bölümde
•
•
•
•
•
•

İş arama
Centrelink
Vasıf ve niteliklerin tanınması
İş yerindeki haklar ve güvenceler
İş yerinde sağlık ve güvenlik
Emeklilik fonu

İş arama
Avustralya iş pazarı çok rekabetçi olabilir. Ne kadar çabuk iş bulabileceğiniz ekonomik
faktörlere, vasıf ve niteliklerinize ve İngilizce konuşma becerinize ve aradığınız işin
türüne bağlı olabilir. Avustralya’da belirli işlerin varlığı farklı yörelere göre değişir.
Günlük gazeteler, genellikle 'Job Vacancies' ya da Positions Vacant’ ilanlarına yer verirler.
İş ilanları ayrıca internetten de bulunabilir. Özel iş bulma acentaları telefon rehberinde
bulunabilir. Bunun yanısıra pek çok internet iş arama web siteleri de bulabilirsiniz.
Ayrıca jobactive, üzerinden Australya’nın her yerindeki iş ilanlarına da bakabilirsiniz. Burası
Avustralya’nın en büyük ücretsiz iş bulma internet sitelerinden biridir: www.jobactive.gov.au/
Gönüllü (ücret almadan) çalışma size iş bulma yolu açabilir: Bölüm 12, Halkın Katılımı
metnine bakın.

Centrelink
Centrelink iş arayanlara ödenek ve hizmet sağlar. İş arıyorsanız, onaylı bir okulda eğitiminize
devam ediyorsanız ya da onaylı etkinliklerde bulunuyorsanız, gelir destek ödemesi almaya
hakkınız bulunabilir.
Centrelink

Contact details

Centrelink internet sitesi
Göçmenler, sığınmacılar ve ziyaretçiler
için bilgi
Diğer dillerde bilgi

www.humanservices.gov.au

Diğer dillerde bilgi almak için

131 202

İş arayanlar için telefon

132 850

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

İş bulmanıza yardımcı olmak için, Centrelink sizi jobactive ya da Disability Employment
Services gibi bir İş Bulma Servisi’ne (Employment Services Provider) havale edebilir. Uzak
bir bölgede yaşamanız durumunda, bir Toplum Gelişme Programı (Community Development
Program) sağlayıcısına havale edilebilirsiniz.
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jobactive
jobactive iş arayanları işverenlerle buluşturur ve Avustralya’da 1,700 farklı yerde hizmet
verir. jobactive kuruluşları müşterilerinin gereksinimlerine uygun hizmet sunar. Müşterilerinin
iş bulmasına yardım etmek için yerel işverenler, kayıtlı eğitim kurumları, devlet, toplum ve
sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde çalışırlar.
Eğitim ve iş deneyimi, yer değiştirme yardımı, ücret sübvansiyonları, eğitim, çıraklık eğitimi,
ya da yeni bir iş kurmanıza yardımcı olacak New Enterprise Incentive Scheme alanlarında
yardım sağlar.Help for jobseekers için www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
internet sitesine girin.
jobactive sağlayıcınız bir iş bulmanıza ve bu işinizi sürdürmenize yardımcı olacak bir iş planı
düzenlemenize yardımcı olur. Bir özgeçmiş hazırlamak, iş deneyimi, yeni nitelikler ve vasıflar
edinmek bu planın kapsamında yer alabilir.
Bir sığınmacı ya da insani yardım statüsünde gelmiş bir kişiyseniz, Avustralya’ya geldiğiniz
tarihten itibaren, tüm iş bulma servislerinden faydalanmaya hakkınız vardır. Diğer yeni gelen
göçmenlerin iş bulma servislerinden yararlanmaları daha sınırlı bulunabilir. Daha fazla bilgi
için Centrelink ile ilişki kurun.
Yerel jobactive sağlayıcınızı bulmak için www.jobactive.gov.au internet sitesine girin.
Avustralya’da yasal olarak çalışma müsaadesi olan herhangi bir kişi (uygun bir çalışma
vizesiyle Avustralya’ya gelen ziyaretçiler dahil) kırsal bölgelerde meyve ve diğer ekinlerin
toplanması gibi hasat işlerinde çalışabilir. Harvest Labour Services jobactive. kanalıyla servis
verirler.
jobactive

İlişki kurma bilgileri

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive internet sitesi

www.jobactive.gov.au

jobactive İngilizce dışında kalan diller

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

Avustralya Labour Market Update yayını

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

Harvest Labour Services Bilgisi

www.harvesttrail.gov.au

Aşağıda sıralanan servisler de ayrıca yardımcı olabilir:
Kurum ya da servis
Australian Apprenticeships

Telefon
numarası
13 3873

İnternet sitesi

13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Jobguide – gençlerin istihdamı
Experience+ – olgun yaştaki kişiler
için istihdam

www.australianapprenticeships.gov.au
www.education.gov.au/job-guide
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Telefon
numarası

Kurum ya da servis
MyFuture – iş arama önerileri sunan
bir internet sitesi

İnternet sitesi
http://myfuture.edu.au

Küçük işletme kurmak için yardım

13 62 68

JobAccess – engelli olarak
çalışanlar için yardım

1800 464
800

www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentivescheme-neis
www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

Mesleki vasıflarınızın ve niteliklerinizin tanınması
Mesleki vasıflarınızın, niteliklerinizin ya da iş deneyiminizin bulunması durumunda, bunların
resmi olarak tanınmasını sağlamanız, Avustralya’da iş bulmanıza yardımcı olabilir. Bilgi ve
becerilerinizin tanınması gelecekteki iş olasılıklarına ve mesleki gelişiminize de destek verir.
Avustralya’da öğrenim ve eğitim görmek istemeniz durumunda, niteliklerinizin ya da yurt dışı
iş deneyiminizin değerlendirilip resmi olarak tanınmasını sağlamanız yararlı olabilir. Böylece
kursa kabul koşullarına uygunluğunuz ve hatta eğitim sürenizin kısalması söz konusu olabilir.
Niteliklerin tanınması konusunda bilgi için: http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx internet sitesine girin.
Niteliklerinizin ve vasıflarınızın resmi olarak değerlendirilip tanınması için çeşitli yollar vardır.

Önceki eğitiminizin tanınması
Recognition of Prior Learning (RPL) kişinin öğrenim ve eğitim, iş ve yaşam deneyimi yoluyla
edindiği bilgi ve niteliklerin değerlendirilmesi ve tanınması işlemini yürütür. Mesleki vasfınızın
Avustralya’daki karşılığı tam ya da bir bölüm olarak tanınabilir.
RPL değerdirme işlemleri Avustralya Registered Training Organisations (RTOs) tarafından
yürütülür. RTOs kapsamında yüksek eğitim kurumları (üniversiteler), mesleki eğitim
enstitüleri yer alır. Bunlar hükümete ait ya da özel sağlayıcılar olabilir.
Aşağıda belirtilenlere sahipseniz RPL için hakkınız bulunabilir:
•
•
•

yurt dışında edindiğiniz vasıflar.
uygun bir eğitim belgesi
ücretli ya da ücretsiz bir işten, yaşam ya da toplum işlerindeki deneyimden edindiğiniz
mesleki nitelik ve bilginizin kanıtı.

RPL değerlendirme işlemlerini, RTO için ya da onların adına çalışan Avustralya’lı yetkili
değerlendirme görevlileri yürütür. Bir görevli belirli bir işi nasıl yaptığınızı gözlemler ya da
sizinle niteliklerinizle ilgili olarak konuşur. Ayrıca, kanıtlarınızı, deneyim ve niteliklerinizi
(resmi öğrenim ve iş deneyimi dahil) ilgili Avustralya vasıfları ile karşılaştırırlar. Vasıfların ya
da verilen kararların kabulunun tüm RTOs tarafından onaylanması için Avustralya’da bir
ulusal vasıflar sistemi bulunmaktadır.
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Değerlendirme görevlisi nasıl bir kanıt sunmanız gerektiğini size bildirir – söz gelimi: vasıf ve
eğitim belgeleri, işveren referansları, iş tanım belgeleri ve iş örnekleri gibi.
Uygun bir eğitim kuruluşunu saptamanızın ardından, RPL seçeneklerinizi ve nitelik ve
deneyimlerinizin değerlendirilmesi ve tanınması işlemi ile ilgili herhangi bir ücreti konuşmak
üzere bu kuruluşu aramanız gerekir. RPL değerlendirmeleri için genellikle ücret alınır.
RTOs’ların iletişim bilgileri aşağıda belirtilen internet sitelerinden elde edilebilir:
•
•

MySkills – www.myskills.gov.au – bulunduğunuz bölgede gidebileceğiniz mesleki
öğrenim ve eğitim (VET) kurslarını öğrenmeniz için.
MyFuture – www.myfuture.edu.au –Üniversiteler ve RPL başvuru işlemleri ile ilgili ek
bilgiler dahil, tüm Avustralya RTOs’larının iletişim bilgileri.

Nitelik değerlendirme Kurumları
Nitelik değerlendirme kurumları, göçmen kişinin, belirli bir iş ya da meslek dalında Avustralya
standartlarına uyumlu olarak çalışmak için nitelik ve deneyimlerinin olup olmadığını
değerlendirir. Bu servislerin genel olarak göçmen kişilere yönelik olmasının yanısıra, bir çok
kurum size yardımcı olacak diğer amaçlar içinde değerlendirme ve sınama testleri sunarlar:
•
•
•

Australian Qualification Framework vasfı elde etmeniz.
belirli meslekler için izin belgesi ve kayıt yaptırma.
mesleki bir kuruluşa girmeniz için onay belgesi.

Belirli mesleklerde yurt dışında elde edilen vasıf, nitelik ve deneyimleri değerlendirmekle
görevli 37 kurum bulunmaktadır. İşinizin ve mesleğinizin bu kurumlarca kapsanıp
kapsanmadığını öğrenmek için kurumların listesine bakın:
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities

Avustralya’da Zanaatlerin Tanınması - niteliklerin tanınması
Trades Recognition Australia (TRA) Avustralya Devleti Department of Education and Training
içinde yer alan bir iş birimidir. Australian Department of Immigration and Border Protection
(DIBP) tarafından belirlenen 130 kadar teknik ve zanaat dalındaki kişilerin niteliklerini
değerlendiren bir kurumdur. TRA başvuru sahibinin durumuna ve istedikleri göçmenlik
amacına bağlı olarak değişebilen farklı bir dizi nitelik değerlendirme servisi yönetir.
TRA Trades Recognition Service ve TRA Optional Skills Assessment Service istihdam ve
onay belgesi sağlama amacıyla niteliklerin tanınması işini yürütürler. TRA tarafından
onaylanmış Registered Training Organisations (RTOs)’lar bu servisleri Avustralya çapında
sunarlar. Bir değerlendirmeden sonra, nitelikleriniz bir yeterlilik belgesi ile, Offshore Technical
Skills Record ile ya da bir kazanım bildirimi ile tanınabilir. Bu durumda, Avustralya çalışma
standartlarını karşılamanız için ek eğitim yapmanız ya da lisans almanız gerekebilir.
TRA nitelik değerlendirme işleminin sizin için uygunluğunu araştırmak için,
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx internet sitesinden
TRA Pathfinder’a girin.
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Ayrıca, resmi bir nitelik değerlendirme işlemini almaya karar vermenize yardımcı olacak,
ücretsiz bir servis olan www.tradeset.com.au adresinden TradeSET’i araştırın.
Avustralya’da zanaatlerin
tanınması

İlişki kurma bilgileri

E-posta

+61 2 6240 8778
Pazartesi’den Cuma’ya, 10.00 - 12.00 arası ve 13.0017.00 AEST, resmi tatil günleri dışında (GMT +10 saat)
1300 360 992
Yukarıda belirtilen çalışma saatleri içinde
traenquiries@education.gov.au

TRA İnternet sitesi

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

Telefon (Avustralya dışından)
Telefon (Avustralya içi)

Yüksek öğrenim diploma ve belgelerinin tanınması
Overseas Qualification Units – Avustralya eyalet ve bölgelerinde mevcuttur – yurtdışında
edindiğiniz mesleki vasıfların genel amaçlar için tanınmasını sağlar (i.e. gerekli öğrenim, göç
ya da bir işte çalışma koşulları dışında). OQUs, Australian Qualification Framework’u
kullanarak, mesleki vasfınızın Avustralya’daki karşılığının ne olduğu işlemini yürüten ücretsiz
bir servistir.
The Department of Education and Training (DET) yurtdışında edinilen vasıfların
karşılaştırılmasına ilişkin bilgi ve tavsiye sağlamaktadır. DET ile ilişki kurmadan önce
eyalet ve bölgenizdeki OQU kuruluşunu arayın. OQU gerekirse sizi DET ‘e
yönlendirecektir.
Kurum

İnternet sitesi

Department of Education and Training

https://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

State and territory Overseas
Qualification Units

https://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

Vasıflarının tanınması için geçiş kursu yapmaları gereken yurtdışında eğitim görmüş uzman
kişilerin, bu tür bir kurs ücretinin ödenmesinde yardım almaya hakları olabilir.1800 020 108
no’lu telefondan FEE-HELP’i arayın ya da http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
HELPpayingMyFees/FEE-HELP internet sitesine girin.

İş yerinde haklar ve güvenceler
Avustralya’daki tüm çalışanlar işyerlerinde temel haklar ve güvencelerden
yararlanabilirler.
Bunların arasında asgari ücret, dinlenme molası, hastalık izni, anlaşmanızda ya da
sözleşmenizdeki durum ve koşullarda belirtilen asgari haklara erişim bulunur.
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Fair Work Ombudsman çalışanlara ve işverenlere, Avustralya’daki çalışma yasaları ile ilgili
ücretsiz bilgi ve tavsiye sağlar. www.fairwork.gov.au, internet sitesinde İngilizce dışındaki
diller dahil bilgi sağlanmaktadır.

Asgari ücret
Avustralya’daki tüm çalışanların en azından asgari ücret almaya hakları vardır. Bu ücret,
hangi eyalet veya bölgede çalıştığınız, yaşınız, anlaşmanızın çeşidi, ve sözleşmenizdeki
ayrıntılı bilgiler gibi faktörlere bağlıdır.
İşvereniniz size düzenli olarak ödeme yapmak ve (vergi ve emeklilik fonu dışında) sizin
izniniz olmadan maaşınızdan kesinti yapmamak zorundadır. İşe başladığınızda
işvereninizden ne tür kesintilerin yapılacağını açıklamasını isteyin. Maaşınızdan kesinti
uygulanmasını kendiniz düzenleyebilirsiniz.
Maaş gününü izleyen bir iş günü içinde size bir maaş pusulası verilmesi gereklidir.

Çalışma koşulları
Avustralya’daki tüm çalışanlar asgari çalışma şartlarına sahiptir. Bu standartlar, çalışma
saatlerini, fazla mesai ödemelerini, dinlenme molalarını, hastalık iznini ve tatilleri kapsar.

Temsil edilme hakkı
Avustralya’daki tüm çalışanların bir meslek sendikasına katılmaya ve temsil edilmeye
hakkı vardır. Sendikalar, üyelerine maaşlar, ücretler, çalışma koşulları, ve işyeri hakları
konusunda tavsiyelerde bulunur. İşyeri sorunlarıyla ilgili yardım sağlar ve işverenlerle
çalışanların maaşları ve çalışma koşulları konusunda anlaşma, uzlaşma sağlar.
İşvereninize sendika üyesi olduğunuzu söylemek zorunda değilsiniz. İşvereniniz size,
sendika üyesi olduğunuz için olumsuz davranamaz veya sizi işten çıkaramaz.
Bir sendikaya katılmak istiyorsanız ancak hangisine katılacağınızı bilmiyorsanız, tavsiye
için Australian Unions ile www.australianunions.com.au adresinden ilişki kurun.
Australian Unions, Australian Council of Trade Unions tarafında yönetilen bir üyelik ve
tavsiye servisidir ve işyerinizdeki haklarınız ya da koşullarınızla ilgili sorularınız olması
durumunda size yardımcı olabilir.

Ayrımcılığa karşı korunma
İşyerinde, ırkınız, dininiz, cinsiyetiniz, hamileliğiniz, cinsel tercihiniz, engelli olmanız, veya bir
meslek sendikası üyesi olmanız gibi nedenlerden ötürü gerçekleşebilecek ayrımcılığa ve
‘olumsuz davranışlara’ karşı korunmaktasınızdır.
‘Olumsuz davranış’ aşağıda belirtilen çeşitli davranışları kapsar:
•
•
•
•
•

iş vermeyi reddetmek
işinize son verilmesi
eğitim fırsatları tanınmaması
terfi verilmemesi
İş yerinde olumsuz koşullarda çalışmaya zorlanmak
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Ayrımcılık yasaları, ile ilgili daha fazla bilgi için www.humanrights.gov.au/employers/goodpractice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws internet
sitesine girin.
Şikayette bulunmak, için www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-youcan-complain-about/complaints-about-discrimination-employment internet sitesine girin.

Diğer işyeri hakları
İşvereninize ya da uygun bir kuruma çalışma koşullarınızla ilgili soru sormanız, şikayette
bulunmanız ya da haklarınızın uygulanmasını istemeniz durumunda, işvereniniz size olumsuz
davranışta bulunamaz ya da işten çıkaramaz.

Daha fazla bilgi
Doğru maaş aldığınızdan, koşullardan ve işyeri haklarından emin olmak için veya işvereniniz
hakkında bir şikayette bulunmak konusunda daha fazla bilgi için:
Ulusal kuruluşlar

Telefon

İnternet sitesi

Fair Work Ombudsman
(İngilizce dışındaki diller)

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help

Fair Work Ombudsman
göçmenler ve vize sahipleri için

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holdersand-migrants

Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

Avustralya Devleti

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

Department of Immigration and
Border Protection

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp
lace-rights

İşyerinde sağlık ve güvenlik
Sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde çalışma hakkınız vardır. Tüm çalışanlar, işyeri sağlık ve
güvenlik yasalarına uymalıdır.
İş yerinde sakatlanmanız durumunda, işçi sakatlık tazminatı almaya hakkınız olabilir.
Eyalet ve bölgeler Work Health and Safety (WHS) yasalarını (ayrıca Occupational Health and
Safety olarak da bilinir) uygulamakla yükümlüdür. Bu yasalar işyeri sağlık ve güvenliğinden
sorumlu işverenlerin, hükümet kuruluşlarının ve diğerlerinin görevlerini belirtmektedir.
İşyerinizin güvensiz olduğunu düşünüyorsanız, ilgili düzenleyici ile ya da işyerinizdeki sağlık
ve güvenlik temsilcisiyle (eğer varsa) görüşün. Bağlı olduğunuz sendikanızla da
görüşebilirsiniz.
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Eyalet ve Bölge güvenlik düzenleyicileri aşağıdaki gibidir:

ACT

Sağlık ve Güvenlik
Düzenleyicisi
WorkSafe ACT

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

National

Comcare

1300 366 979

National

Safe Work Australia

1300 551 832

www.comcare.gov.au
http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whsinformation/working-safely-inaustralia/pages/default

Bölge

Telefon

İnternet sitesi

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

Madencilik ve petrol ve gaz gibi bazı sanayi kuruluşlarının farklı güvenlik düzenleyicileri
bulunur. İşçi tazminat düzenleyicileri dahil, düzenleyicilerin tam bir listesi için,
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whsregulators internet sitesine girin.

Emeklilik programı
Emeklilik programı, emekliliğiniz için tasarrufta bulunduğunuz bir yatırım programıdır.
İşvereniniz ve siz bir emeklilik fonuna para yatırarak katkıda bulunursunuz. Atmış yaşına
geldiğinizde bu fonda biriken paraya genellikle erişebilirsiniz.
Bir çok durumda işvereniniz yasa gereği gelirinizin yüzde dokuzuna eşit miktarda parayı sizin
seçtiğiniz bir emeklilik fonuna yatırmak zorundadır. Ayrıca, siz de bu fona ek para yatırarak
katkıda bulunabilirsiniz. İşvereninizin doğru miktarda parayı ödeyip ödemediğini öğrenmek
için emeklilik fonunuzu arayın.
Kendiniz bir iş sahibiyseniz, emekli olduğunuzda kullanmak üzere emeklilik fonuna para
yatırmayı göz önünde bulundurun.
Daha fazla bilgi için
Emeklilik Program Bilgisi
Australian Taxation Office

Telefon
13 1020

İnternet sitesi
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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6 Avustralya yasası
Bu bölümde
Avustralya’da yaşayan herkesin tüm Avustralya yasalarına uyması beklenmektedir.
Başka ülkelerde kabul gören bazı hususlar, Avustralya’da yasadışıdır ve ciddi şekilde
cezalandırılabilir.
Avustralya yasalarına aşina olmak size, Avustralya toplum yaşamına uyum
sağlamanızda ve sorunlarla karşılaşmamanızda yardımcı olacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceza gerektiren suçlar
Şiddet
Ev içi ve Aile içi şiddet ve Cinsel Saldırı
Yasal rıza yaşı
Çocuk hakları
Çocukların korunması
Evlenmeye zorlanma
Kadınların üreme ile ilgili sağlığı ve hakları
Ateşli silahlar ve bıçaklar
Hayvanlar ve Doğal Yaşam
Sigara,alkol ve uyuşturucu kullanımı
Bitki ve hayvan ithalatı konusunda kısıtlamalar
Diğer yasalar
Yasal yardım

Ceza gerektiren suçlar
Suç, yasalara karşı olan ve cezayı gerektirebilen her türlü davranış ya da hareket olarak
tanımlanmaktadır.
Ciddi suçlar arasında cinayet, saldırı, cinsel saldırı, mülklere zarar vermek ve hırsızlık, silahlı
soygun, çocuklarla veya reşit yaşta olmayan genç kişilerle cinsel ilişkiye girmek, tehlikeli bir
şekilde araç kullanmak, yasadışı uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak ve dolandırıcılık
bulunmaktadır. Resmi bir görevliye, örneğin bir polis memuruna, federal, eyalet veya yerel
hükümet çalışanlarına rüşvet (para) teklif etmek ya da buna yeltenmek ciddi bir suçtur. Kamu
yetkililerinin kararlarını etkilemek için hediye veya rüşvet vermek yasaya aykırıdır ve rapor
edilecektir.
Ruhsatsız silah sahibi olmak ve taşımak Avustralya yasalarına aykırıdır. Çoğu eyalet ve
bölgede, bıçak gibi potansiyel silahları kamusal alanlarda taşımak hususunda kısıtlamalar
bulunur.
Acil bir durumda veya tanıdığınız birinin ani bir tehlikeyle karşı karşıya olması halinde
000 ‘ı arayın ve “Police”’i isteyin. Bölüm 2,Yardım Alın. metnine bakın.
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Bir suça tanık olduysanız ya da bir suç olayının çözüme kavuşturulmasında veya
önlenmesinde polise yardımcı olabilecek bilgilere sahipseniz Crime Stoppers ile ilişki
kurmak için www.crimestoppers.com.au adresine girin ya da 1800 333 000 numaralı
telefonu arayın. Adınızı verme zorunluğu yoktur.

Şiddet
Avustralya’da bir kişiye karşı şiddet uygulamak yasalara aykırıdır ve ciddi suç olarak
kabul edilir. Şiddet içeren suç işleyenler, kadın veya erkek olmalarına bakılmaksızın
cezaevine gönderilebilir.
Ev içi şiddet dahil (ev içi şiddet ya da aile içi şiddet), suç ya da şiddet olaylarından mağdur
olan kişilere destek hizmeti sağlayan çeşitli servisler bulunmaktadır.

Ev içi ya da Aile içi Şiddet ve Cinsel Saldırı
Korku yaratarak ya da güvenlikleri ile ilgili gözdağı vererek eşini ya da diğer bir aile
bireyini kontrol altına almayı amaçlayan davranış ya da tehditlerde bulunmak ev içi ya da
aile içi şiddet kapsamında yer alır. Avustralya’da ev içi ya da aile içi şiddet uygulamak
yasaya aykırıdır. Aşağıda bu davranışlardan bazıları sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•

aile bireyine ya da eşine vurmak, boğazını sıkmak veya incitmek
aile bireyine ya da eşine gerekli para vermeyi reddetmek
eşinin aile ve arkadaşlarını görmesine engel olmak
eşini sürekli olarak küçümsemek veya eleştirmek
Çocukları ya da ev hayvanlarını tehdit etmek

Karşı tarafın rızası olmadan yapılan cinsel nitelikli davranışlar cinsel saldırı kapsamına
girer. Aşağıda bu davranışlardan bazıları sıralanmaktadır:
•
•
•

herhangi bir kişiyi cinsel ilişkiye veya cinsel içerikli davranışlara zorlamak
herhangi bir kişiyi pornografik yayınlar izlemeye zorlamak
bir çocukla cinsel ilişkide bulunmak ya da çocuğa karşı cinsel içerikli davranışlar
sergilemek

Avustralya’da herhangi birine karşı cinsel saldırıda bulunmak yasaya aykırıdır. Bu tür
suç işleyenler, kadın veya erkek olmalarına bakılmaksızın cezaevine gönderilebilir.
Cinsel saldırının ilişki içinde olan kişiler arasında, evlilikte ya da aile içinde olması da
ayrıca yasaya aykırıdır.
Kadınlar, erkeklerle aynı haklara sahiptir. Avustralya yasaları, kadın ve erkeğe eşit şekilde
davranır. Herkesin şiddet içeren davranışlara maruz kalmadan mutlu bir ilişki içinde uyumlu
bir toplumda yaşama hakkı bulunur. Kadınlar kötü ya da zedeleyici davranışları kabul etmek
zorunda değildir.
Acil bir durumda veya tanıdığınız birinin ani bir tehlikeyle karşı karşıya olması halinde
000 ‘ı arayın ve “Police”’i isteyin. Avustralya’da polis emniyetlidir ve güvenilebilir.
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Family Safety Pack haklarınızı ve gerekirse nereden yardım alabileceğinizi anlamanıza
yardımcı olur. Avustralya’da kültürel farklılığa duyarlı danışmanlık servisleri bulunur ve
yardım istemek uygun bir davranıştır. Paket bilgi, bir dizi dillere tercüme edilmiştir.
www.dss.gov.au/family-safety-pack
1800 RESPECT telefonda ya da internet’te gizlilik kuralları içinde, ücretsiz olarak
danışmanlık hizmeti sunar. Danışmanlar sizi dinleyerek sorularınızı yanıtlar ve sizi
bölgenizdeki diğer yardım servislerine havale eder.1800 737 732 no’lu telefonu arayın ya da
www.1800respect.org.au internet adresine girin.
MensLine şiddet içeren davranışlar dahil, erkeklerin aile ve ilişkilerindeki zorluklarla
başetmelerine yardımcı olan bir danışmanlık servisidir.1300 789 978 no’lu telefonu arayın ya
da www.mensline.org.au internet adresine girin.
Bir tercümana gerek duymanız durumunda Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi ‘ni (TIS
National) ücretsiz olarak 131 450 no’lu telefondan arayın. TIS National danışmanlık
hizmetinde bulunmaz ancak diğer servislerle kendi dilinizde konuşmanıza yardımcı olur.
Bölge
National

National

National
National
ACT
NSW

NT

Qld

Ev içi ve Aile içi şiddete karşı Servis
Domestic Violence and Sexual Assault – 24 Saat Yardım Hattı
ya da
www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service
- 24 Saat Yardım Hattı ya da
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia – 24 Saat Yardım Hattı ya da
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service – Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service – Sydney dışına ücretsiz
arama
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline/
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/

Telefon
1800 200 526 or
1800 737 732
1800 688 009

1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784
1800 656 463

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
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Bölge
SA

Tas.

Vic.

WA

Ev içi ve Aile içi şiddete karşı Servis
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
Response and Referral – Danışmanlık ve destek servisi
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
Pazartesi’den Cuma’ya 09.00 – 17.00 arası
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
Pazartesi’den Cuma’ya 09.00 – 17.00 arası
Danışmanlık ve Yardım
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
Victoria içinde ücretsiz arama
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
Pazartesi’den Cuma’ya 09.00 – 21.00 arası
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
Perth dışından aranması durumunda
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

Telefon
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9322 3555

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

Ev içi ya da aile içi şiddet olaylarıyla başetmek. Daha fazla bilgi için bu bölümün sonuna
bakın.

Yasal rıza yaşı
Yasal rıza yaşı bir kişiye, bir başka kişiyle cinsel ilişkide bulunmayı kabul etmesi (rıza
vermesi) için yasaca tanınan yaş sınırıdır.
Bir çok eyalet ve bölgede yasal rıza yaşı hem erkekler hem kadınlar için 16’dır. Ancak Güney
Avustralya ve Tazmanya’da bu yaş 17’dir.
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Yetişkinlerin yasal rıza yaşının altındaki çocuklarla cinsel ilişki kurması yasa dışıdır. Çocuğun
rızası olup olmadığına bakılmaksızın, bu yasayı ihlal eden kişiler ağır cezalara çarptırılırlar.
Bu yasa, gençleri cinsel sömürüye karşı korumaktadır.
Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi, bir doktorla konuşarak, bir cinsel sağlık veya aile
planlaması kliniğine başvurarak edinebilirsiniz. Telefon numaraları White Pages’da
bulunmaktadır.

Çocuk hakları
Avustralya, çocuk haklarını korumaya güçlü bir şekilde bağlıdır.
Çocuklar, okulda, evde fiziksel, cinsel ve duygusal taciz ile ihmal ve şiddete karşı yasalar
tarafından koruma altına alınmıştır. Çocukların denetimi ve bakımı için makul düzenlemelerin
yapılması gerekir. Çocuğa vurmak gibi fiziksel disiplin uygulamaları kabul görmemektedir.
Bu tür bir disiplinle çocuğa zarar vermek yasadışıdır. Okullarda fiziksel disiplin yöntemleri
uygulamak yasaktır.
Avustralya’da doktorlar ve öğretmenler gibi bazı kişilerin, bir çocuğun zarar görmekte
olduğuna dair kaygıları olması durumunda, eyalet ve bölge çocuk koruma yetkililerine haber
vermeleri gerekir.

Çocukların korunması
Bir davranışın çocuğa ya da gence zarar vermesi veya verme olasılığı olması halinde,
çocuğun ya da gencin güvenlik ve esenliği için çocuk koruma servisleri duruma müdahale
edebilirler. Kendinizin ya da tanıdığınız bir kişinin şiddet ya da tacizden korunması gerektiğini
düşünmeniz durumunda, polisi veya çocuk koruma servisini aramanız gerekir.
Daha fazla bilgi için:
Bölge

Çocuk koruma servisleri ve internet siteleri

Telefon
24 hour service

National Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au

1800 688 009

ACT Government Community Services
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

1300 556 729

NT

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250

Qld

Department of Communities, Child Safety and
Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

1800 811 810

SA

Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

131 478

ACT
NSW

132 111
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Bölge

Çocuk koruma servisleri ve internet siteleri

Telefon
24 hour service

Tas.

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services - Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection
Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

131 278

WA

1800 199 008

Evlenmeye zorlanma
Avustralya’daki tüm kişiler evlenip evlenmemeye karar vermekte serbesttir. Evliliğe
zorlanmak, Avustralya’da suç oluşturur. Bir kişinin tam olarak serbestçe rızası olmadan,
tehditle, mecburen ya da kandırma yoluyla evlendirilmesi, zorla evlilik kapsamına girer.
Hiç kimse fiziksel, duygusal ya da psikolojik baskı yoluyla diğer bir kişiyi evlenmeye
zorlayamaz. Kişinin dinsel, ya da etnik yapısına, cinsiyetine, cinsel eğilimine ya da yaşına
bakılmaksızın bu kural geçerlidir.
Ayrıca, zorla evlilik için bir kişiyi başka bir ülkeye götürmek ya da göndermek veya başka bir
kişiye bu düzenlemeyi yaptırtmak da yasaktır.
16 yaşın altındaki çocukların evlenmesine müsaade edilmez. 16-18 yaş arası kişiler, ancak
ailelerinin onayı ile ve bir Avustralya sulh yargıcının ya da hakiminin mahkeme kararı
ile evlenebilirler.
Anlaşmalı evlilik Avustralya’da yasaldır. Her iki taraf da rıza göstermelidir.
Evlenmeye zorlanma ve yardım isterken kendinizi ve diğerlerini nasıl koruyacağınızla ilgili
daha fazla bilgi edinmek için www.ag.gov.au/forcedmarriage internet sitesine girin.
Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) içinde zorla evlilik ve zorla erken
evlilik ile ilgili bir bilgi metni bulunmaktadır.
Bir kişinin zorla evlendirildiği ya da evlendirilme riski içinde olduğunu düşünmeniz durumunda
131 237 no’lu telefondan Australian Federal Police’i arayın.
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Aşağıda belirtilen kuruluşlar da ayrıca yardımcı olabilirler:
Bölge

Kuruluş ve internet sitesi

Telefon

National

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

National

Family Law Information
1300 352 000
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family
-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support

National / Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au
NSW

02 9514 9662

National / My Blue Sky
www.mybluesky.org.au
NSW

02 9515 8815 ya da

Vic.

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

0481 070 844ileti
03 9481 3000

Kadınların üreme sağlığı ve hakları
Avustralya’da kadın sünneti ya da klitoris kesimi (FGM/C) yasaktır.
Kadının dıştaki cinsel organının bir parçasının ya da tümünün kesilip alınması ya da sağlık
nedeniyle yapılmayan genital sakatlama gibi herhangi bir işlem (FGM/C) kapsamındadır.
Ayrıca (FGM/C) yapılması için kişiyi başka bir ülkeye gönderme ya da bu işlem için diğer bir
kişiyi görevlendirmek de yasaktır.
(FGM/C)’nin ciddi ve uzun süreli etkileri olabilir. Avustralya’ya gelen kadınlar ve kızların bu
uygulama nedeniyle sağlık sorunları bulunabilir.
Aşağıda yer alan uzman servisler yardımcı olabilir:
Bölge

Kadınların üreme hakları servisi

National

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

ACT

NSW

Telefon

02 6247 3077

Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service

02 6205 1078

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227
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Bölge

Kadınların üreme hakları servisi

Telefon

Education Program on FGM
02 9840 3877
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Programon-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/default.aspx
NT

Qld

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

08 8948 0144

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au or
www.true.org.au

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
07 3250 0240
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm
SA

Tas.

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

1800 188 158

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

08 8444 0700

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
- Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
Tasmania police
www.police.tas.gov.au

Vic.

1300 737 639
131 444

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1800 333 000

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
Kırsal bölge ücretsiz arama

03 8345 3058

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
Ücretsiz arama 24 saat
Kriz
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-forresponsible-reporting-on-female-genital-cutting

1800 442 007

1800 806 292
03 9594 2289
03 9481 3000
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Bölge

Kadınların üreme hakları servisi

WA

Women’s Information Service
1800 199 174
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-informationservice/Pages/default.aspx
Ücretsiz arama, Pazartesi’den Cuma’ya, 09.00 – 16.00 arası

Telefon

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php

Ateşli silahlar ve Bıçaklar
Bıçak ya da silah kullanmak Avustralya’da yasaya aykırıdır. Kendi silahınızı taşımanız için
ruhsat almanız gerekir.
Silah kullanmak için genellikle yaş sınırlamaları vardır ve reşit olmayan kişilere silah ya da
bıçak satışı yasaktır. Eyalet ve bölgelerin silah sahibi olma ve kullanma konusunda farklı
uygulamaları bulunur.

Hayvanlar ve Doğal Yaşam
Yerli hayvanları ve ulusal parklardaki ya da diğer doğa koruma alanlarındaki herhangi bir
hayvanı avlamaya genel olarak izin verilmez.
Avlanma ve balık tutma yasaları eyalet ve bölgelere göre değişir, bu nedenle bölgenize
uygulanan yasaları kontrol edin. Bazı bölgelerde vahşi hayvanları avlamanız mümkün olabilir.
Avlanmak için ruhsat ya da izninizin olması ya da bir ücret ödemeniz gerekebilir.
Taşıyacağınız herhangi bir silah için ruhsat almalısınız.
Okyanusta ya da nehirlerde genellikle ruhsat ve izin almak şartıyla dinlence amaçlı balık
tutmaya müsaade edilebilir. Tuttuğunuz balığın büyüklüğü ve miktarı ile ilgili genellikle
kısıtlama bulunur.
Avustralya’da hayvanları zalimce davranışa ve ihmale karşı koruyan yasalar bulunmaktadır.
Hayvanlara ve kuşlara kötü davranan kişilere para ya da hapis cezası ya da her ikisi birden
verilir. Yerel yasalar hayvanların evde beslenmesine izin vermektedir ancak yerli hayvanları
eve almak için özel ruhsatınız olmalıdır.
Arka bahçenizde hayvan kesmek yasaktır.
Ayrıca Bölüm 12, Halkın Katılımı metnine bakın.
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Sigara, içki ve uyuşturucular
Sigara içmek sağlığa zararlıdır ve Avustralya’daki hastalık ve ölümlerin başlıca nedenlerinden
biridir.
Tütün ve sigara içmeyi bırakma yolları konusunda bilgi doktorlar ve eczacılar gibi sağlık
uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca 13 7848 numaralı telefondan Quitline servisini
(13 Quit) arayarak ya da www.quitnow.gov.au adresli internet sitesine girerek bilgi
edinebilirsiniz.
Çocukların bulunduğu araçlarda ve ofisler, iş yerleri, alış veriş merkezleri, hastaneler, sağlık
klinikleri, eğlence tesisleri ve restoranlar gibi birçok kamu alanlarında sigara içmeye izin
verilmemektedir.
Ayrıca 18 yaşın altındaki kişilere tütün ürünleri satmak ya da sağlamak yasaya aykırıdır.
Avustralya’da yalnızca belirli yerlerde ve belirli zamanlarda olmak üzere alkollü içki içmek
yasaldır. Alkollü içki içme yönetmeliği, herhangi bir gün içinde iki standart ölçüyü aşan alkollü
içki tüketimini önermemektedir.
Herhangi bir kişinin reşit olmayan bir kişiye alkollü içki satması ya da sağlaması suç
oluşturur. 18 yaşın altında bulunan bir kişinin, özel mülkleri örneğin evleri dışında, alkol
kullanması yasaktır. Ayrıca birçok kamu alanlarında da alkollü içki içmek, yasaklanmıştır.
Avustralya’da bazı uyuşturucu maddeleri bulunduran, satan ya da kullanan kişilere karşı
yasalar bulunmaktadır. Uyuşturuculara karşı yasaların çiğnenmesi para cezası ya da hapis
gibi ciddi cezalara yol açabilir. Avustralya’da yürürlükteki uyuşturucu yasaları, uyuşturucu
kullanan kişiler ile uyuşturucu sağlayan, üreten ya da satan kişileri farklı değerlendirmektedir.
Uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanmak yasaya aykırıdır. Uyuşturucu
kullandıktan ya da alkollü içki içtikten sonra araba kullanmanız durumunda sürücü belgeniz
elinizden alınabilir, para cezası verilebilir ya da cezaevine konulabilirsiniz. Bu cezaların tümü
birden de uygulanabilir. Ayrıca, Bölüm 8, Ulaşım metnine bakın.
Sizin ya da bildiğiniz bir kişinin yasadışı uyuşturucu madde kullanımıyla ya da alkollü içki
içmeyle ilgili sorunları bulunuyorsa, doktorunuzla, yerel toplum sağlık servisiyle konuşun ya
da eyalet veya bölgenizdeki alkol ve uyuşturucu yardım hattını arayın:
Eyalet yada
bölge

Alkol ve Uyuşturucu Bilgi Servisi

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (NSW kent dışı)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (Merkez Avustralya)
1800 131 350 (Bölge çapında)

Qld

1800 177 833
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Eyalet yada
bölge

Alkol ve Uyuşturucu Bilgi Servisi

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (WA kent dışı)

Daha fazla bilgi için:
Kuruluş ya da kampanya
National Tobacco Campaign

İnternet sitesi
www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

Bitki ya da hayvan ithalatı konusunda kısıtlamalar
İnternet yoluyla ürün satın almanız ya da Avustralya’ya gelmeniz ya da bu ülkeden çıkmanız
durumunda, hangi bitkileri ve hayvanları satın alabileceğiniz ya da beraberinizde
getirebileceğinizle ilgili kurallar bulunur. Bilgi almak için:
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers internet sitesine girin.
Bagajınızdaki maddelerin doğal yaşam yasalarına, aykırı olup olmadığını kontrol etmek için:
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
internet sitesine girin.
Ayrıca hangi bitki ve hayvanların Avustralya içinde taşınabileceği. konusunda da belirlenmiş
yasalar vardır. Avustralya içinde seyahat etmeyi düşünmeniz durumunda,
www.quarantinedomestic.gov.au/ internet sitesine girerek, gideceğiniz yere taşıyabileceğiniz
maddelerle ilgili gereksinimleri kontrol edin.

Diğer yasalar
Avustralya’da idam cezası uygulanmaz.
Çöplerin yere atılması, çevrenin kirletilmesi ya da atık maddelerin izinsiz atılması veya
yüksek ses oluşturulmasına karşı yasalar bulunur.
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Komşularla anlaşmazlık
Komşularla anlaşmazlık alanlarının çoğu da yasalar kapsamına alınmıştır. Mahkemeye
gitmeden bu sorunların çözümüne yardımcı olabilecek, anlaşmazlıkların çözümü ve ara
bulma servisleri mevcuttur.
Daha fazla bilgi için:
Eyalet ya
Servis
da Bölge

İnternet sitesi

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

SA

Legal Services Commission of SA

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Hobart Community Legal Service

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction

Victoria Legal Aid

www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours

Legal Aid WA

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

Tas.

Vic.

WA

Ayrıca Bölüm 12, Halkın Katılımı metnine bakın.

Yasal yardım
Tüm eyalet ve bölgelerde, insanlara yasal hakları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgi veren ve
adalet sistemine erişimlerine yardımcı olan kuruluşlar bulunmaktadır.
Legal Aid kuruluşları ceza hukuku, aile kurumunun dağılması, aile içi şiddet, göç, akıl ve ruh
sağlığı, sosyal güvenlik, borç ve trafik ihlalleri ile ilgili yasal tavsiye verir ve koşulları uygun
müşterilerine yardımcı olur.
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Eyalet ve
Yasal Yardım Kuruluşu
Bölge

Telefon

İnternet sitesi

ACT

Legal Aid ACT

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

NSW

Legal Aid NSW

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

NT

Northern Territory Legal Aid
Commission

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

Qld

Legal Aid Queensland

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

SA

Legal Services Commission of
South Australia

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

Tas.

Legal Aid Commission of Tasmania

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

Vic.

Victoria Legal Aid

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

WA

Legal Aid Western Australia

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

Toplum yasal merkezleri yasal tavsiyelerde bulunur ve çeşitli konularda yardım sağlar. Bazı
merkezler, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi daha fazla öğrenebileceğiniz toplum
sınıfları sunarlar.
Ulusal Yasal Kuruluşlar

İnternet sitesi

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

http://www.wlsa.org.au/
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7 Konut
Bu bölümde
Avustralya’da konut bulmak zor ve kiralar da pahalı olabilir. Büyük aileler için tüm
ihtiyaçlarına uygun uzun süreli bir konut bulmak özellikle zor olabilir. Taviz vermeniz ve
elde mevcut olan konutlardan birine yerleşmeniz gerekebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kısa dönem kalacak yer
Özel müstakil ev ya da apartman dairesi kiralamak
Konut bulmaya yardım
Kiracı hakları ve sorumlulukları
Müstakil ev ya da apartman dairesi satın almak
Ev halkı için gerekli servisler
Ev halkının çöplerinin toplanması ve geri dönüşüm
Posta

Kısa dönem kalacak yer
Aşağıda belirtilenler, İlk geldiğinizde kısa dönem kalacağınız yer için seçenekler arasında yer
alır:
•
•

•

Hosteller ve indirimli fiyatlı oteller:
Avustralya’da eğitim görmeniz durumunda, yerleşim sürecinizde geçici öğrenci
konutlarına erişme imkanınız olabilir. Öğretim kurumunuzun uluslararası destek
görevlisi ile görüşün ya da bilgi almak için internet sitelerine girin. Uluslararası
öğrenciler için kalacak yer seçenekleri, için www.studyinaustralia.gov.au/global/live-inaustralia/accommodation internet sitesine girin.
Avustralya’da öğrenci olarak yaşam giderleri ile ilgili fikir edinmek için
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs internet sitesine girin

Özel müstakil ev veya apartman dairesi kiralamak
Müstakil bir ev ya da apartman dairesi ev sahibi adına hareket eden emlak acentaları
aracılığıyla kiralanır. Ayrıca doğrudan ev sahibinin kendisinden de kiralayabilirsiniz. Kiralık
konut ilanları, genellikle internette ve günlük gazetelerin ‘To let’ ve ‘Accommodation vacant’
bölümlerinde ilan edilir. Ayrıca emlak acentalarına gidip kiralık konut listelerini de incelemek
istediğinizi söyleyebilirsiniz.
‘Kira kontratı’ (lease) ya da ‘kira sözleşmesi’ (residential tenancy agreement) kiracı ile ev
sahibi arasında derlenen yazılı yasal bir belgedir. Genellikle 6 ya da 12 aylık sabit süreler için
yapılmaktadır, bununla beraber, sözleşmeyi imzalamadan önce, kira süresi ile ilgili görüşme
hakkınız vardır. Kira döneminin sonunda kira kontratını yenileme hakkınız olabilir. Yazılı bir
kira kontratının bulunması, kiranın kaç lira olduğu, hangi zamanlarda ödeneceği, elektrik, su,
gaz, çöp toplama ve diğer servisler gibi masrafları kimin ödeyeceği, denetimin ne sıklıkta
yapılacağı, evcil hayvanlara izin verilip verilmediği, mülkte ne kadar süre kalabileceğiniz gibi
kira şartlarının ne olduğu her iki tarafça anlaşmaya bağlanır.
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Kiralık konutu belirlenen süreden önce boşaltmanız “kontrat koşullarının çiğnenmesi”
(breaking the lease) durumunda bunun size maliyeti yüksek olur. Bu nedenle,
oturabileceğinizden daha uzun süre için konut kiralamaktan kaçınınız.
Kiracılığın başlangıcında, sizden güvence parasının yanı sıra bir aylık kirayı peşin
ödemeniz istenecektir. Güvence parası ev sahibine ödenen depozittir. Miktarı, farklı
eyalet ve bölgelere göre değişir. Ev sahibi ya da emlak acentası güvence parasını,
eyalet ya da bölgenizdeki kiracı güvence parasını yönetmekle yetkili kuruma
göndermelidir. Kiraladığınız bir evden çıkarken, konutu temiz, hasarsız ve borçsuz
olarak teslim etmeniz durumunda güvence parası size iade edilir.
Konuta taşınmadan önce, konutun fiziksel durumu ve varolan herhangi bir hasarla ilgili
ayrıntılar 'condition report' (durum raporu) olarak adlandırılan bir belgeye kaydedilir. Bu belge
siz ve ev sahibi ya da emlak acentası tarafından imzalanır. Evde olabilecek herhangi bir
hasarın ev sahibine bildirilmesi ve mülk içinde yapılacak değişikliklerin önceden ev sahibine
bildirilerek izin alınması gerekir. Evde yapılması gereken tamirat işlerinden genellikle ev
sahibi sorumludur.
Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra yasal açıdan bağlayıcı olacağından, konutu
denetlemeden ve kira kontrat koşullarını tam olarak anlamadan imzalamayın.
Kiraladığınız mülkü başkasına devretmenize (kira kontratında adı bulunmayan bir kişiye
kiralamak) ya da ev halkı sayısının yasal sınırı aşabilmesi nedeniyle, uzun süre kalan misafir
kabul etmenize izin verilmez. Kısa süreli misafirlere genel olarak izin verilir.
Çıkmayı düşündüğünüzde bunu yeterli bir süre önce (genel olarak en az dört hafta ya da kira
kontratınızda belirtilen sürede) ev sahibine bildirmeniz gerekir.

Konut yardımı
Düşük gelirli kişiler, geçici olarak kalacak yerlere yerleştirilebilir ve güvence parası ve ilk
ayın peşin kira ödemesinin karşılanmasında yardımcı olacak devlet kaynaklı bazı mali
yardımlardan yararlanabilirler.
Rent Assistance düşük gelirli kişilerin kiralarını ödemelerine yardımcı olur.
(www.humanservices.gov.au/ rentassistance).

Sosyal konutlar
Centrelink ‘ten ödenek almanız veya gelirinizin düşük olması halinde, devletin ev sahibi
olduğu kiralık sosyal konutlara başvurabilirsiniz.
Sosyal konutlarda yaşamanız durumunda kiranız sübvanse edilir bu da özel olarak
ödeyeceğiniz kiradan daha düşük, indirimli fiyattan ödemeniz anlamına gelir.
Sosyal konutlar için bekleme süresi, nerede oturmak istediğinize, ev halkının sayısına ve
konut ihtiyacınızın aciliyetine bağlı olarak değişmektedir. Bekleme süreleri çok uzun
olabilir.
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Daha fazla bilgi için:
Eyalet
ya da
Bölge

Konut kuruluşları

Telefon

İnternet sitesi

ACT

Housing and
Community Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au

Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing
13 74 68

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing

SA

Housing SA

131 299

www.housing.sa.gov.au

Tas.

Housing Tasmania

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing

Vic.

Office of Housing

1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing

WA

Department of
Housing

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au

NT
Qld

Evsiz kalan kişilere yardım
Eviniz yoksa ve evsiz kalma riskiyle karşı karşıyaysanız, aşağıda belirtilen servisler size
acilen kalacak yer bulmanızda yardımcı olabilir veya sizi yardımcı olabilecek yerlere havale
edebilirler.
Bölge

Servis ve internet sitesi
Homelessness Australia
National www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
ACT
NSW
NT
Qld

SA

FirstPoint
www.firstpoint.org.au
Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

Telefon
02 6247 7744
1800 176 468
1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308
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Bölge
Tas.

Servis ve internet sitesi
Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

Telefon

Vic.

Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

1800 825 955

WA

Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

1800 065 892

1800 800 588

Kiracıların hak ve sorumlulukları
Tüm eyalet ve bölgelerin, kiracılara hak ve sorumlulukları konularında, çoğunlukla çeşitli
dillerde tavsiye sağlayan yetkili hükümet kurumları bulunmaktadır:
Eyalet
ya da
Bölge

Konut ve Adil Ticaret Kurumu

Telefon

ACT

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico

13 22 81

NSW

NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti
13 32 20
ng_a_home.page

NT

Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies

1800 019 319

Qld

Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/

1300 366 311

SA

Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately

131 882

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting

1300 654 499

Vic.

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts

1300 558 181

WA

Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

1300 304 054
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Ayrıca, kiracılara tavsiye sağlayan devlet dışı kuruluşlar da bulunmaktadır.
Eyalet
ya da
Bölge

Kiracı İnternet Siteleri

Telefon

İnternet sitesi

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice Service

www.tenants.org.au
1800 812 953

www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

http://tenantsqld.org.au/info-fortenants

SA

Tenants Information and
Advisory Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

www.tutas.org.au

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

www.tuv.org.au

Tenancy WA
Kırsal bölge ücretsiz arama
Real Estate Institute of
Australia

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

WA
National

https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property

Bir ev ya da apartman dairesi satın alma
Satılık ev ya da daireler genellikle gazete ya da internette ilan edilir. Ayrıca, emlak acenteleri
de satılık mülkleri içeren listeler düzenlerler. Avustralya’da ilk kez bir ev satın alacak olmanız
durumunda, eyalet ya da bölge hükümetinin ilk ev sahibi yardımı’ndan yararlanma hakkınız
bulunabilir (www.firsthome.gov.au adresli internet sitesine bakın).
Avustralya’da sürekli oturma izninizin bulunmaması durumunda, ev satın alabilmeniz için
yabancı yatırım onayı edinmeniz gerekebilir (www.firb.gov.au/real-estate adresli internet
sitesine bakın).
Emlak satın almak için borçlanmanızın gerekmesi durumunda, bankanız ya da başka bir
finans kuruluşu ile ilişki kurun. Kişiler Avustralya’da bir emlak satın alırken, işlemlerin
yönetimi için genellikle bir avukat ya da devir işlemcisini kullanırlar. Tüm hüküm ve koşulları
tam olarak anlayana kadar, hiçbir anlaşmayı imzalamayın.
Emlak satın alma konusunda daha fazla bilgi edinmek için, www.australia.gov.au/informationand-services/family-and-community/housing-and-property adresli internet sitesine girin.

Ev ile ilgili temel hizmetler
Kiralasanız ya da satın alsanız da, su, elektrik ve gaz gibi ev hizmetlerinin emlaka bağlanmış
olmasına gerek duyacaksınız. Bulunduğunuz yere göre, hizmet sağlayıcı kuruluşlar devlet
kurumları ya da özel şirketler olabilir – telefon rehberinden kontrol edin.
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Genellikle, yeni bir emlaka taşınacağınızı hizmet sağlayıcı kuruluşlara birkaç gün önceden
haber vermeniz gerekecektir.
Ev hizmetleri ile ilgili bir anlaşmayı imzalamadan önce, sözkonusu hizmete gerçekten gerek
duyup duymadığınızdan emin olun. Örneğin; geçici olarak oturduğunuz bir ev ile ilgili üç yıl
süreli elektrik sağlama anlaşması imzalamayın. Hizmet sağlayıcı kuruluşla bir anlaşma
imzalamadan önce, anlaşmanın içerdiği hüküm ve koşulları anlamak önemlidir. Evde enerji
hizmetlerinin yönetimi için bir yardım rehberi www.accc.gov.au/publications/managingenergy-services-at-home adresli internet sitesinden sağlanabilir. Ayrıca,
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources adresli internet sitesinde bulunan Australian
Energy Regulator konu ile ilgili daha fazla bilgi sağlamaktadır.
Şirket, hizmetlerinin maliyetini bildiren bir faturayı düzenli olarak size gönderecektir.
Faturanın karşılığını zamanında ödeyemeyecek olmanız ya da düzenlemelerinizde değişiklik
yapmak istemeniz durumunda, şirketle derhal ilişki kurun.
Hizmet sağlayan kuruluşunuz, faturalarınızı ödemede zorluk çekmeniz durumunda size
yardımcı olabilir ve böylece hizmetlerinizin kesilmesini önleyebilirsiniz.

Elektrik ve Gaz
Elektrik ve gaz sağlayan bir kuruluş seçmenizde ve haklarınızı bilmenizde size yardımcı
olacak bilgiler (videolar dahil) edinmek için, www.energymadeeasy.gov.au/ adresli Avustralya
Devleti’nin Energy Made Easy internet sitesini ziyaret edin.
Bu hizmetleri sağlayan bir kuruluşu seçerken, aşağıda belirtilen hususları kontrol etmeyi
unutmayın:
•
•
•

anlaşma süresinin uzunluğu
hizmetin bağlanması için ya da anlaşmadan erken ayrılmanız durumunda ücret
uygulanıp uygulanmayacağı
indirimler ya da gelir desteği almakta olmanız durumunda, hizmet sağlayan kuruluşun
bunu bilmesi.

Ayrıca, Energy Made Easy internet sitesi (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0), bir
dizi çeşitli dillerde bilgi metinlerini ve elektriğinizi ya da gazınızı sağlayan kuruluşunuz ile
aranızdaki bir sorunu çözememeniz durumunda ilişki kurabilmeniz amacıyla, enerji
ombudsmanları’nın bir listesini de içermektedir. (www.energymadeeasy.gov.au/usefulcontacts).

Centrepay
Centrepay, Centrelink müşterilerine ücretsiz sağlanan gönüllü bir fatura ödeme hizmetidir
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay internet sitesine girin).
Faturalarınızı ödemek, harcamalarınızı ve kira, gaz, elektrik, su ve telefon gibi ev giderlerinizi
karşılamak için Centrelink ödeneklerinizden devamlı kesintiler düzenlemek amacıyla
Centrepay’i kullanabilirsiniz. Harhangi bir kesintiyi her zaman başlatabilir ya da
değiştirebilirsiniz. Bunun en hızlı yolu, www.my.gov.au internet sitesindeki myGov kanalıyla
Centrelink internet hesabınızı internet içinde kullanmanızdır.
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Telefonlar ve internet
Avustralya’da cep telefonları ‘seyyar telefonlar’ ve evinize bağlı telefonlar da ‘sabit hatlı
telefonlar’ ya da ‘sabit hatlar’ olarak bilinmektedir.
Bu hizmetler ile ilgili kontratlar çoğunlukla ‘planlar’ olarak tanımlanmaktadır. Telefon ve
internet hizmetlerini kıyaslamak amacıyla, ‘mobile plan, (seyyar plan) ‘landline plan’ (sabit
hatlar planı) ve ‘internet plan’ (internet planı) gibi terimler için, internete girerek arama
yapabilirsiniz.
Şirket ile ilgili koşulları dikkatle kontrol edin ve anlaşmayı imzalamadan önce Kritik Bilgiler
Özeti olarak tanımlanan şirkete ait kısa belgeyi okuyun.
Aşağıda belirtilenler, Avustralya telefon ve internet kontratlarının bazı ortak özellikleridir:
•
•
•

•

•

Hizmetler genellikle bağlanma ücreti gerektirir.
Bir ya da iki yıl süreli anlaşma yapmanız gerekebilir.
Cep telefon hizmetlerinin çoğu cep geniş bandı (broadband) için her ay
kullanılabilecek arama ya da veri tahsisi uygular. Tahsis edilen miktarı aşmanız
durumunda, daha fazla ödemede bulunmanız gerekebilir.
Aylık tahsisatınızı %50, %85 ya da %100 oranında aşmış bulunmanız durumunda
birçok hizmet, sizi bir SMS ya da e-posta ile bilgilendirerek, kullanım yönetim uyarıları
uygulamaktadır.
Peşin ödemeli hizmetler (kullanmadan önce ödemede bulunulan) ya da faturalı
hizmetler arasında (hizmet sağlayıcı kuruluş size düzenli olarak bir fatura
gönderecektir) bir seçimde bulunabilirsiniz.

Bir telefon ya da internet faturası almanız ve bunu zamanında ödeyemeyecek olmanız
durumunda, şirket ile ilişkiye geçmeniz gerekir.
Başka ülkelere telefon etmeler genellikle aylık telefon plan tahsisatlarına dahil edilmez. Bu
aramalar pahalı olabilir. Denizaşırı aramalarınızı dikkatle izlemeniz gerekebilir ya da bir peşin
ödemeli arama kartı kullanın (mahalle bakkallarından sağlanabilir).
İnternetin evinize bağlanmasını ya da kablosuz bir aygıt kanalıyla internete girmek istemeniz
durumunda, internet hizmeti sağlayan bir kuruluşla anlaşma imzalamanız gerekecektir.
Herhangi bir anlaşma imzalamadan önce, alacağınız hizmetin bedelini ödeyebilmek için mali
gücünüzün yeterli bulunduğundan ve bu hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağından emin
olun. Ayrıca, peşin ödemeli kablosuz internet bağlantıları da satın alabilirsiniz.
Ücretsiz ya da ücreti kolaylıkla karşılanabilir ve eğitim sağlayan bir dizi programlar
bulunmaktadır. Örneğin; kamu kütüphaneleri ve yerel belediyeler, ücretsiz internete giriş
olanakları sağlayabilir.
Yalnızca, Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) projesinin üyesi olan telefon ve
internet şirketlerini kullanmanız gerekir (bunlar www.tio.com.au/members/members-listing
adresli internet sitesindeki listede yer almaktadırlar).
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Telefon ve internet hizmetinizde sorunlar oluşması ve şirketin bu sorunları çözümleyememesi
durumunda, 1800 062 058 numaralı telefonu arayarak ya da www.tio.com.au/making-acomplaint adresli internet sitesi kanalıyla ücretsiz olarak şikayette bulunabilirsiniz.

Ev Çöpü’nün toplanması ve geri dönüşüm
Yerel hükümet normal olarak çöplerin toplanmasını yönetir. Olağan ev çöpü ve şişeler,
konserve kutuları, kağıt ve kartonlar gibi geridönüşüm maddeleri için genellikle ayrı bidonlar
bulunur.
Toplama günlerini öğrenmek için yerel belediyeniz ile ilişki kurun ya da komşularınıza sorun.
Ayrıca, Bölüm 12, Halkın Katılımı metnine da bakın.

Posta
Australia Post kutu ya da ofisleri kanalıyla mektup ya da paketler postalayabilirsiniz.
Yurtdışı postanın maliyeti Avustralya içi postadan daha fazladır. Ayrıca Australia Post,
faturaların ödenmesi, vesikalık fotoğraf çekimi gibi diğer elverişli hizmetler de sağlar
(www.auspost.com.au adresli internet sitesine bakın).
Başka eve taşınmanız durumunda, postalarınızın yeni adresinize yönlendirilmesini
isteyebilirsiniz. (www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html adresli internet
sitesine girin). Bu işlemin maliyetinde indirim hakkınız olabilir. Ayrıca Australia Post, yeni
adresinizi diğer kuruluşlara da iletebilir.
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8 Ulaşım
Bu bölümde
Avustralya büyük bir ülkedir. Kentleri ve kasabaları arasında uzun mesafeler bulunmaktadır.
Kentler ve ülke çapında boydan boya yolculuk için birçok ulaşım olanakları bulunmaktadır.
•
•
•
•
•

Toplu ulaşım
Taksi hizmetleri
Bisiklet binme
Yürüme
Özel taşıtlar

Toplu ulaşım
Avustralya’da toplu ulaşım, otobüsleri, trenleri, tramvayları ve feribotları içerir. Hizmetlerin
çoğunu kullanmak için yol ücretini ödemeniz ya da bilet almanız gerekir. Normal olarak,
öğrenciler, yaşlı kişiler ve Health Care Card sahipleri için indirim olanakları bulunmaktadır.
Haftalık ya da aylık biletler genellikle günlük ya da tek yolculuk biletlerinden daha ucuzdur.
Bilgi ve saat tarifeleri birçok yerel hükümet belediyeleri ve konuk merkezleri, internet, tren
istasyonları ve kamu bilgi merkezlerinden sağlanabilir.
Eyalet ya
da Bölge

Toplu Ulaşım Kurumu

İnternet Sitesi

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/public-transport-and-travel

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

Taksi hizmetleri
Avustralya’nın birçok bölgesinde taksiler, 24 saat süreyle çalışır. Taksinin ön panosunda
bulunan bir gösterge yol ücretini gösterir. Taksi şirketlerinin listesi, internette ve
Yellow Pages’de ‘Taxi cabs’ bölümünde yer almaktadır. Kentlerin çoğunda, tekerlekli
sandalye kullanan ya da engelli kişiler için özel taksiler bulunmaktadır. Küçük bir çocukla
yolculuk etmekte olmanız durumunda rezervasyon yaptırırken bir çocuk koltuğuna gerek
duyduğunuzu taksi şirketine bildirin.
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Bazı yerlerde, taksi ulaşımına alternatif olarak Uber ya da resmi olmayan oto ortaklığı
düzenlemeleri bulunabilir.

Bisiklet binme
Bisiklet binicileri, tüm yol kurallarına ve işaretlerine uymak zorundadırlar ve bisikletinizin
çalışır durumda frenlerinin ve zilinin bulunması gerekir. Bisiklete binmeniz durumunda, siz ve
herhangi bir yolcunuzun kask giymesi zorunludur. Gece binmeniz durumunda, bisikletinizin
ön ve arka lambalarının bulunması gerekir. Bisikletinizi bir yerde bırakmanız durumunda, her
zaman kilitleyin.
Yerel bölge ya da kentinizin, bisiklet binmeyi özendirmek amacıyla, belirlenmiş bisiklet yolları
(yolda ya da yol dışında) ya da bisiklet biniciyi toplu ulaşıma eriştirmek için bisiklet saklama
alanları gibi özel düzenlemeleri olabilir.
Daha güvenli olması ve bazı eyalet ya da bölgelerin gerek görmesi nedeniyle bulunması
durumunda, bisikletinize bisiklet yollarında binmeniz zorunludur. Hiçbir bisiklet yolunun
bulunmaması durumunda, olabildiğince güvenli şekilde yolun sol tarafında bisikletinizi
sürmeniz gerekir. Genellikle, iki bisikletliden fazlası yan yana bisiklete binemez.

Yürüme
Yürüme, Avustralya’da yaygın bir dinlence etkinliğidir.
Yolun karşısına trafik ışıklarının bulunduğu yerden ya da yaya geçitlerinden geçin. Trafiği
kontrol etmek için solunuza ve sağınıza dikkatle bakın. Caddelerin ya da demir yollarının
üstünde yürümeyin.
Ormanda yürümeyi planlamanız durumunda, uygun biçimde donanımlı olmayı sağlayın ve
gideceğiniz yeri bir kimseye haber verin.

Özel taşıtlar
Özel taşıma, sahibi olduğunuz taşıtı isteğinize göre kullanmanızdır. Avustralya’lıların çoğu,
özel taşıma için otomobil ya da motosikletleri kullanırlar. Otomobil sahipliği elverişli olmasına
karşın maliyeti de yüksektir. Avustralya’da otomobil sahibi olma ve kullanımı birçok
sorumluluğu içerir.
Bir yabancıya ait otomobil ya da kamyonda ücretsiz yolculuk olan otostop, güvenli değildir ve
önerilmez.

Sürücü Belgeleri
Avustralya’da bir otomobil ya da motorsiklet kullanabilmek için sürücü belgenizin bulunması
gerekir. Taşıtı sürerken, her zaman bu belgenizi yanınızda bulundurun.
Başka bir ülkeye ait sürücü belgenizin bulunmaması durumunda, Learner's Permit almak için
Driver Knowledge Test’inden geçmeniz gerekir. Learner's Permit, yanınızda belgeli bir
sürücünün bulunması kaydıyla, otomobil sürmeyi öğrenmenize izin verir. Sürerken,
otomobilinizde “L” plakalarının yerleştirilmiş olması gerekir.
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Uygun becerileri edinmenizden sonra, Provisional sürücü belgesi almak için başvuruda
bulunabilirsiniz. Provisional sürücü belgesi alabilmek için en az 17 yaşında olmanız ve toplam
en az altı ay süreyle Learner's Permit sahibi olmuş bulunmanız ya da eyaletler arası ya da
başka bir ülkeye ait sürücü belgenizin olması gerekir. Sürerken, otomobilinizde “P” plakaları
yerleştirilmiş bulunmalıdır.
Provisional döneminizi tamamladıktan sonra, açık sürücü belgesi için başvuruda
bulunabilirsiniz. Belgenizin bazı koşullar içermesi durumunda, bu koşullara uymak
zorundasınız.
Ayrıca, Bölüm 1, Ülkeye varıştan sonra ne yapmak gerekir metnine de bakın.

Sürücülüğe uygulanan yasalar
Sürücülüğe uygulanan yasaları bilmek ve bunlara uymak zorundasınız. Örneğin;
•
•
•
•

Sürdüğünüz taşıt devlete kayıtlı olmalıdır.
Otomobilinizde bulunan herkesin emniyet kemeri takması ya da düzgün bir çocuk
koltuğunda yerleşik olması gerekir.
Taşıt sürerken cep telefonu kullanmak yasaya aykırıdır.
Bir yol kazasına uğramanız durumunda, bunu derhal polise bildirmeniz gerekir.

Avustralya’da trafik yasaları çok sıkıdır. Yasalar ve yönetmelikler, eyaletten eyalete değişiklik
gösterir. Trafik yasalarına uymamak ya da aykırı davranmak, yüksek para cezaları, sürücü
belgenizin iptali, ya da hapis cezası ile dahi sonuçlanabilir. Ayrıca, otomobilinizi yasalara
aykırı biçimde park etmeniz de yüksek para cezalarına neden olabilir. Hız sınırları ciddi
biçimde uygulanır ve hız sınırlarını aşan kişileri yakalamak için hız kameraları kullanılabilir.
Taşıt kullanırken alkol almak ya da sarhoş olmak ya da uyuşturucu etkisi altında bulunmak,
yasalara aykırıdır. İzin verilen kandaki alkol düzeyleri, eyalet ya da bölgeye ve sahip olunan
sürücü belgesinin sınıfına göre değişir. Yasal alkol sınırını aşıp aşmadıklarını kontrol etmek
amacıyla, polis rastgele sürücülere test uygular. Ayrıca, Bölüm 6, Avustralya Yasası metnine
de bakın.
Daha fazla bilgi için:
Eyalet
ya da
Bölge

Yol Ulaşım Yetkili
Kurumu

Telefon

İnternet Sitesi

ACT

Road Transport Authority

13 22 81

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime
Services

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au
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Eyalet
ya da
Bölge

Yol Ulaşım Yetkili
Kurumu

Telefon

İnternet Sitesi

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 11 56

www.transport.wa.gov.au/index.a
sp

Emniyet kemerleri ve Çocuk Koltukları
Otomobilinizde bulunan herkesin emniyet kemeri takması ya da uygun bir çocuk koltuğunda
yerleşik olması gerekir. Emniyet kemeri takmadan otomobil sürenlere para cezaları uygulanır
ve sürücü belgeniz iptal edilebilir. Tüm otomobillerde, yetişkinler ve büyük çocuklar için
emniyet kemerleri bulunmaktadır.
Bebekler ve yedi yaşına kadar küçük çocuklar için devletçe onaylanmış özel koltuklar
kullanmanız gerekir. Çocuk koltukları, Avustralya standartlarına uygun, taşıta yerleştirilmiş ve
çocuğun yaşına göre düzgün biçimde ayarlanmış olmalıdır:
•
•
•

Altı aylığa kadar çocukların, geriye dönük çocuk koltuğuna bağlı biçimde yerleştirilmesi
gerekir (örneğin; bebek kapsülü).
Altı aylıktan dört yaşına kadar çocuklar, geriye ya da öne dönük çocuk koltuğunda
güvenceye alınmalıdır (örneğin; çocuk güvenlik koltuğu).
Dört yaşından yedi yaşına kadar çocuklar, doğru biçimde ayarlanmış ve emniyet
kemerleri ya da çocuk güvence donanımı takılmış, öne dönük çocuk koltuğu ya da
destekli çocuk koltuğunda güvenceye alınmalıdır.

Küçük çocukların, taşıtın ön koltuğunda oturmalarına izin verilmemektedir. Arka koltukların
tümü yedi yaşın altında çocuklarla dolu olmadıkça, dört ile yedi yaşları arasındaki çocuklar ön
koltuklarda oturamaz.
Çocuk güvenlik koltukları kiralamak için, www.kidsafe.com.au adresli internet sitesine girin.

Otomobil satın alma
Yeni ve kullanılmış taşıtlar için gazete ve internette satılık ilanları verilir. Ayrıca, yeni
otomobillerin satıldığı galerilerde ve ikinci el otomobil satış yerlerinde de satılık taşıtlar
bulunmaktadır.
Otomobil satın alma fiyatı, genellikle ruhsat, damga resmi (bu bir nevi satış vergisidir) ve
zorunlu taşıt sigorta ücretlerini kapsamaz. Bu ücretlerin genellikle alıcı tarafından ayrıca
ödenmesi gerekecektir.
Taşıt kredisi almayla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bankanız ve kredi kurumunuzla görüşün.
Mali konularda herhangi bir sözleşmeye imza atmadan önce koşullarını iyice okuyup
anladığınızdan emin olun.
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Bir otomobil satın almanız ve otomobilin önceki sahibinin taşıt üzerinde ödenmemiş bir
borcunun bulunması durumunda, sözkonusu otomobil alacaklı şirket tarafından haczedilebilir
ya da yasal olarak geri alınabilir. Taşıtın önceki sahibinin taşıt üzerinde ödenmemiş borcu
olup olmadığını öğrenmek için Personal Property Securities Register (PPSR) ile görüşün.
Ayrıca PPSR size, aracın polise çalıntı olarak bildirilip bildirilmedini, ödenmemiş trafik
cezaları nedeniyle ruhsatının iptal edilip edilmediğini, ya da Commissioner for Fair Trading’de
odometre ayarıyla oynanmış olabileceğine (yol sayacı göstergesinde değişiklik yapıldığına)
ilişkin bir kayıt bulunup bulunmadığını bildirebilir. Daha fazla bilgi edinmek için 1300 007 777
numaralı telefonu arayın ya da www.ppsr.com.au/individuals adresli internet sitesine girin.
Tüm eyalet ve bölgelerde bulunan motorlu taşıt kuruluşları, ikinci el araba satın alma olasılığı
bulunan kişilere, araç muayenesi, gezi bilgileri, sigorta ve yol hizmetleri (aracınızın bozulması
durumunda) gibi konularda hizmetler sağlamaktadır. Bu kuruluşlar, üyelerinin yanısıra üye
olmayan kişilere de birçok hizmetler sunmaktadır.
Bölge

Motorlu Taşıt Kuruluşları

Telefon

İnternet Sitesi

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

08 8202 4600 www.raa.net

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

http://www.rac.com.au

www.racq.com.au
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9 Sağlık ve Esenlik
Bu bölümde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giriş
Medicare
Health Care Card
Özel sağlık sigortası
Tıbbi yardım
Ambulans maliyetleri
İlaçlar
Eyalet ve bölge sağlık hizmetleri
Engellilik hizmetleri
Akıl ve ruh sağlığı hizmetleri
İşkence ve travma danışmanlığı
Çocuk güvenliği ve kaza engelleme
Aşılama
Diş hizmetleri
Avustralya’da yaşlı bakım hizmetleri
Yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili şikayetler
Ölüm sonrası

Giriş
Avustralya’da general practitioner (GP), acil durumlar dışında, herhangi bir sağlık hizmeti için
ilişki kuracağınız ilk kimsedir. GP, sağlık bakım gereksinimlerinizi değerlendirecek ve bir
tedavi düzeni kararlaştıracaktır. Bu tedavi düzeni, ilaç reçetesi yazmak, bir patoloji ya da
tanılama merkezine ya da cerrah ya da danışman doktor gibi bir uzman hekime havale etmek
gibi işlemleri içerebilir. Uzman hekim de, ek olarak patoloji ya da başka testler isteyebilir ve
hastaneye yatmanızın gerektiği hususunda karar verebilir.
GP’nizi kendiniz seçebilirsiniz. GP’nin ücretinin tümü ya da bir bölümü, GP’nin faturalama
düzenlemelerine göre, Medicare tarafından size geri ödenir.

Medicare
Avustralya Hükümeti, Medicare olarak adlandırılan ulusal sağlık bakım programı kanalıyla
bazı tıbbi ve hastane masraflarının karşılanmasında size yardımcı olmaktadır. Medicare
kapsamında, devlet hastanelerinde, hastane tarafından atanmış bir doktor tarafından tedavi
uygulanması durumunda, kamu hastalarına ücretsiz tedavi ve hastanede yatma olanağı
sağlanır. Medicare, sağlık profesyonellerini (doktorlar, uzmanlar, optometrisler ve bazı
durumlarda dişçiler ve diğer benzeri sağlık profesyonelleri gibi) gördüğünüzde, ücretlerini
karşılamanıza yardımcı olur. Bir doktoru sıkça görmekte ya da düzenli olarak testler
yaptırmakta bulunmanız durumunda, sağlık giderlerinizin meblağı yüksek olabilir. Medicare
Safety Net (Medicare Güvenlik Ağı) eşiğine erişmeniz durumunda, doktorunuzu
ziyaretlerinizin ya da yaptıracağınız testlerin maliyeti daha da düşük olabilir.
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Göçmenler, sığınmacılar ve insani yardım statüsünde giriş yapmış kişilerin, vizelerine göre,
genellikle Medicare kapsamında sağlık bakımına hemen erişim hakları vardır. Diğer geçici
göçmenlerin özel sağlık sigortası sahibi olmaları gerekebilir.
Bazı doktorlar toplu fatura (bulk bill) sistemi uygularlar. Toplu faturalı ziyaretlerde, doktor
faturayı doğrudan Medicare’e gönderir ve siz doktora hiçbir ödemede bulunmazsınız. Diğer
doktor ve sağlık uzmanları, hizmetleri için ücretlerini size faturalayabilirler. Bu durumda,
sağlık uzmanınız ile görüşün ya da Medicare ödeneği isteme konusunda daha fazla bilgi
edinmek için, www.humanservices.gov.au/medicare adresli internet sitesine girin. Sağlık
uzmanınızı ziyaret ettiğinizde, Medicare kartınızı (ve bulunması durumunda Health Care
Card’ınızı) yanınızda götürmelisiniz.
Avustralya Hükümeti, Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS (Eczacılık Ödenek Programı)
kapsamında bazı ilaç harcamalarına yardımcı olabilir. Bir yıl içinde pek çok ilaca gerek
duymanız durumunda, PBS Safety Net (PBS Güvenlik Ağı), reçeteli ilaç harcamalarınız
konusunda size yardımcı olabilir. PBS Safety Net düzeyine ulaştığınız, ve bir eczacı size
PBS Safety Net Card’ı verdiği zaman, PBS ilaçlarınız, yılın geri kalan süreci içinde daha ucuz
ya da ücretsiz olacaktır. Daha pahalı bir ilaç seçmeniz, ya da doktorunuzun size böyle bir ilaç
için reçete yazmış olması durumunda, yine de daha fazla ödemede bulunmanız gerekebilir.
PBS konusunda daha fazla bilgi, www.pbs.gov.au/pbs/home adresli internet sitesinde yer
almaktadır.
Medicare, ambulans masraflarını, çoğu dişçi ve benzeri hizmet bedellerini, gözlük ya da özel
sigortalı hastaların hastanede yatma ücretlerini ödemez.
Medicare’e kayıt olmak için koşullarınızın uygun olup olmadığını öğrenmek için, pasaport ya
da Department of Immigration and Border Protection’dan (Göç ve Sınır Koruma
Bakanlığı’ndan) alınmış ya da Visa Entitlement Verification Online (Mevcut Vize hakkında
Çevrimiçi Doğrulama) kanıt belgeniz gibi, bir uygunluk belgenizin yanısıra Immicard’ınız ile
birlikte, bir Medicare Service Centre’e (Medicare Hizmet Merkezi’ne) gitmeniz gerekir. Uygun
görülmeniz durumunda, sağlık hizmetlerine derhal erişebilmeniz için size bir Medicare
numarası verilecektir. Medicare numaranızla birlikte, adınızı ve aynı kartla kayda geçmiş
olmaları durumunda ailenizin diğer bireylerinin adlarını içeren Medicare kartınız size
postalanacaktır.
Medicare konusunda daha fazla bilgi edinmek için, www.humanservices.gov.au/medicare
adresli internet sitesine girin ya da http://findus.humanservices.gov.au/ adresinde
bulabileceğiniz yerel Department of Human Services servis merkezi’ni ziyaret edin.
Ayrıca, Bölüm 1, Ülkeye varıştan hemen sonra ne yapmalı metnine de bakın.
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Health Care Card
Bir Centrelink ödeneği almakta olmanız ya da gelirinizin düşük düzeyde bulunması
durumunda, devlet tarafından verilen Health Care Card almak için hak sahibi olabilirsiniz
(www.humanservices.gov.au/concessioncards adresli internet sitesine bakın). Bu kart size,
ilaç, doctor, dişçi ve ambulans maliyetleri dahil, sağlık hizmetlerinde indirim hakkı
sağlayacaktır.
Health Care Card’ınız bulunsa dahi, temel sağlık ve hastane tedavileri için Health Care
Card’ınızla birlikte Medicare kartınızı da göstermeniz gerekir.
Daha fazla bilgi edinmek için Bölüm 10, Aileniz metnine bakın.

Özel sağlık sigortası
Birçok Avustralyalı özel sağlık sigortası yaptırmayı seçmektedir. Özel sağlık sigortaları, özel
veya devlet hastanelerinde özel hasta olarak tedavi edilme masraflarınızın tümünü ya da bir
kısmını karşılar. Medicare kapsamına girmeyen diş bakımı, göz bakım hizmetlerinin çoğunu
ve ambülans hizmetlerini de kapsayabilir.
Kapsadığı hizmet türleri ve maliyetleri değişiklik gösterir. Bu nedenle, özel sağlık sigortasını
almadan önce, sigortaların farklı fonlarını karşılaştırmanız ve poliçeyi satın almadan önce
ayrıntılarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz önemlidir.

Teşvikler
Avustralya Hükümeti, özel sağlık sigortasını özendirmek için mali teşvikler sunmaktadır.
Özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünmeniz durumunda aşağıda belirtilen hususları bilmeniz
gerekir:
•

•

•

Private Health Insurance Rebate (Özel Sağlık Sigortası İndirimi) – Medicare’den
yararlanma hakkınızın bulunması durumunda ve hastane tedavisi, genel tedavi
(‘yardımcılar’ ya da ‘ekler’) ya da her ikisini de birlikte sağlayan bir sağlık sigorta
poliçenizin olması durumunda, Private Health Insurance Rebate isteğinde
bulunabilirsiniz.
Medicare Levy Surcharge (Medicare Ek Vergisi) – Medicare Levy Surcharge, belirli
bir düzeyin (‘eşik’) üzerinde geliri olan ve hastane tedavisini kapsayan özel sağlık
sigortası bulunmayan kişilere uygulanan yüzde 1 oranında ek bir vergidir.
Lifetime Health Cover (Yaşam Boyu Sağlık Sigortası) – Bu özel sağlık sigortası,
kişileri erken yaşta hastane tedavisini kapsayan sağlık sigortası yaptırmaya
özendirmektedir. Avustralya’ya yeni gelen göçmenler için süre sonu, aşağıda belirtilen
tarihlerin sonrasıdır:
o 31’inci doğum gününüzü izleyen 1 Temmuz; ya da
o 31 yaşın üstünde bulunmanız durumunda, tüm Medicare ödenekleri için hak
sahibi olarak kaydınızın yapıldığı günün ilk yıldönümü.
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Bir kimsenin, hastane bakım kapsamını Lifetime Health Cover süresinin bitiminden sonra
kapsam dışına çıkarması durumunda, hastane bakım kapsamını ilk kez satın aldıklarında 30
yaşın üstündeki her yıl için ek olarak %2 oranında ödemede bulunmaları gerekir. Örneğin; bir
kimsenin özel sağlık sigortası hastane bakım kapsamını ilk kez 45 yaşında satın almaları
durumunda, hastane bakım kapsamları için ek olarak %30 oranında ödemede bulunmaları
gerekecektir. Lifetime Health Cover’ın ek maliyetini önlemek için, hastane kapsamını Lifetime
Health Cover’ın bitim tarihinden önce, Avustralya’da kayıtlı bir sağlık sigorta şirketinden
satın almalısınız.
Daha fazla bilgi için:
Özel Sağlık Sigortası Bilgileri

İnternet Sitesi

Özel sağlık sigortası

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1

Lifetime Health Cover

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm

Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

Sağlık fonları ve poliçe kıyaslaması

www.privatehealth.gov.au

Tıbbi yardım
Bir Aile Doktoru Sağlamak
Avustralya’da bir doktor için kaydolmanız gerekmez. Bununla beraber birçok kişinin,
aşılanmalar, reçeteler, tıbbi belgeler, sağlık kontrolleri, akıl ve ruh bakımı ve sağlık önerileri
dahil genel sağlık sorunlarını izleyen, bir aile doktoru (pratisyen hekim) bulunmaktadır.
Bu doktorlar General Practitioners (GPs) (Pratisyen Hekim) olarak tanımlanırlar. Bunlar,
küçük özel bir klinik ya da kamusal ya da özel bir sağlık merkezinde, başka doktorlarla birlikte
çalışabilirler. Gideceğiniz doktor ya da sağlık merkezini kendiniz seçebilirsiniz. GP’lerin
listesi, internette ya da telefon rehberinde ‘Medical Practitioners’ (Tıp Doktorları) başlığı
altında yer alır. Aynı sağlık merkezinde her zaman belirli bir doktor tarafından mı ya da diğer
doktorlar tarafından mı tedavi edilmek istediğinize karar verebilirsiniz.
Tercih edeceğiniz doktoru bulmak amacıyla birden fazla doktoru ziyaret etmeniz gerekebilir.
Bazı doktorlar yeni hastaları kabul etmeyebilir.
Ayrıca, www.healthdirect.gov.au adresli internet sitesinde yer alan healthdirect bir
General Practice’i bulmanız için size en yakın General Practice hizmetlerini aramanızı da
sağlamaktadır
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Olağan sağlık kaygıları
Sağlığınızdan kaygı duymanız ve acil bir durumun bulunmaması halinde, aile doktorunuza ya
da bir sağlık merkezine gidin. Doktoru görmeden önce bir süre beklemeniz gerekebilir.
Genellikle gitmeden önce, telefon ya da internet kanalıyla randevu almanız gerekir.
Randevunuz için zamanında orada olmayı sağlayın.

Tüberküloz
Asya, Afrika, Hindistan alt-kıtası, Güney Amerika ya da Doğu Avrupa ülkelerinden birinden
gelmiş olmanız durumunda, tüberkülozun etkisi altında kalmış bulunma olasılığınız vardır ve
enfekte olma ve tüberküloz hastalığına yakalanma riskiniz daha yüksek düzeydedir.
Avustralya’ya gelmeden önce tüberküloz kontrolünden geçirilmiş olabilmenize karşın,
röntgende görülmeyen gizli (latent) ya da sessiz enfeksiyonunuz bulunabilir.
Kendinizi iyi hissetmemeniz ya da aktif tüberküloz hastası olma riskinizden kaygılanmanız
durumunda, aile doktorunuz ile görüşün ya da aşağıdaki listede belirtilen telefonla
bilgilendirme ve tavsiye hizmetlerinden biri ile ilişki kurun:

Uzman Doktorlar
Önce bir genel pratisyen hekimi (aile doktoru) görmeden uzman doktora gidemezsiniz.
Doktorunuz sizi, daha sonraki tedaviniz için bir doktora ya da başka bir uzman doktora havale
edebilir.

Doktorların çeviri öncelik hattı
Doktorlar, gerekmesi durumunda bir TIS National çevirmeni kullanbilirler. Avustralya’da
sürekli oturma vizesine sahip ya da Avustralya vatandaşı olmanız ve muayenenin Medicare
kapsamında bulunması durumunda, bu hizmet ücretsizdir. Ayrıca gerekmesi durumunda
doktor, çevirmenin muayenede hazır bulunmasını da sağlayabilir. Bölüm 3, İngilizce metnine
bakın.

Acil tıbbi durumlar
Acil tıbbi tedavi, günün 24 saati ve haftanın yedi günü, kamu hastanelerinin Acil servislerinde
uygulanır. Kamu hastanelerinin listesi, White Pages’de ‘Hospitals’ (Hastaneler) başlığı altında
yer almaktadır. Ayrıca acil tedavi, bazı sağlık merkezleri ve özel hastanelerde de bulunabilir.
Sizin ya da başka bir kimsenin tehlikeli şekilde hastalanması durumunda, derhal 000
numaralı telefonu arayın ve bir “Ambulance” isteyin. Hastaneye gittiğinizde, tüm ilaçlarınızı
ve Medicare, özel sağlık sigorta üyeliği, Health Care ya da Pension Concession kartlarını
yanınızda götürün.
Durumun acil olmaması halinde, aile doktorunuzla ilişkiye geçin.

Sağlık konusunda telefonla bilgilendirme ve tavsiye hizmetleri
Tüm eyalet ve bölgelerde, günün 24 saati ve haftanın yedi günü telefonla çalışan sağlık
hizmetleri bulunmaktadır. Bunlar, ücretsiz rehberlik sağlar ve sizi yerel sağlık hizmetlerine
yönlendirebilirler.
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Sağlık sorunlarınızın bulunması durumunda, her zaman öncelikle aile doktorunuzla ilişki
kurmanız gerekir. Ancak, aile doktorunuzun bulunamaması durumunda, bu telefon
hizmetlerinin size profesyonelce hizmet sağlayan hemşireleri vardır.
Eyalet ya da
bölge

Telefonla
Sağlık
Tavsiye
hizmeti

Telefon

İnternet sitesi

ACT, NSW,
NT, Tas., SA
ve WA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.asp

Vic.

NURSE-ONCALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

Ambülans maliyetleri
Medicare ambülansla taşıma maliyetlerini karşılamaz. Ambülans maliyetleri, yaşadığınız
eyalet ya da bölgeye göre değişiklik gösterir.
Queensland ve Tazmanya’da (Tasmania) ambülans hizmetleri, yerel sakinler için genellikle
ücretsizdir. Diğer tüm eyalet ve bölgelerde, bu hizmetler için ücret alınabilir. Bu ücretler,
ambülansla yaptığınız yolculuğun uzaklığına, hastalığınızın türüne ve indirim hakkınızın
bulunup bulunmadığına göre değişir.
Ambülanslar, kısa yolculuklar için dahi yüksek ücretli olabilir. Queensland ya da Tazmanya
(Tasmania) dışında yaşamakta olmanız durumunda, sigorta satın almak isteyebilirsiniz.
Ambülans hizmeti ya da özel sağlık sigortası fonu tarafından sağlanan üyelik planları
kanalıyla bu sigortayı alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek için, Bölüm 2, Yardım Alın metnine bakın.

İlaçlar
İlaca gerek duymanız durumunda, doktorunuz size eczaneye götürmeniz için bir reçete
yazabilir. Antibiyotikler gibi birçok ilaç sadece reçete ile alınabilir. Centrelink tarafından
verilen Health Care Card (Sağlık Bakım Kartı) ya da Pension Concession Card’ınızın (Emekli
İndirim Kartı) olması halinde, belirli ilaçları indirimli fiyattan satın alma hakkınız olacaktır.
Ayrıca, eczaneden ilacınızı alırken Medicare kartınızı da yanınızda getirmeniz gerekir.
İlaçların üzerindeki etiketleri ve talimatları dikkatli bir şekilde okumanız ve anladığınızdan
emin olmamanız durumunda doktorunuza ya da eczacınıza sormanız gerekir. İlaçlara ilişkin
yardım ya da bilgi edinmek için eczacıyla görüşün ya da Medicine Line’ 1300 633 424
numaralı telefondan (İlaç Hattı) arayın.

131 450 numaralı telefonu arayın
85

Ayrıca, eczaneler de, sizinle ilaçlar hakkında konuşmak için telefon tercümanları
kullanabilirler. Bu, size yardımcı olmak için devlet tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlerdir.
İlaçlar ve Reçeteler

Telefon

İnternet sitesi

NPS MedicineWise
Medicine Line – ilaçlar
ve reçetelere ilişkin
bilgiler
Medicare Australia –
PBS reçeteleri için
istekte bulunmaya
ilişkin bilgiler

1300 633 424
Pazartesi ile Cuma
arası – 9.00’dan
17.00’ye kadar

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

Eyalet ve bölge sağlık hizmetleri
Eyalet ve bölge hükümetleri, hastane, toplum sağlık ve palyatif bakım hizmetleri sağlarlar.

Toplum sağlık merkezleri
Toplum sağlık merkezleri, her yaştan kişilere düşük ücretli sağlık hizmetleri sağlamaktadır.
Tüm merkezlerde aynı hizmetler sunulmamaktadır. Genellikle sağlanan hizmetler, hemşirelik,
sağlık eğitimi ve tanıtımı, fizik tedavi, diş bakımı, tıbbi bakım, danışmanlık ve sosyal esenliği
kapsamaktadır.

Küçük çocuklu aileler için sağlık hizmetleri
Ana ve çocuk sağlık hizmetleri, doğumdan okula başlama yaşına kadar çocuğu olan tüm
aileler için genellikle ücretsizdir. Bu hizmetler, sağlık bilgileri, aşılar, çocuk gelişimi,
ebeveynlik ve küçük çocukların beslenmesi konularında tavsiye sağlarlar.

Kadın sağlığı servisleri
Kadın sağlık hizmetleri, üreme sorunları, Rahim boynu ve meme kanser taraması, alkol ve
uyuşturucu sorunları, akıl ve ruh sağlığı sorunları, ve cinsel saldırı ve kadın sünneti ya da
üreme organının kesilmesi dahil, ev içi şiddet konusunda yardım sağlar. Ayrıca, Bölüm 6,
Avustralya Yasası metnine bakın.

Farklı kökenlerden gelen kişilere sağlanan hizmetler
Birçok hastane ve büyük sağlık merkezleri, bölgelerindeki göçmen toplumlara hizmet sunan
sağlık uzmanlarına sahiptir. Bu hizmetler danışmanlık, tavsiye, havale ve sağlık bilgileri
sağlamayı kapsamaktadır.
Bölgenizdeki hastaneyi ya da toplum sağlık merkezini telefonla arayarak, dil grubunuzda
çalışan bir Multicultural Health Worker (Çokkültürlü Sağlık Görevlisi) bulunup bulunmadığını
araştırın.
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Bir sağlık hizmeti bulmak için:
Eyalet ya
Sağlık kurumları
da Bölge
ACT
ACT Health

İnternet sitesi

NSW

NSW Ministry of Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-healthservice-suits-you-best
www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co
ntent/SA+Health+Internet/

Tas.

Department of Health and
Human Services
Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au/

Vic.
WA

https://www2.health.vic.gov.au/

Engellilere yönelik hizmetler
National Disability Insurance Scheme (NDIS) (Ulusal Engellilik Sigorta Planı), kalıcı ve önemli
engeli bulunan hak sahibi kişilere, bu kişilerin ailelerine ve bakıcılarına bireyselleştirilmiş
destek sağlar. NDIS yardımına geçim testi uygulanmaz ve bu, engelli destek maaşı ya da
bakıcı ödenekleri gibi gelirleri olumsuz etkilemez.
Şu anda NDIS’e erişim için, yaş ve yer koşullarına uygun olmanız gerekir. Hak sahibi olma
konusundaki bilgiler, www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements adresli internet
sitesinde yer almaktadır.
NDIS hizmeti bulunmayan bir yerde olmanız durumunda, halen bulunan engellilik
hizmetlerine erişebilirsiniz. Bu hizmetler konusunda bilgi edinmek için,
www.ndis.gov.au/people-disability/other-services adresli internet sitesine girin.
Eyalet ve bölge sağlık hizmetleri, engelli kişiler, bu kişilerin aileleri ve bakıcıları için mevcut
bulunan çeşitli destek ve hizmetleri sağlamaktadır.
Eyalet
ya da
Bölge
ACT

NSW

Engellilik kurumu

Telefon

İnternet sitesi

Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.au/disabi
lity_act

Department of Family
and Community
Services (Ageing,
Disability and Home
Care)

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
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Eyalet
ya da
Bölge

Engellilik kurumu

NT

Northern Territory
Government Office of 1800 139 656
Disability

Qld

SA

Telefon

Department of
Communities, Child
Safety and Disability
Services
Disability Information
Service

İnternet sitesi
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit
y/Office_of_Disability/index.aspx

13 QGOV
ya da
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian
Government
1300 135 513
Disability and
Community Services

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health
1300 650 172
and Human Services

www.dhhs.vic.gov.au

WA

Disability Services
Commission

(08) 9426 9200
ücretsiz arama www.disability.wa.gov.au
1800 998 214

Engellilik hizmetleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için:
Ulusal Kuruluş

İnternet sitesi

Department of Social Services –
program ve hizmetler

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

Department of Human Services –
engelli olan kişiler için yardım

www.humanservices.gov.au/disability

Engellilik ile ilgili kurum ve siteler

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites

Engelli kişiler ve bakıcıları için devlet
desteği, ödenekleri ve ödemeleri

http://www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability
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Akıl ve ruh sağlık hizmetleri
Ruhsal sorunlarınızla ilgili yardıma gerek duymanız durumunda, aile doktorunuz ya da toplum
sağlık merkezi ile ilişkiye geçin.
Acil yardıma gerek duymanız durumunda, size en yakın hastanede bulunan psikiyatri ekibi ile
ilişki kurun ya da aşağıda belirtilen yardım telefon hatlarını arayın:
Akıl ve Ruh Sağlık Yardımı
Lifeline – 24 Saat Açık Yardım Hattı
Kids Helpline – 24 Saat Açık Yardım Hattı
Mens Helpline Australia – 24 Saat Açık
Kriz Hattı
Suicide Call Back Service – ücretsiz
ulusal danışmanlık hattı

Telefon
İnternet sitesi
13 1114
www.lifeline.org.au/
1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/
1300 789 978 www.mensline.org.au/
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

Akıl ve ruh sağlığını toplum düzeyinde desteklemek amaçlı, Department of Social Services
(Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından sağlanan, aşağıda belirtilenler de dahil hizmet ve
programlar konusunda daha fazla bilgi edinmek için:
•
•
•

Family Mental Health Support Service (FMHSS) (Aile Akıl ve Ruh Sağlığı Destek
Hizmeti)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs) (Kişisel Yardımcılar ve Öğreticiler)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) (Akıl ve Ruh Sağlığı Molası:
Bakıcılara Sağlanan Destekler)

www.dss.gov.au/mental-health adresli internet sitesine girin.

İşkence ve travma danışmanlığı
Uzmanlaşmış hizmetler, travma ve işkence geçirmiş kişilere yardımcı olur.
Eyalet
ya da
Bölge

İşkence ve Travma Danışmanlığı

ACT

Companion House – İşkence ve
Mağdurları için Destek Hizmeti

NSW

NT

Qld

Telefon

İnternet sitesi

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

İşkence ve Travma Mağdurları İçin
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
02 9794 1900
(STARTTS)
Melaleuca Refugee Centre – İşkence
08 8985 3311
ve Travma Mağdurları için Destek
Servisi
Queensland Program of Assistance to
07 3391 6677
Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)

www.startts.org.au

www.melaleuca.org.au

www.qpastt.org.au
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Eyalet
ya da
Bölge

İşkence ve Travma Danışmanlığı

SA

Survivors of Torture and Trauma
Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)

Tas.

Phoenix Centre – İşkence ve Travma
Mağdurları için Destek Hizmeti

Vic.
WA

Foundation House – Victorian
Foundation for Survivors of Torture
(VFST)
Association for Services to Torture
and Trauma Survivors (ASeTTS)

Telefon

İnternet sitesi

08 8206 8900

www.sttars.org.au

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

Çocuk güvenliği ve kazaları önleme
Kidsafe, Avustralya Çocuk Kazalarını Önleme Vakfı, www.kidsafe.com.au adresli internet
sitesinde ebeveynlere ve topluma çocuk güvenliği ve kazaları önleme konularında bilgi ve
hizmetler sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Tercümesi yapılmış bazı bilgi metinleri,
internet sitesinin Western Australia ve Victoria bölümlerinde yer almaktadır.

Aşılanma
Aşılanma, çocukları ve yetişkinleri zarar verici enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur.
Aşılama zorunlu olmayıp, tüm çocuklar ve bazı yetişkinler için önerilmektedir. Bazı eyalet ve
bölgelerde, çocuklar bakım merkezlerine ya da okula başlarken aşı belgesi gösterilmesi
gerekir.
Aşıların çoğu, aile doktorunuz ya da bölgenizdeki toplum sağlık merkezi tarafından uygulanır.
Bununla beraber, bazı aşılar okullarda yapılır. Daha fazla bilgi edinmek için, Aile doktorunuz
ya da toplum sağlık merkeziniz ile ilişkiye geçin.
www.humanservices.gov.au/acir adresli internet sitesinde yer alan Australian Childhood
Immunisation Register (ACIR), çocuklara ve 20 yaşın altında bulunan gençlere uygulanan
aşıları kaydeden bir ulusal kayıt merkezidir.
Medicare’e kaydedilen çocuk ve 20 yaşın altındaki gençler, otomatik olarak ACIR’a
katılacaklardır. Bunların aşılama kayıtlarını yanınızda doktora getirin. Böylece, herhangi
bir yurtdışı aşılama bilgisi doktor tarafından kayıt merkezinde kayda geçirilebilecektir.
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Bazı devlet ödemelerini alabilmek için aşılama zorunludur.
(www.humanservices.gov.au/immunisation). Yalnızca tıbbi nedenler, aşılama
zorunluluklarından muafiyet sağlar.
Aşılama konusunda bilgiler

Telefon

İnternet sitesi

National Immunisation Information Line

1800 671 811 www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir

Diş hizmetleri
İyi bir ağız bakımı genel sağlık ve esenlik için önemlidir. Diş bakımı, esas olarak özel dişçiler
tarafından sağlanmaktadır. Özel dişçiler genellikle bir ücret karşılığı hizmet verirler. Dişçilerin
listesi, telefon rehberinde bulunur. Diş hizmet maliyetlerinizin karşılanmasına yardımcı olması
için özel bir sağlık sigortası yaptırmak isteyebilirsiniz.
Child Dental Benefits Schedule (www.humanservices.gov.au/childdental), temel diş
hizmetleri için, iki ile17 yaş arasındaki hak sahibi çocuklara 1,000 Dolar’a kadar yardım
alabilme olanağı sağlar. Bu yardım, birbirini izleyen iki takvim yılını kapsar. Hak sahibi
olmanız durumunda, Department of Human Services sizin ile ilişkiye geçecektir.
Eyalet ve bölge hükümetleri, hakkı olan Centrelink indirim kartı sahiplerine, bazı ücretsiz ağız
ve diş sağlığı bakımı (ağrının durdurulması ve takma dişler dahil) sağlamaktadır.
Bölgenizdeki hizmetlerin ayrıntılarını öğrenmek için, size en yakın sağlık merkezi ya da
hastane ile ilişkiye geçin. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için Centrelink ile ilişki
kurun.

Avustralya’da bulunan yaşlı bakım hizmetleri
Yaşlandıkça, size kimin bakacağı, kendi evinizde mi kalmak ya da bir yaşlı bakım evine mi
geçmek istediğiniz gibi hususlarda seçenekleriniz bulunmaktadır. Yaşlı bakım hizmetleri,
bağımsız olarak yaşamanız için size yardımcı olmak ve bakımınız konusunda size
seçenekler sağlamak amacıyla tasarlanmış bulunmaktadır.
Avustralya Devleti, bir dizi yaşlı bakım hizmetini sübvansiye etmektedir. Kişisel koşullarınızın
uygun olması durumunda, bakım giderlerinize katkıda bulunmanız beklenmektedir.
www.myagedcare.gov.au adresinde bulunan My Aged Care internet sitesi, seçenekleriniz ve
yaşlı bakım hizmetlerine erişim konularında bilgiler içermektedir. Bu site, yaşlı bakım
sistemini ve destek ve hizmetlere nasıl erişilebilceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Tercüme edilmiş bilgiler, bu internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca, yaşlı bakım
gereksinimlerinizi görüşmek için, 1800 200 422 numaralı telefondan ya da TIS National
kanalıyla My Aged Care ile ilişki de kurabilirsiniz.
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Yaşlı bakım hizmetleri için iki seçenek aşağıda belirtilmektedir.
•

•

Yaşamınızı evde sürdürmek istemeniz durumunda, ampulleri değiştirme, bahçe işi,
duş alma ve giyinme ya da bakkaliye alımı amacıyla dışarı çıkma gibi günlük işler için
yardım alabilirsiniz. Ayrıca, yürümenize yardımcı olması için bir yürüme desteği
de edinebilirsiniz.
Kendi evinizde artık daha fazla yaşayamayacağınızı hissetmeniz durumunda, bir yaşlı
bakım evine geçebilirsiniz.

My Aged Care, gereksinimlerinizi görüşebilir ve durumunuza ilişkin daha ayrıntılı görüşmede
bulunma ve devlet tarafından sübvanse edilmiş yaşlı bakım hizmetleri için hak sahibi olup
olmadığınızı saptama konularını içeren bir değerlendirme düzenleyebilir. Daha fazla bilgi
edinmek için, www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment adresli internet sitesine
girin ya da 1800 200 422 numaralı telefonu arayın.

Yaşlı ya da sağlık bakım hizmetlerine ilişkin şikayetler
Aged Care evleri, evde bakım paketleri ya da Commonwealth Home Support Program
hizmetlerine ilişkin bir şikayette bulunmak isteyen herhangi bir kişinin, Aged Care Complaints
Commissioner’a başvurma hakkı vardır. Bu, ücretsiz bir hizmettir. Aşağıda belirtilen
kanallardan Aged Care Commissioner’a başvuruda bulunabilirsiniz:
•
•
•

İnternet – www.agedcarecomplaints.gov.au/
Telefon – 1800 550 552 numaralı telefonu arayın
Yazılı olarak – şikayetinizi aşağıda belirtilen adrese gönderin:
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (Başkentiniz ve eyalet/bölge)

My Aged Care deneyiminize ilişkin herhangi bir kaygınızın bulunması durumunda,
1800 200 422 numaralı telefonu arayarak ya da www.myagedcare.gov.au/ kapsamında yer
alan MyAgedCare internet sitesi kanalıyla My Aged Care ile ilişkiye geçebilirsiniz.
Size ya da başka bir kimseye sağlanan sağlık bakımından kaygılanmanız durumunda,
yerleşik olduğunuz eyalet ya da bölgedeki bağımsız sağlık şikayetleri komisyonuna şikayette
bulunabilirsiniz.
Eyalet ya Sağlık Bakım Şikayetleri
da Bölge Kurumu

Telefon

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au

NT
Qld

Health and Community
Services Complaints
Commission
Office of the Health
Ombudsman

İnternet sitesi

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au
133 646

http://www.oho.qld.gov.au
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Eyalet ya Sağlık Bakım Şikayetleri
da Bölge Kurumu
Health and Community
SA
Services Complaints
Commissioner
Office of the Health Complaints
Tas.
Commissioner
Office of the Health Services
Vic.
Commissioner
Health and Disability Services
WA
Complaints Office

Telefon

İnternet sitesi

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au
1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au
1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc
1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au

Ölüm sonrası
Avustralya’da bir kimsenin ölmesi durumunda, bir doktorun ölümü doğrulayan bir belgeyi
imzalaması gerekir. Bu belge düzenlenmeden önce, hiçbir cenaze işlemi yapılamaz.
Avustralya’da cenaze kaldırma pahalı olabilir ve maliyeti 4,000 Dolar ile 15,000 Dolar
arasında bir meblağı bulabilir. Bazen sigorta poliçeleri, ölüm sonrası cenaze ve diğer
giderlerin ödenmesinde yardımcı olabilir. Bazen ölen kişi, kendi cenaze masraflarının
ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapmış ya da Will’inde (Vasiyetname’sinde) tercihlerini
belirtmiş olabilir.
Will, ölen kişinin özel varlıklarının ölümünden sonra nasıl dağıtılacağını, çocuklara kimin
bakacağını ve yardım kurumlarına yapılacak armağan ve organ bağışlarına ilişkin talimatları
belirten yasal bir belgedir. Will’in yasallaşması için, Will’den yararlanmayan iki kişi tarafından
tanıklık edilmiş olması gerekir.
Will’in Executor’u (vasiyeti uygulayan kişi), ölen kişinin varlıklarını Will’de belirtilen kişilere
dağıtımından, emlakının vergi işlerinin yönetiminden ve Will’de belirilen talimatların
uygulanmasından sorumludur. Her Eyalet ve Bölge’de, Executor olarak çalışma gösteren
(genellikle ücret karşılığında) bir Public Trustee bulunmaktadır.
Ölen kişinin bir Will bırakmamış olması durumunda emlak, yasada belirlenmiş bir formül
çerçevesinde dağıtılacaktır. Hiçbir yakın akrabası bulunmaması durumunda emlak, bir eyalet
ya da bölge hükümetine ödenebilir.
Sevilen bir kimsenin kaybı ve üzüntüsü ile başedilmesi için yardım olanakları bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Tavsiye
Ölüm sonrasında
ne yapmak gerekir

İnternet sitesi
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death

Bir Will’in
düzenlenmesi
Cenaze giderlerinin
ödenmesi

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
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Tavsiye
Public Trustees
Organ Donation
Register

İnternet sitesi
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

Kayba ilişkin yardım www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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10 Aileniz
Bu bölümde
•
•
•
•
•
•
•

Evlilik ve diğer ilişkiler
Gençler için hizmetler
Ebeveynler
Çocuk Nafakası
Yaşlı kişiler
Akrabaları bulma
Aileniz ve Centrelink

Avustralya’da, aile rolleri sizin alışkın bulunduğunuzdan farklı olabilir. Erkekler ve kadınların
hak ve sorumlulukları aynıdır. Avustralya’da erkeklerin ve kadınların çalışması uygun ve
yaygındır. Ayrıca, erkek ve kadınlar çocukların bakımı, yemek pişirme ve temizlik gibi ev
sorumluluklarını da paylaşırlar.
Bazı aile üyeleri, Avustralya’daki yeni yaşamlarına diğerlerinden daha çabuk alışacaklardır.
Örneğin; çocuklar çoğunlukla İngilizce’yi ebeveynlerinden daha çabuk öğreneceklerdir.
Yeni yaşamınıza ailecek birlikte hareket ederek alışmanız önemlidir. Yardım istemeniz
gerekebilir ve bu bölüm bu bağlamda mevcut bazı hizmetlere ilişkin bilgi sağlamaktadır.
Devlet ve toplum desteği bölümü ile bağlantı kurmak için,
www.humanservices.gov.au/servicefinder adresli internet sitesine girin.

Evlilik ve diğer ilişkiler
1800RESPECT, aile ve ev içi şiddet ve cinsel saldırı konularında yardım ya da bilgi edinmek
isteyen kişilere danışmanlık, bilgi ve havale etme hizmetleri sağlar. Uzman danışmanlar,
günde 24 saat ve haftada yedi gün çalışmaktadırlar. Bunlar ayrıca, bir arkadaş, akraba,
meslekdaş ya da müşteriye de yardımcı olabilirler. 1800 737 732 numaralı telefonu arayın ya
da www.1800respect.org.au adresli internet sitesine girin.
Family Relationship Advice Line, aile ilişki sorunlarına ilişkin bilgi ve ayrılma sonucunda
ebeveynlik düzenlemeleri hakkında tavsiye sağlar ve arayan kişileri, ailelerin daha iyi ilişkiler
kurmalarına ya da ayrılık sorunlarıyla başetmelerine yardımcı olan yerel hizmetlere havale
eder. Tavsiye hattı, ulusal tatiller hariç, Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 8.00’den 20.00’ye,
ve Cumartesi günleri de saat 10.00’dan, 16.00’ya kadar çalışmaktadır. 1800 050 321
numaralı telefonu arayın (ücretsiz arama) ya da
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx adresli internet sitesine girin.
Family Relationships Online, aile ilişkileri ile ayrılık konularında bilgi sağlar. Aileler, ilişki
sorunlarının yönetimine ve ayrılık sonrasında çocukları için uygun düzenlemeleri yapmalarına
yardımcı olacak hizmetleri bu sitede bulabilirler. www.familyrelationships.gov.au adresli
internet sitesine girin.
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MensLine Australia, aile yaşamlarında ya da temel ilişkilerinde sorunları olan erkeklere
yardımcı olacak danışmanlık, bilgilendirme ve havale hizmetleri sağlamaktadır. Bu ayrıca,
eşleri ya da babalarıyla ilgili kaygıları bulunan kadın ve aile bireylerine de destek ve bilgi
hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet, günün 24 saati ve haftanın yedi günü çalışmaktadır.
1300 789 978 numaralı telefonu arayın ya da www.mensline.org.au adresli internet
sitesine girin.

Gençler için hizmetler
Toplum kurumları, 25 yaşın altındaki gençlere programlar uygulamaktadır. Gençlik görevlileri,
nitelikli ve deneyimli kişilerdir ve gençlere bilgi, yardım ve genellikle Gençlik Merkezi’nde ya
da yerel belediyede, güvenli bir ortamda etkinlik olanakları sağlarlar.
Daha fazla yardım için:
Ulusal Gençlik Hizmetleri
Telefon
İnternet sitesi
Kids Helpline – 24 saat süresince,
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au
beş ile 25 yaş arası kişilere
danışmanlık hizmeti
Headspace – 12 ile 25 yaş arası
.kişilere erken müdahale hizmeti 1800 650 890 https://headspace.org.au
YouthBeyondBlue – depresyon
geçiren ve akıl ve ruh hastası olan 1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
kişilere, 24 saat süresince yardım
Department of Education and
Training
Generation Success – çalışan
gençlere yardım için kaynaklar

https://education.gov.au/youth

Youth Employment

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Australian Institute of Family
Studies’den bağlantılar

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y

Reconnect - evsiz ya da evsiz
kalma riski içinde bulunan, 12 ile
18 yaş arası kişilere yardım

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

Office of the Children’s eSafety
Commissioner – 18 yaşın altındaki
çocukları hedef alan ciddi siber
zorbalığı bildirmek için

http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative
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Ayrıca, eyalet ve bölgelerde de gençlik hizmetleri sağlanmaktadır:
Eyalet ya
da Bölge

Gençlik hizmetleri

İnternet sitesi

ACT

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

Gençlere yönelik dinlence ve diğer programlar konusunda bilgi edinmek için, yerel
belediyeniz ile ilişki kurun.

Ebeveynler
Avustralya’lılar ebeveynliliğin değerini bilirler ancak, her zaman “iyi” bir ebeveyn olma
zorluğunun da farkındadırlar. Birçok kurum tarafından bilgi ve yardım sağlanmaktadır.
Çocukların disiplinini sağlamak, ebeveyn olmanın önemli bir bölümüdür ancak, bedensel
cezalandırma Australya’da yasalara aykırıdır. Çocuğunuzun ayrıcalıklarını elinden alma, ya
da onu odasına gönderme gibi başka disiplin yöntemleri uygulayabilirsiniz. Çocuğunuzu iyi
davranışlarından dolayı ödüllendirin ve ona örnek olacak davranışlar sergileyin.
Çocuğunuza disiplin sağlamakta sorunlar yaşamanız durumunda, aile danışmanlık ve
ebeveyn destek hizmetlerinden yardım alın.
Ebeveynlik Bilgileri

İnternet sitesi

Family and Relationship Advice Line
(Telefon 1800 050 321)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation –
tercüme edilmiş bilgileri içerir

www.kidscount.com.au/en

Genç yetişkinlere ebeveynlik

www.abcdparenting.org
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İnternet sitesi
www.kidsafe.com.au

Ebeveynlik Bilgileri
Kidsafe
Avustralya Devlet bağlantıları

www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren

Çocuk Nafakası
Department of Human Services tarafından yönetilen Child Support projesi, ayrılmış olan
ebeveynlerin, çocuklarının yararı için çocuk nafakası ödemelerini yönetmelerine yardımcı
olur. Çocuk nafakası seçeneklerinizi görüşmek için, bakanlık ile ilişki kurun.
Çocuk Desteği
Child Support internet sitesi
Telefon Child Support

İlişki kurma bilgileri
www.humanservices.gov.au/childsupport
131 272

Diğer dillerde bilgiler

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Göçmenler, sığınmacılar ve ziyaretçiler
için bilgiler

www.humanservices.gov.au/multicultural

Yaşlılar
50 yaşın üstünde bulunan kişilere hizmetler sağlayan pek çok devlet, özel ve toplum kuruluşu
vardır.
Avustralya Devleti, aşağıda belirtilen hizmetleri sağlar:
•

•

Age Pension – hak sahibi yaşlı Avustralya’lılara gelir yardımı ve indirimlere erişim
konularında bilgi için, www.humanservices.gov.au/agepension adresli internet
sitesine girin.
My Aged Care – seçenekleriniz ve hizmetlere erişim konularında bilgi için,
www.myagedcare.gov.au adresli internet sitesine girin.

Ayrıca, Bölüm 9, Sağlık ve Esenlik metnine bakın.
Tüm Eyalet ve Bölgeler’de Seniors Card düzenlemesi bulunmaktadır. Bu kart ücretsizdir ve
sahibine, katılımcı işletmelerde ayrıcalık ve indirimlerden yararlanma olanağı sağlar.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Yaşlılar’a ilişkin
bilgiler
Centrelink

Telefon

İnternet sitesi

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au
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Yaşlılar’a ilişkin
bilgiler
Seniors Card
düzenlemeleri

Telefon

İnternet sitesi
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card

AusGov –
Yaşlı Avustralya’lılar

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians

Akrabaları bulma
Australian Red Cross (Avustralya Kızıl Haç’ı) kurumu, savaş, iç karışıklık dönemleri ve doğal
afetler sonucunda birbirini kaybeden akrabalar için iz bulma ve mesaj gönderme hizmeti
sağlamaktadır. Dünya çapındaki Kızıl Haç kurumlar ağı, kişilere yurtdışındaki kayıp aile
üyelerini bulmaları için yardımcı olur. Ayrıca, yurtdışında yaşamakta olanlara, Avustralya’da
yaşayan yakınlarını bulmaları için de yardımcı olur.
Red Cross International Tracing and Refugee Service (Kızıl Haç Uluslararası İz Sürme ve
Mülteci Hizmeti) ile ilişki kurmanız için:
Avustralya Kızıl Haç’ı
E-posta

İlişki kurma bilgileri
natinfo@redcross.org.au

Kızıl Haç İnternet Sitesi

www.redcross.org.au

National

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 ya da ücretsiz arama için 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 ya da ücretsiz arama için 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 ya da ücretsiz arama için 1800 131 701

WA

08 9225 8888 ya da ücretsiz arama için 1800 810 710
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Aileniz ve Centrelink
Department of Human Services, Centrelink ve Medicare kanalıyla sosyal, sağlık ve diğer
ödenekleri sağlar. Bu ödenekler, her birey ve ailenin gereksinimlerine göre değişiklik gösterir.
Koşullarınızın değişmesi durumunda (örneğin; çocuğunuz olması, işinizi kaybetmeniz ya da
hastalanmanız gibi), yardım almak için derhal Centrelink ile ilişki kurun.
Centrelink, kendi kendine yeterli duruma gelmeleri için kişilere yardımcı olur ve ihtiyacı
bulunanlara destek olurken, bu kişilerin iş bulmalarına yardım sağlar. Centrelink ayrıca,
emeklilik planlaması, hastalık veya kriz durumları gibi hayatın farklı aşamalarında özel
yardıma gerek duyanlara da destek olur.

Bu bölümde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimliğinizi kanıtlama
Diğer dillerde yardım
Centrelink işlerinizde yardım
Centrelink bekleme süreleri
Centrelink ödemelerine başvuru
Aileler için ödemeler
Yeni Zelanda vatandaşları (Avustralya vatandaşı olmayanlar)
Sığınmacılar ve insani yardım statüsünde giren kişiler için Crisis Payment
Diğer Centrelink hizmetleri
Düşük gelirliler için indirimler
Koşullarda değişiklik
Eşin tanımı
İnceleme ve itirazlar
Bilgilerinizin gizliliği
Gençler
Destek Güvencesi (garantörlük)

Kimliğinizi kanıtlama
Centrelink’te, kimliğinizi kanıtlamak için belgeler sağlamanız gerekecektir
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) – örneğin; pasaport ve
seyahat belgeleri, banka hesabı ve konutla ilgili bilgiler gibi.

Diğer dillerde yardım
Diğer dillerde bilgiler
Centrelink’in www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language adresli
internet sitesinde, okuyabileceğiniz, bakabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz, ödemelere ve
hizmetlere ilişkin bir dizi tercüme edilmiş bilgiler bulunmaktadır.
Centrelink’in, ödemeler, iş arama, Medicare kartı ve Health Care Card gibi konuları içeren, 10
dilde hazırlanmış New to Australia (Avustralya için Yeni) videolar bölümü bulunmaktadır. Bu
videolara www.humanservices.gov.au/yourlanguage adresli internet sitesinde erişebilirsiniz.
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Çokdilli Telefon Hizmeti
İngilizce’den başka bir dilde konuşmanız durumunda, 131 202 numaralı telefondan çokdilli
telefon hizmetimizi arayabilir (8:00 – 17.00 yerel saatler arası) ve Centrelink ödeme ve
hizmetleri konularında dilinizi konuşan bir kişiyle görüşebilirsiniz.

Tercümanlar
İngilizce konuşamıyorsanız, Centrelink randevunuz için, ücretsiz olarak bir tercüman
sağlayabilir. Bir tercüman düzenlemesi için, 131 202 numaralı telefonu arayın ya da yerel
Centrelink Service Centre’ınızdan istekte bulunun.

Belgelerinizin tercümesi
Ödeme ve hizmetlerimiz için istekte bulunmanıza yardımcı olmak amacıyla, gerek
duyduğunuz belgelerin tercümesini Centrelink ücretsiz olarak sağlayabilir. 131 202 numaralı
telefonu arayın ya da yerel Centrelink Service Centre’ınızdan istekte bulunun.

Çokkültürlü Hizmet Görevlileri
Çokkültürlü Hizmet Görevlileri (www.humanservices.gov.au/mso adresli internet sitesine
bakın) göçmen ve sığınmacı toplumlarına, Centrelink’in program ve hizmetlerine ilişkin bilgi
sağlar ve hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla geniş çapta danışmanlık
uygularlar.

Centrelink mektupları
Centrelink’in size gönderdiği tüm mektupları okumanız ve gerekmesi durumunda
yanıtlamalısınız. Bir mektubun kendi dilinizde size açıklanmasına gerek duymanız
durumunda, 131 202 numaralı telefonu arayın.

Centrelink işlerinizde yardım
Adınıza hareket edecek başka bir kimse ya da kuruluşu ('temsilci’) olarak
görevlendirebilirsiniz. www.humanservices.gov.au/nominees adresli internet sitesine bakın.
Centrelink
Centrelink

İlişki kurma bilgileri
www.humanservices.gov.au/centrelink

Göçmenler, sığınmacılar ve
ziyaretçiler için bilgiler

www.humanservices.gov.au/multicultural

Diğer dillerde bilgiler

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Diğer dillerde bilgi edinmek için 131 202
İstekte bulunma amacı

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

Kimliğinizi kanıtlama

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

Bir hizmet merkezini ziyaret

www.humanservices.gov.au/findus
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Centrelink bekleme süreleri
Yeni yerleşen ya da geçici göçmenlerin tümü (sığınmacı ya da insani yardım statüsünde
giren kişiler hariç), ödenek ve imtiyazlardan yararlanmadan önce 104 hafta (the Newly
Arrived Resident's Waiting Period) beklemek zorundadır. Bekleme Süresi, aile yardım
ödemeleri için uygulanmaz (Aileler İçin Ödemeler bölümüne bakın). Daha fazla bilgi edinmek
için, www.humanservices.gov.au/families adresli internet sitesine bakın.
Bekleme süresinin uzunluğu ve kimler için geçerli olduğu, hangi ödeme için başvurduğunuza
ve Avustralya’ya giriş tarihinize bağlıdır. Yaşamınızın herhangi bir döneminde Avustralya’da
oturum izniyle geçirdiğiniz süreler, bekleme süresine katılabilir.
Bekleme süresi içinde iş bulmanızda yardımcı olunması için jobactive’e kaydınızı
yaptırabilirsiniz. Ayrıca, Centrelink Service Centres’da bulunan istihdam için kendi kendine
yardım araçlarını da kullanabilirsiniz.

Yeni Yerleşenlerin Bekleme Süresi İstisnaları
Newly Arrived Resident's Waiting Period istisnaları, aşağıda belirtilen kimselere uygulanır:
•
•
•
•

Avustralya vatandaşları.
Bir Avustralya vatandaşının ya da uzun süreli yerleşik kişinin aile bireyleri.
İnsani yardım programı kapsamında giren kişilerin aile bireyi olan kimse.
Belirli vize altsınıflarına sahip bulunanlar.

Koşullarınızdaki önemli bir değişiklik nedeniyle zorluk içinde bulunmanız durumunda, derhal
özel yardım alabilirsiniz. İşini kaybetmek ya da iş bulamamak, genel olarak koşullarda önemli
değişiklik olarak kabul edilmez. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için, Centrelink’e istek
başvurusunda bulunun.

İkamet süresi koşulunu sağlama
Emeklilik ve bazı ödenekler için yeni yerleşenlere uygulanan bekleme süresi uygulanmaz
ancak, bunlara ‘hakediş ikameti’ bekleme süresi uygulanır.
•
•

Parenting Payment and Widow Allowance: 104 hafta.
Age Pension and Disability Support Pension: 10 yıl.

Bunların bazı istisnaları vardır, örneğin; sığınmacı ya da insani yardım programı kapsamında
giren bir kişi ya da Avustralya’da yerleşim izni aldıktan sonra dul, engelli ya da tek ebeveyn
olmanız gibi.
İstediğiniz ödeneği içeren, Avustralya ile uluslararası sosyal güvenlik anlaşması bulunan bir
ülkede yaşamış olmanız durumunda, emeklilik ödeneği için hak sahibi bulunabilirsiniz.
Avustralya’nın, listesi www.humanservices.gov.au/issa adresli internet sitesinde yer alan 29
ülke ile sosyal güvenlik anlaşması bulunmaktadır.
Yurtdışı emeklilikleri talep etme ya da yurtdışında yaşarken Avustralya emekliliklerini talep
etme dahil, emeklilikler konusunda daha fazla bilgi edinmek için,
www.humanservices.gov.au/international adresli internet sitesine girin.
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Centrelink ödemelerine başvuru
Bir sosyal güvenlik ödemesi isteğinde bulunmak için ‘Intent to Claim’ kaydı yaptırmanız
gerekir. Bu kayıt, yakında bir ödeme istek başvurusu yapacağınız hususunda Centrelink’i
bilgilendirir. Sözkonusu kayıt, internet kanalıyla, bizzat ya da kendiniz ya da adınıza başka bir
kimse tarafından telefonla yaptırılabilir.
Centrelink ödemesi veya indirim kartı başvurunuzun onaylanması durumunda, ödemeniz ya
da indirim kartınız, Intent to Claim’i kaydettirdiğiniz günden itibaren başlar (ödeme ya da
indirim kartı için gerekli koşullara o tarihte sahip olmuş bulunmanız ve doldurulmuş başvuru
formunuzu 14 gün içinde geri getirmeniz kaydıyla).
Centrelink ödemelerinin çoğunluğu yalnızca Avustralya’da yaşayan ve Avustralya’da yerleşik
kişilere sağlanmaktadır. (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residencedescriptions adresli internet sitesine girin).
Belirli geçici vize sahipleri, ödemenin türüne göre hak sahibi olabilirler. Hariç tutulmadıkça,
yerleşim koşullarına uyum yeterlik süresini ya da Newly Arrived Resident's Waiting
Period’unu tamamlamış olmanız gerekebilir. Ayrıca, başka bekleme süreleri de uygulanabilir.
Centrelink bekleme süreleri bölümüne bakın.
Gelir desteği ödenekleri alabilmeniz için, vergi dosya numaranızın (TFN) bulunması gerekir.
Durumunuza göre, hangi ödenekleri alma hakkınızın bulunabileceği, aşağıda yer alan
tabloda belirtilmektedir:
Durumunuz

Telefon

İş arıyorum

132 850

Öğrenciyim ya da 132 490
eğitim görüyorum

Centrelink
Ödenek
Newstart
Allowance
ve/veya Youth
Allowance

Bu ödenek yardımcı olur
ücretli bir iş aramanız, ya da iş bulma
olasılığınızı artırabilecek, onaylanmış eğitim ya
da diğer etkinliklere katılmanız durumunda.

Youth Allowance 16–24 yaş arasında ve tam zamanlı bir öğrenci
olmanız ya da tam zamanlı bir Avustralya
çıraklık programına ya da başka onaylı
etkinliklere katılmakta bulunmanız durumunda
Austudy

25 yaşında ya da bu yaşın üstünde olmanız,
tam zamanlı öğrenci ya da tam zamanlı bir
Avustralya çıraklık programına katılmakta
bulunmanız

131 450 numaralı telefonu arayın
103

Durumunuz

Telefon

Kriz içindeyim ve 132 850
yardıma gerek
duyuyorum

Centrelink
Ödenek
Crisis Payment

Bu ödenek yardımcı olur
Aşağıda belirtilenlere uymanız durumunda, bir
kez yapılan ödemedir:
•

•
•
•

Bir kimsenin
132 717
bakım sağlıyorum

Sığınmacı olarak ya da insani yardım
programı kapsamında Avustralya’ya yeni
geldiniz.
Yangın ya da selden oluşan hasar
nedeniyle evinizde yaşayamıyorsunuz
Ev içi şiddet nedeniyle evinizden ayrıldınız.
Cezaevinden yeni çıktınız.

Special Benefit

kontrolünüz dışındaki durumlar nedeniyle, ciddi
biçimde mali gereksinim içindesiniz.

Carer Payment

bakıcılık görevinin gereksinimleri nedeniyle,
ücretli bir iş ile kendi desteğini sağlayamayan bir
bakıcı olmanız durumunda.

Carer Allowance aşağıda belirtilen kimselere ek olarak günlük
(ek gelir)
bakım sağlayan ebeveyn ya da bakıcı
durumunda bulunmanız halinde:
Hastayım,
yaralıyım ya da
engelliyim

Emekli olmak
üzereyim ya da
emekliyim

13 2717

13 2300

engellilik ya da tıbbi sorunu bulunan bir
yetişkin ya da çocuk
güçsüz ve yaşlı yetişkinler.

Disability Support en az gelecek iki yıl süresince çalışmanızı
Pension
engelleyecek bedensel, zihinsel ya da
psikiyatrik bir özürünüzün bulunması ya da
kalıcı şekilde kör olmanız durumunda.
Sickness
Allowance

çalışmakta ya da tam zamanlı bir öğrenci
olmanız ancak, tıbbi bir sorun nedeniyle geçici
bir süre işinize ya da okulunuza devam
edememekte olmanız ve iyileştiğinizde işinize
ya da okulunuza dönecek bulunmanız
durumunda.

Age Pension

Emeklilikte geçinmenize yetecek düzeyde
gelirinizin bulunmaması durumunda.
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Durumunuz

Telefon

Bir kimsenin
13 2300
ölümünden sonra
yardıma gerek
duyuyorum

Centrelink
Ödenek
Bereavement
Payment

Bu ödenek yardımcı olur

Bereavement
Allowance

Eşinizin yakın zamanda ölmüş olması ve bir
Centrelink ödemesi almamakta bulunmanız
durumunda.

Eşiniz, çocuğunuz, ya da bakmakta olduğunuz
bir kişinin ölmesi
ve bir Centrelink ödemesi almakta bulunmanız
durumunda.

Centrelink ödeneklerinin tam listesi, www.humanservices.gov.au/centrelink adresli internet
sitesinde yer almaktadır.

Ailelere yapılan ödenekler
Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızın bulunması durumunda, Centrelink ailelere, iş ve
aile sorumluluklarında destek olmak için bir dizi ödeme seçenekleri sunmaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Centrelink bilgileri

İlişki kurma bilgileri

Aileler internet sitesi

www.humanservices.gov.au/families

Diğer dillerde bilgiler

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Diğer dillerde yardım almak için

131 202

Bir hizmet merkezini ziyaret edin

http://www.humanservices.gov.au/findus

Hak sahibi olabileceğiniz yardım, çocuklarınızın yaş ve sayısı ve ailenizin geliri de dahil, aile
koşullarınıza bağlı olacaktır.
Genellikle, aile yardımı ödemelerinden yararlanabilmek için, sürekli oturum vizesine sahip
olmanız ve Avustralya’da yaşamakta bulunmanız gerekir ancak, bunun bazı istisnaları vardır.
Aile Yardım Ödemesi

Bu ödeme aşağıda belirtilen koşullarda yardımcı olur:

Family Tax Benefit Part A

çocuk yetiştirme giderleri.

Family Tax Benefit Part B

tek ebeveynler ve başlıca tek geliri bulunan aileler de dahil,
bir ebeveynin evde kalarak ya da ücretli bir iş ile çocuk
bakımı arasında denge kurduğu ailelere ek yardım.

Single Income Family Supplement

tek ebeveynli aileler ve başlıca tek geliri bulunan bazı aileler.
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Aile Yardım Ödemesi

Bu ödeme aşağıda belirtilen koşullarda yardımcı olur:

Child Care Benefit

onaylı çocuk bakım hizmet giderleri için, hak sahibi ailelere
yapılan yardım
onaylı çocuk bakım hizmet giderleri için, hak sahibi ailelere
yapılan yardım
yeni doğmuş ya da yakın zamanda evlat edinilmiş
çocukların bakımı için, çalışma saatlerinde izin kullanan,
hak sahibi ebeveynler

Child Care Rebate
Parental Leave Pay

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement
Dad and Partner Pay
Parenting Payment
Double Orphan Pension

bebekleri olduğunda ya da bir çocuğu evlat edindiklerinde,
hak sahibi ebeveynlere yardım için Family Tax Benefit Part
A’da artış uygulayarak
yeni doğmuş ya da yakın zamanda evlat edinilmiş çocuğa
babaların ya da eşlerin sağladığı bakım.
bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk ya da çocukların esas
bakıcısı olmanız durumunda.
vasi ve öksüzler

Yeni Zelanda vatandaşları (Avustralya vatandaşı olmayan)
Avustralya’ya Yeni Zelanda pasaportuyla gelen kişilere, genellikle Special Category SCV
(Özel Kategori Vizesi) verilir. Sosyal Güvenlik nedenleriyle, 26 Şubat 2001’den önce
Avustralya’da olan SCV sahipleri genellikle “korumalı” SCV sahipleri olarak kabul edilir. 26
Şubat 2001’den sonra gelenler genellikle “korumasız” olarak kabul edilir.
•

•

“Korumalı” SCV sahipleri, Avustralya’da sürekli oturum iznine sahip kişiler olarak kabul
edilirler ve Avustralya’da halen ikamet etmekte olmaları ve bekleme süreleri dahil, hak
sahipliği kriterlerine uygun bulunmaları durumunda, Centrelink ödeneklerinin tümüne
erişebilirler.
“Korumasız” kapsamına giren SCV sahiplerinin, Avustralya’da sürekli oturum izni
bulunmamaktadır. Genellikle, gelir destek ödemelerine erişemezler.

Tüm SCV sahipleri, kurallar ve bekleme süreleri bakımından uygun bulunmaları durumunda,
aile yardımına ve indirim kartlarına erişebilirler.
Avustralya’da 26 Şubat 2001 tarihinden itibaren en az 10 sene yaşamış ve korumasız
SCV’leri bulunan Yeni Zelanda pasaport sahipleri, bir kereye mahsus olmak üzere Newstart
Allowance, Sickness Allowance ya da Youth Allowance’a erişebilirler. Sürekli olarak en çok
altı aylık bir süreye kadar hak sahibi kişilere ödeme yapılır.
Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması, bazı SCV sahiplerine,
“korumalı” olup olmadıklarına bakılmaksızın, Age Pension, Disability Support Pension ya da
Carer Payment, hakkı sağlayabilir.
New Zealand citizens ile ilgili daha fazla bilgi,
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders adresli internet sitesinde yer
almaktadır.
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Sığınmacılar ve insani yardım statüsünde giren kişiler için
Crisis Payment
Crisis Payment, aşırı kötü koşullarda yaşamış kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere
sağlanan bir ödemedir. Avustralya’ya geldikten sonraki 7 gün içinde istekte bulunmanız ya da
geldikten sonraki 7 gün içinde ‘Intent to Claim’ ile Centrelink’e başvurmanız ve başvuruda
bulunduktan sonraki 14 gün içinde istekte bulunmanız gerekir.
Daha fazla bilgi edinmek için, www.humanservices.gov.au/ crisispayment adresli internet
sitesinde bulunan Payment bilgi metni’ne bakın.

Diğer Centrelink hizmetleri
Aşağıda belirtilenler dahil, Centrelink birçok hizmetler sunmaktadır.
Centrelink hizmeti

Telefon

Mevcut yardım

Self Service

136 240

Bölüm 1, self servis metnine bakın

Online Services Support

132 307

Centrelink'in internet hizmetlerinden yardım alın

131 673

Avustralya dışına taşınma ya da yolculuk yapma,
Avustralya dışındayken ödeme isteğinde bulunma
ya da ödemeleri yurtdışında alma konularında
araştırma

Centrelink International
Services

Financial Information
Service (FIS) yer ayırtma 132 300
hizmeti
Şikayetler ve geribildirim

Bir Financial Information Service seminerinde yer
ayırtma

1800 132 468 Övgüler, şikayetler ve öneriler sağlamak için

Düşük gelirliler için indirimler
Gelir, iş, yaş ya da Centrelink ödenek türüne bağlı olarak, düşük gelirli kişiler, federal, eyalet
ya da bölge ve yerel hükümetlerin ve ayrıca özel işletmelerin çeşitli indirimlerden yararlanma
hakkına sahip olabilirler. Bu indirimler, sağlık, ev, eğitim ve ulaşım giderlerini kapsayabilir.
Daha fazla bilgi edinmek için, www.humanservices.gov.au adresli internet sitesine girin ve
“düşük gelir”i arayın.

Koşullarda değişiklik
Aileniz, işiniz ya da yaşam biçiminizde değişiklikler olması durumunda doğru ödemeyi
almanızı sağlamak için, olabilecek en kısa zamanda Centrelink’e bilgi vermeniz gerekir.
Hakkınız olandan fazla size ödemede bulunulması durumunda, bu ödemenin bir bölümünü
ya da tümünü geri ödemeniz gerekebilir.
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Centrelink’e bildirmeniz gereken değişikliklerin bazıları aşağıda açıklanmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kişisel ve ilişki kurma bilgileri
banka bilgileri
ilişki statüsü
çocuğunuz dahil, bakmakta olduğunuz herhangi bir kimsenin bakım düzenlemeleri
çalışma statüsü
geçici ya da sürekli olarak ülkeden ayrılma
topluca bir ödeme alma
eşinizin gelir ve varlıkları dahil, gelir ya da varlıklardaki artış ya da azalış
eğitime başlama ya da eğitimi bitirme

Eşin tanımı
Centrelink’in, bekar mı olduğunuzu yoksa bir eşinizin mi bulunduğunu bilmesi önemlidir. Bu
bazen, ‘bir çiftin üyesi’ olarak tanımlanır. Ödemelerin çoğunda, bir çiftin her iki üyesinin
toplam geliri ve varlığı hesaba katılacaktır. Bazı ödemelerin, bekar ya da bir ilişki içinde
bulunmanıza göre farklı tarifeleri bulunmaktadır. Bazı ödemeler de, yalnızca eşi olmayan
kişilere yapılmaktadır.

Yeniden gözden geçirme ve itirazlar
Bir karardan hoşnut olmamanız durumunda, yeniden gözden geçirilmesi için
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals adresli internet sitesi kanalıyla
Centrelink ile ilişkiye geçin. Yeniden gözden geçirme ve itirazlar için belirli işlemler vardır.

Bilgilerinizin gizliliği
Kişisel bilgileriniz yalnızca, yasalarca ya da sizin izin vermeniz durumunda Centrelink
tarafından açıklanabilir.

Gençler
16 yaşından büyük çocuklarınızın bulunması durumunda, bu çocuklar Youth Allowance ya da
Family Tax Benefit. gibi ödenekler için hak sahibi olabilirler. Ayrıca, Gençler İçin Hizmetler
bölümüne de bakın.

Destek Güvencesi (Garantörlük)
Destek Güvencesi, (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
adresli internet sitesine bakın) Avustralya’da yerleşik bir kimse ya da bir kurum ile (‘güvence
sağlayıcı’) ile Avustralya Devleti arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Güvence
sağlayıcı, göçmene (güvence sağlanan kişiye) Avustralya’da destek sağlamayı kabul eder,
böylece güvence sağlanan kişi için devlet ödemelerine bağımlı durumda kalmaz.
Destek Güvencesi, verilen vize türüne göre iki ya da 10 yıl sürebilir. Siz ya da sizin
bakımınızda bulunan kişilerden birinin, Destek Güvencesi kapsamındayken belirli sosyal
güvenlik ödemeleri isteğinde bulunması durumunda, güvenlik sağlayıcının tüm meblağı
Devlete geri ödemesi gerekir.
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11 Para
Bu Bölümde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mali hizmetler
Parayı anlama
Bankacılık
Vergilendirme
Küçük işletmeler
Borçlar ve krediler
Sigorta
Mali tavsiye alma
Para sorunlarında yardım
Tüketicinin korunması

Mali hizmetler
Avustralya’da birçok bankacılık, sigorta, emeklilik ve yatırım ürün ve hizmetleri
bulunmaktadır. İşletmelerin mali ürün ve hizmetleri satabilmesi için, Devlet tarafından verilmiş
ruhsata sahip olmaları gerekir. Bu işlemleri ruhsatsız olarak yapmaları yasalara aykırıdır.

Parayı Anlama
Kişisel mali işlemlerinizin yönetimi konusunda bilgi edinmek ve hesap makineleri ve
araçlarına erişim için, www.australia.gov.au/information-and-services/money-andtax/personal-finance adresli internet sitesine girin.
Australian Securities and Investment Commission’ın Moneysmart internet sitesi
(www.moneysmart.gov.au), ev içi bütçeler, bankacılık, sigorta ve borç dahil, yönetim ve para
yatırımı konularında yararlı bilgiler içermektedir.
Dürüst olmayan bazı kimseler, hile ile paranızı onlara vermenize yeltenebilir. Para yatırmı, iş
kredileri, sigorta, emeklilik, yatırım ve mali tavsiyeye ilişkin bir complaint‘inizin bulunması ya
da bir yatırım konusunda kuşku duymanız durumunda, 1300 300 630 numaralı telefondan
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)’i arayın ya da
www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain adresli internet sitesine girin.

Bankacılık
Bankacılık hizmetleri, bankalar, yapı kredi kooperatifleri ve kredi kuruluşları tarafından
sağlanmaktadır. Nakit para çekmek için bir bankaya gidin ya da bankamatik kartınızı ve PIN
(Kişisel Kimlik Numarası) numaranızı kullanarak ATM’den (Otomatik Para Çekme Makinesi)
çekin. PIN’inizi korumanız gerekir. PIN numaranızı bankamatik kartınızın üzerine yazmayın
ya da cüzdanınız ya da cep telefonunuz gibi çalınabilecek eşya içinde bulundurmayın.
Bankamatik kartınızın çalınması ya da kaybolması halinde, derhal bankanıza bildirin.
Bankanız ile çözümünü sağlayamadığınız bir sorununuzun bulunması durumunda,
www.fos.org.au adresli internet sitesinde yer alan Mali Hizmetler Ombudsmanı ile ilişki kurun.
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Daha fazla bilgi edinmek için:
Bankacılık bilgileri
Australian Bankers Association
– banka hesabı temel
prensipleri

İnternet sitesi

Banka hesaplarınızın yönetimi

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking

Australian Competition and
Consumer Commission –
internet’ten banka işlemleri

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internetbanking

MoneySmart tercüme edilmiş
bilgiler

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money

Vergilendirme
Avustralya’da bir işten, işletmeden veya yatırımdan kazandığınız paradan, devlete vergi
ödenir. The Australian Taxation Office (ATO), hastane, okul, yol ve demiryolu gibi önemli
toplum hizmetlerini karşılamak için, bireylerden ve işletmelerden vergi toplar.
ATO, Avustralya’nın vergi ve emeklilik sistemlerini kişilerin öğrenmesinde yardımcı olmak
amacıyla, http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo adresli internet sitesinde videolar
sağlar.

Mal ve hizmetler vergisi
Avustralya’da, yüzde 10 Mal ve Hizmetler Vergisi (GST), pek çok malın ve hizmetin ve satılan
ya da tüketilen diğer maddelerin fiyatına katılarak uygulanmaktadır. Temel gıda maddeleri,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin çoğunluğu, onaylı çocuk bakımı ve bakım evi gibi bazı mal ve
hizmetlere GST uygulanmaz.

Vergi dosya numarası
Vergi dosya numarası (TFN), ATO tarafından, bireylere ve kuruluşlara verilen özgün bir
numaradır. Bu numara, vergi ve emeklilik konularında sizin kimliğinizi belirler. Olabilecek en
kısa zamanda, vergi dosya numaranızı almak için başvuruda bulunun.
Bir TFN almak için en hızlı yöntem, www.ato.gov.au/tfn adresli internet sitesini kullanmaktır.
İnternet kanalıyla, haftanın 7 günü ve günün 24 saati süresince kayıt yaptırılabilir. Bu
uygulama için, pasaportunuzdaki bilgiler ile Avustralya’daki adresiniz gerekecektir. Ayrıca
başvuru formlarını, www.ato.gov.au/order-publications adresli internet sitesinde yer alan
Publication Ordering Service bölümünden ya da vergi dosya numarası yardım hattını
13 28 61 numaralı telefondan arayarak da sağlayabilirsiniz. Başvurunuzun ATO tarafından
alındığı tarihten itibaren yaklaşık 28 gün içinde, posta kanalıyla TFN’inizi, almanız gerekir.
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Yalnızce bir TFN alırsınız. Bu, yaşamınız boyunca size aittir ve korunması gerekir. Adınızı ya
da işinizi değiştirmeniz, eyaletler arasında taşınmanız ya da Avustralya’dan ayrılmanız ve
sonra geri dönmeniz durumlarında dahi, TFN’iniz değişmez. Herkes kendi TFN’ine gerek
duyar. TFN’inizi diğer aile üyeleri ile paylaşmayın.
Vergi dosya numaranızı, cüzdan, çanta ya da cep telefonu gibi çalınabilecek yerlere
kaydetmemeniz gerekir.
TFN’inizi başka bir kimsenin kullanmasına izin vermeniz, satmanız ya da başkalarına
vermeniz, ciddi sorunlar doğurabilir. Dürüst olmayan kişiler bunu, aşağıda belirtilen amaçlarla
kullanabilir:
•
•
•
•

vergi iadenizi çalmak
banka hesabınıza erişmek
adınıza banka hesapları açarak sizi borçlu duruma getirmek
adınıza devlet ödenekleri için başvurarak sahtekarlık yapmak

Yalnızca, Australian Taxation Office, Centrelink, emeklilik fonunuz, bankanız ya da mali
kuruluşunuz ve işvereniniz gibi belirli kişiler TFN’inizi sorma hakkına sahiptir.
Bir iş başvurunuzda, TFN’inizi vermeniz için sizi oyuna getirebilecek dürüst olmayan
(‘sahtekar’) kişilerden sakının. Ayrıca bu kişiler, kimliğinizi çalmak amacıyla uydurma iş
ilanları ile TFN’inizi almayı deneyebilirler. TFN’inizi işvereninize yalnızca yeni işinize
başladıktan sonra sağlayın.

Bir işe girdiğinizde TFN’inizin bulunmaması durumunda ne olur?
Bir işe başladığınızda işvereniniz, TFN’inizi bildirmeniz gereken bir vergi dosya numarası
bildirim formunu doldurmanızı isteyecektir.
TFN’inizin bulunmaması durumunda, kendi TFN’iniz almak amacıyla başvurmanız için,
çalışmaya başladığınız tarihten itibaren 28 gününüz bulunmaktadır. 28 günün bitiminden
sonra TFN’inize sahip olmamanız durumunda, işvereninizin size yaptığı ödemelerden en
yüksek miktarda vergi kesmesi gerekir. TFN’iniz olmadan çalışabilirsiniz ancak, ücret ve
emeklilik katkılarınızdan daha fazla vergi alınacaktır. TFN’inizin bulunmaması durumunda,
vergi bildiriminizi elektronik yoldan veremezsiniz, devlet ödenekleri için başvuruda
bulunamazsınız ya da bir Australian business number (ABN) alamazsınız.

Gelir vergisi bildirimi
Bir mali yıl içinde (1 Temmuz ve 30 Haziran arası) herhangi bir gelir kazanmanız durumunda,
aynı yılın 31 Ekim tarihine kadar ATO’ya bir gelir vergi Bildirimi vermeniz gerekmektedir.
Vergi bildiriminizi hazırlaması için kayıtlı bir vergi temsilcisi kullanmanız durumunda, 31
Ekim’den daha geç olmamak kaydıyla vergi bildiriminizi verebilirsiniz. Vergi temsilcisinin
belge verme tarihine uyum sağlamak için, 31 Ekim tarihinden önce temsilci ile düzenlemeler
yapmanız gerekir.
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Vergi bildiriminizi, www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return adresli internet
sitesinden internet kanalıyla kendiniz verebilirsiniz. Bu, ATO tarafından sağlanan ücretsiz,
kullanışlı ve güvenli bir hizmettir. İşvereniniz, bankalar, sağlık fonları ve devlet kurumları
tarafından sağlanan bilgiler kullanılarak, vergi bildirimindeki bölümlerin ATO tarafından sizin
için doldurulmasına olanak sağlar.
Vergi bildiriminizi internet kanalıyla vermeniz için, https://my.gov.au adresli internet sitesinde
düzenlenebilecek bir myGov hesabınızın bulunması gerekecektir.

Vergi Yardımı (Tax Help)
Vergi Yardımı, her yılın Temmuz ile Ekim ayları arası düşük gelirli kişiler için sağlanan
ücretsiz bir hizmettir. Vergi Yardımı merkezlerinde, myTax’i kullanarak internet kanalıyla vergi
bildiriminizi tamamlayıp vermenize yardımcı olabilecek, ATO tarafından eğitilmiş gönüllü
görevliler bulunmaktadır.
ATO

İlişki kurma bilgileri

Telefon (Tax Help dahil)

13 2861

İşletme ve GST araştırmaları

13 2866

Vergi dosya numarası için
başvuru

www.ato.gov.au/TFN

Bir ofisi ziyaret

www.ato.gov.au/Visitus

ATO tercüme edilmiş bilgiler

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ATO internet sitesi

www.ato.gov.au

Yurtdışı varlıklar, yatırımlar ve gelir
Avustralya’da yaşayan kişiler, dünya çapındaki gelirleri için vergilendirilirler ve gelir vergisi
bildirimlerinde tüm gelirlerini belirtmek zorundadırlar. Avustralya’da yerleşik ve vergi
yükümlüsü olup olmadığınız özel durumunuza göre saptanır.
Australian Taxation Office (ATO) internet sitesinde, aşağıda belirtilen etkinliklere uygulanan
vergi dahil, vergi yükümlülüğünüzü anlamanızda yardımcı olacak bilgiler yer almaktadır:
•
•
•
•
•

menkul değerler ve kiralık mülkler gibi yatırımlar
faiz gelirleri ve kar payı
yurtdışı iş etkinlikleri
yurtdışından emekli maaşları
internet kanalıyla mal ve hizmet sağlamak gibi, uluslararası ticaret işlemleri.

Yurtdışından bir gelirinizin bulunması durumunda, bu geliri, kazanıldığı ülkede vergisi
ödenmiş olması durumunda dahi, beyan etmeniz zorunludur. Yurtdışında edinilen gelirin
Avustralya’da değerlendirilebilir olması ve sizin bu vergiyi yurtdışında ödemiş bulunmanız
durumunda, yurtdışı vergi akreditesi için hak sahibi olabilirsiniz.
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Yurtdışında edindiğiniz ve Avustralya’da vergiden muaf olan gelirleri beyan etmek
zorundasınız. Bu yurtdışı gelir, Avustralya’daki geliriniz için ödemeniz gereken vergi
miktarının hesaplanmasında gözönüne alınabilir. Yutdışı kaynaklı tüm gelirleri, ilgili ülkede
bunlar için vergi ödemenizin gerekmemesi durumunda dahi, bildirmeniz gerekmektedir.
Her yıl, ATO gelir vergi bildirimlerinden gelen bilgilerle, ATO’ya üçüncü şahıslarca verilen
yurtdışı işlemler hakkındaki bilgileri karşılaştırır. Bu bilgilerle gelir vergi bildiriminde belirtilen
miktarlar arasında çelişkilerle karşılaşıldığı zaman ATO, vergi mükelleflerine mektup
gönderecek ve vergi iadelerinde düzeltmeler uygulayabilecektir.
Mali işlerinizin karmaşık olması durumunda, kayıtlı bir vergi acentesini kullanabilir ya da
ATO’dan tavsiye alabilirsiniz.

Küçük işletmeler
Küçük işletmeler, Avustralya ekonomisinin önemli bir bölümüdür. Kendi işinizi başlatmak
istemeniz durumunda, size yardım sağlanabilir. Küçük bir işletme başlatmayı düşünmeniz
durumunda, www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
adresli internet sitesine girin. Australian Competition and Consumer Commission tarafından
sağlanan Small Business Education Program’ı konusunda bilgi edinmek için,
www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program adresli
internet sitesine girin.
Avustralya’da bir işletme başlatmayı düşünmeniz durumunda, Australian business number
(ABN) edinmek amacıyla başvuruda bulunmak için TFN’iniz gerekecektir. Ayrıca, aşağıda
belirtilenler de dahil olmak üzere başka kayıtlar da gerekebilir:
•
•
•

GST’ye kaydolma (yıllık cironuzun 75,000AUD’u aşması durumunda) ve/ya da taksi
yolculuğu sağlamanız durumunda.
işveren olarak kaydolma.
diğer devlet kurumları tarafından öngörülen kaydolma zorunluğu.

Australian business number sahibi olmak, kendi işletmenizi yönettiğinizi belirler. ‘Bir işletme
mi yönettiğiniz’ ya da çalışmak için ABN edinmeniz hususunda size baskı mı
uygulandığından emin olmamanız durumunda, 132 866 numaralı telefonu arayın.
İşletmenizin geliri üzerinden vergi ödersiniz. İşletmenizi ya da bir varlığınızı satmanız
durumunda kazanacağınız sermaye gelirinden de vergi ödemeniz gerekebilir. Ayrıca, işletme
geliri kazanmak için yaptığınız harcamalar için indirimler de isteyebilirsiniz.
Çalışanlarınızın olması durumunda, bunlar için emeklilik ödemesinde bulunmanız ve ATO’ya
göndermek üzere ücretlerinden vergi almanız gerekir. Çalışan bu kişiler aile üyesi olsalar
dahi, aynı işlemleri uygulamanız gerekir.
Bir işletme kurmak için devlet kurumlarından onay almanız gerekmektedir. Kararı etkilemek
ya da hızlandırmak için hediyeler ya da rüşvet önermeyin. Böyle önerilerde bulunmak
kanunlara aykırıdır ve rapor edilecektir. ATO, işletmelerin ve bireylerin vergi hak ve
yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, İngilizce ve başka dillere tercüme
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edilmiş çeşitli yardım ve bilgiler sunmaktadır. Australian Business License and Information
Service (ABLIS), diğer uyum sorumluluklarınızı sağlamanız hususunda size yardımcı olabilir.
Daha fazla bilgi edinmek için:

Küçük bir işletmeyi
başlatma ve yürütme

İnternet sitesi
www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

İşletmeler için Devlet
bilgileri

www.australia.gov.au/information-and-services/business-andindustry

Küçük işletmeler için
ödenekler

https://www.business.gov.au/assistance

İşletme ruhsatları ve
kayıtlar

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

Küçük işletme vergi
bilgileri
Fair Work işyeri ilişkiler
sistemi –
çalışanlarınızın
bulunması durumunda

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/

Eyalet ve Bölge desteği
ve bilgileri

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx

Australian Business
License and Information
Service

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

Konu

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business

Borçlar ve krediler
Borç alma ya da kredi kullanma, daha ileri bir tarihte faiz olarak bilinen ek ücret ile birlikte geri
ödemek üzere aldığınız borç paradır. Bazı farklı borç çeşitleri, kişisel borç, ev borcu, kredi
kart borcu ve hesap sınırı aşımıdır.
Borç maliyeti, borcun çeşidine, veren kuruluşa, geri ödeme süresine, faiz oranına ve başvuru
ücret ve masraflarına bağlı olarak, çok büyük değişiklikler gösterecektir. Geri ödemeleri
karşılayamacak olmanız durumunda, kredi almamanız ya da kredi kart kullanmamanız
gerekir. Kredi, borçlar ve ödünç alma konularında tavsiye edinmek için,
www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit adresli internet sitesine girin.

Sigorta
Sigorta, kayıp ve hasara karşı mali koruma sağlamak için her yıl belli bir miktarda para
ödemenizdir. Sigortayı sağlayan kurum, tarafınızdan ödenmesi gereken zararınızı
karşılamayı üstlenir.
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Yaygın sigorta çeşitleri, sağlık (Bölüm 9, Sağlık ve Esenlik metnine bakın), ev bina sigortası,
ev içi eşya sigortası, yolculuk, yaşam ve otomobil sigortalarıdır. Bir sigorta anlaşması
imzalamadan önce, sigorta poliçesini ve bedelinin miktarını anlamak önemlidir.
Çeşitli otomobil sigortası türleri bulunmaktadır. Bir araba sahibi olmanız durumunda, üçüncü
kişi sigortası (“CTP”) yaptırmanız zorunludur. Bu sigorta, yaptığınız kazada başka bir kimseyi
yaralamanız durumunda, sizi korur. Ayrıca, daha geniş sigorta teminatı sağlayan, kapsamlı
otomobil sigortası da yaptırmak isteyebilirsiniz. Bu sigorta, bir kaza geçirmeniz durumunda
sizin otomobilinizde (ya da diğer kişinin otomobilinde) oluşacak bazı hasarın maliyetini, ya da
arabanızın çalınması durumunda, kaybınızı karşılar.
Sigorta konusunda daha fazla bilgi edinmek için, www.moneysmart.gov.au/insurance adresli
internet sitesine girin.

Mali tavsiye alma
Financial Information Service (FIS), mali konularda bilgiler sağlar. FIS, telefonla, yüz yüze ya
da mali eğitim seminerlerinde bilgi edinebileceğiniz ücretsiz ve bağımsız bir hizmettir.
Sağlanan hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, 132 300 numaralı telefonu arayın ya
da FIS’in www.humanservices.gov.au/fis adresli internet sitesine girin.
Bir seminere katılmak için, 136 357 numaralı telefonu arayın.

Para sorunlarında yardım
Paraya ilişkin sorunlarınızın bulunması durumunda yardım aramak, Avustralya’da kabul
edilebilir ve normal bir husustur.
Mali danışmanlar, mali güçlük içinde bulunan kişilere bilgi sağlar. Bu kişiler, birey ya da aile
durumunun değerlendirmesini yaptıktan sonra, çeşitli seçeneklerin avantaj ve
dezavantajlarını belirlerler.
1800 007 007 numaralı telefonu arayın ya da www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/managing-debts/financial-counselling adresli internet sitesine girin.

Tüketicinin korunması
Avustralya’da, mal ve hizmetler satın aldığınızda (internet kanalıyla aldıklarınız da dahil),
Australian Consumer Law kapsamında haklarınız bulunmaktadır. Örneğin; satın aldığınız mal
ve hizmetlere ilişkin tam ve doğru bilgi edinme hakkınız vardır. Satın aldığınız bir ürünün
kusurlu olması nedeniyle iyi iş görmemesi durumunda, onarılmasının, değiştilmesinin ya da
bedelinin iadesinin sağlanması hususunda haklarınız bulunmaktadır. Ürünün güvenle
kullanılabileceğini bekleme hakkınız vardır. Satıcıların, telefonda görüşürken ya da evinize
geldiklerinde (isteğiniz üzerine evi terketme) uymaları zorunlu kurallar bulunmaktadır.
Satın alma ile ilgili bir sorununuzun olması durumunda, hak ve seçenekleriniz konusunda
bilgi edinmek amacıyla, eyalet ya da bölgenizde bulunan tüketiciyi koruma kurumu ile ilişki
kurun. Bu kurum, kiralama ve kalınacak yer, ev alım ya da satımı, inşaat ve yenileme,
otomobil satın alımlar, alışveriş, garantiler, taksitle satın almalar, geri ödemeler, kredi ve alım
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satım ile ilgili sorunlarınızda yardımcı olabilir. Bir sorunun çözümü için, siz ve satıcı arasında
arabuluculuk (uzlaştırma) uygulayabilirler.
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), fiyatlama, rekabet kurallarına
aykırı ve haksız pazarlama yöntemleri ve ürün güvenliği konularında, adil olmayan iş
uygulamalarına karşı Avustralya’lıları korur.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Bölge

Tüketici Kurumu

İnternet sitesi

National

Australian Competition and Consumer
Commission - telefon 1300 302 502

www.accc.gov.au

National

ACCC İngilizce’den başka dillerde
bilgiler

www.accc.gov.au/about-us/informationfor/non-english-speaking-background

ACT

Office of Regulatory Service (Access
Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx

Consumer Affairs

Qld

Office of Fair Trading

www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au

Consumer Protection

www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/

WA

Ombudsman ofisleri, kamu kuruluşları ve bazı sektörlerdeki özel şirketler ile ilgili şikayetleri
inceleyen bağımsız yetkili kurumlardır. Yasalara aykırı, haksız ve ayırımcı uygulamaları sona
erdirmek için girişimde bulunabilir ya da sizin için daha adil sonuçlar alınması amacıyla
müdahale edebilir. 1300 362 072 numaralı telefonu arayın ya da eyalet, bölge ve sanayi
ombudsman ofisleri’ne bağlantılar için, www.ombudsman.gov.au adresli internet
sitesine girin.
Australian Communications and Media Authority (ACMA), televizyon ve radyo gibi yayın
servislerinin uygun olmayan içeriklerine ilişkin şikayetleri inceler. Şikayetlerin, önce yayın
kuruluşunun sahibine yapılmalıdır. Sorunun çözümlenmemesi durumunda,
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www.acma.gov.au adresli internet sitesine girin. Ayrıca ACMA, e-posta SPAM ve telefonla
pazarlama aramalarını inceler ve “Aramayın” “Do Not Call” kaydını da sağlar.
www.esafety.gov.au adresli internet sitesinde yer alan Office of the Children’s eSafety
Commissioner, Avustralya’lıların internette güven içinde bulunmaları amacıyla, bilgi ve
kaynaklar sağlar. Ayrıca, siber zorbalık, saldırgan ve yasalara aykırı internet içeriğini de
inceler.
İnternette, çocuğunuzun siber zorbalık ile karşılaşması ya da saldırgan ya da yasalara aykırı
olduğunu düşündüğünüz bir içeriğe rastlamanız durumunda, www.esafety.gov.au/complaintsand-reporting adresli internet sitesinde şikayette bulunabilirsiniz.
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12 Halkın Katılımı
Bu bölümde
Avustralya gelenek ve yasalarını bilmek ve anlamak, Avustralya toplum yaşamına uyum
sağlamanızda yardımcı olur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avustralya hakkında
Sorumluluklar ve değerler
Eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi
Gönüllü çalışma
İnsanlarla tanışma
Nazik davranış
Giyim
Yaygın Avustralya deyimleri
Açıkhava etkinlikleri ve güvenlik
Evde güvenliğin sağlanması
Çevre
Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar
Gazeteler, televizyon ve radyo
Kumar oynama
Gürültü
Yerel hükümet servisleri
Vizeler
Avustralya vatandaşlığı

Avustralya hakkında
Avustralya’nın ilk sakinleri, bu topraklara en az 40.000 yıl önce yerleşmiş olan Aborijin ve
Torres Strait Adaları halklarıdır. Avustralya’nın yerlilerinin kendilerine özgü ruhani inanışları,
bu topraklara derin bağlantıları, zengin ve çeşitli kültürleri ve dünyanın en eskileri arasında
olan ve süregelen bir sanat gelenekleri vardır. Yerli kültürler Avustralya’nın ulusal kültürünün
hayati önem taşıyan bir parçasıdır ve Aborijin ve Torres Strait Ada halkları, sanat, medya,
akademi, spor ve iş dünyası dahil pek çok alanda önemli katkılarda bulunmaktadırlar.
Avustralya’nın tarihi, kültür varlıkları ve yerli kültürü ile ilgili bilgi edinmek için,
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts adresli internet sitesine girin.
Avustralya birçok farklı kültür, din ve etnik kökenden gelen kişilerin oluşturduğu hoşgörülü ve
kültürel çeşitliliği olan bir ülkedir. Avustralya’lılar dünyanın her yerinden gelmektedirler.
Avustralya’lıların yaklaşık yüzde 46’sı yurtdışında doğmuştur ya da yurtdışında doğmuş bir
ebeveyni vardır. Ulusal dil İngilizce olmasına karşın, Avustralya’da yerli diller dahil 300
civarında farklı dil konuşulmaktadır. Burada, belli başlı dinlerin tümü uygulanmaktadır.
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Avustralya’da herkes, yasalar çerçevesinde kültürel ve dinsel geleneklerini sürdürme ve
kutlama hakkına sahiptir. Herkes Avustralya’lı olarak toplumsal hayata katılabilir ve ait
olabilir. Başlangıçta bu tür bir çeşitliliğe uyum sağlayamayabilirsiniz. Bununla beraber,
başkalarına, bukişilerin düşüncelerine ve geleneklerine karşı açık ve saygılı olmanız
durumunda, topluma uyum sağlama ve yeni yaşamınızda başarılı olma olasılığınız artacaktır.
Avustralya Devleti, Avustralya toplumunun kültürel çeşitliliğini destekler ve herkesin, kültürel
olarak çeşitli ve toplumsal olarak birleşmiş bir ulusun yaşamında yer almasının önemine
inanır. Avustralya ile ilgili bilgi edinmek için, www.australia.gov.au/about-australia adresli
internet sitesine girin.

Sorumluluklar ve değerler
Avustralya’da sahip olduğumuz özgürlük ve eşitlik, herkesin sorumluluklarını yerine
getirmesine bağlıdır. Sizden, Avustralya’ya sadık olmanız, demokratik yaşam biçimimizi
desteklemeniz ve Avustralya’nın tüm insanlara karşı, kabul görme, katılım ve hakseverlik gibi
değer yargılarını ve geleneklerini sürdürmesinde yardımcı olmanız beklenmektedir.
Vatandaşlık değerlerimiz, özgür ve demokratik Avustralya toplumunun temelini
oluşturmaktadır. Bu, aşağıda belirtilen değerlerin desteklenmesini içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parlamenter demokrasi
yasaların üstünlüğü
barış içinde yaşam
kökenlerine bakılmaksızın, tüm bireylere saygı göstermek
muhtaç kişilere şefkat göstermek
konuşma ve ifade özgürlüğü
dernek kurma özgürlüğü
dinsel özgürlük ve laik hükümet
engellilik ve yaş gibi niteliklere bakılmaksızın bireylerin eşitliği
kadın erkek eşitliği
fırsat eşitliği

Avustralya vatandaşlarının sorumlulukları aşağıda belirtilen hususları içerir:
•
•
•
•

yasalara uyma
federal ve eyalet ya da bölgesel seçimlerde ve referandumlarda oy kullanımı
gerekmesi durumunda Avustralya’yı savunma
çağırılma durumunda jüri hizmetini yerine getirme.

Avustralya Vatandaşlığı, ile ilgili daha fazla bilgi için, www.citizenship.gov.au internet sitesine
girin ve Avustralya Vatandaşlık Testi Kaynak Kitabı olan Australian Citizenship: Our Common
Bond (Avustralya Vatandaşlığı: Ortak Bağımız) adlı Kitabı okuyun.
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Eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi
Size saygı gösterilmesini ve gereksinimlerinizin başkalarıyla eşit olarak değerlendirilmesini
bekleme hakkınız vardır. Benzer şekilde, Avustralya’da doğan ya da bu ülkeye göç etmiş
olan diğer kişileri de saygı ile karşılamanız gerekir. Avustralya’da ırkçılık ve ayrımcılık hiçbir
şekilde kabul edilmez.
Ayırımcılığın önlenmesi yasaları uyarınca, hiçbir kimseye yaşı, ırkı, geldiği ülke, cinsiyeti,
medeni durumu, hamile olması, politik ya da dini inançları, özürlülüğü ya da cinsel tercihi
nedeniyle, diğer kişilerden farklı uygulama yapılmamalıdır. Bu ilke, istihdam, eğitim, barınma,
mal satın alma ile doktor, banka, otel ve benzeri hizmetlere erişim dahil, birçok alanda
geçerlidir. Kadın ve erkek yasalar önünde ve diğer her konuda eşittir.
Avustralya’da konuşma özgürlüğü geleneği vardır. Bununla birlikte, bir kişi ya da grubun yaş,
ırk, geldikleri ülke, cinsiyet, medeni durum, hamilelik, politik veya dini inanç, engellilik veya
cinsel tercih temelinde hakarete uğraması, aşağılanması, gücendirilmesi ya da korkutulması
yasalara aykırıdır.
Australian Human Rights Commission, insan hakları, ayırımcılığın önlenmesi ve sosyal
adalet alanlarında federal yasaları yönetir.
Australian Human Rights Commission
Genel sorular
9.00 – 17.00 AEST

İlişki kurma bilgileri
1300 369 711

Şikayet bilgi hattı 9.00 – 17.00 AEST
(Salı günleri saat 13.00’den itibaren kapalıdır)

1300 656 419

TTY – işitme ve konuşma engellileri için

1800 620 241

Tercüme edilmiş bilgiler – insan hakları

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights İnternet Sitesi

www.humanrights.gov.au

Ayrıca, her eyalet ve bölgenin, ayrımcılığı önleme konusunda kendi yasaları bulunmaktadır.
Eyalet ya
İnsan Hakları Kurumu
da bölge
ACT Human Rights
ACT
Commission
NSW

NT

Telefon

İnternet sitesi

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

02 9268 5544 veya
Anti-Discrimination Board of Regional NSW
http://www.lawlink.nsw.gov.au/ad
NSW
ücretsiz arama
b
1800 670 812
08 8999 1444 veya
NT Anti-Discrimination
NT ücretsiz arama www.adc.nt.gov.au/
Commission
1800 813 846
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Eyalet ya
İnsan Hakları Kurumu
da bölge
Anti-Discrimination
Qld
Commission Queensland
SA

Tas.

Vic.

WA

Telefon

İnternet sitesi

1300 130 670

www.adcq.qld.gov.au

08 8207 1977 or
Equal Opportunity
Regional SA
www.eoc.sa.gov.au
Commission
ücretsiz arama
1800 188 163
03 6165 7515 veya
Office of the AntiTas. Ücretsiz
www.antidiscrimination.tas.gov.au
Discrimination Commissioner arama
1300 305 062
Victorian Equal Opportunity
www.humanrightscommission.vic.
and Human Rights
1300 292 153
gov.au
Commission
08 9216 3900 veya
Equal Opportunity
WA ücretsiz arama www.equalopportunity.wa.gov.au
Commission
1800 198 149

Gönüllü çalışma
Gönüllü olarak çalışma, yeni beceriler edinmenize, toplumunuz içinde yaşayan ve çalışan
insanlarla tanışmanıza ve diğer kişilere yardımcı olmanıza fırsat sağlayan yararlı bir
uğraşıdır. Birçok Avustralya’lı, gönüllü olarak çalışır. Gönüllüler ücret almazlar çünkü,
zamanlarını ve becerilerini toplum ve kendi yararları için kullanırlar. Gönüllü çalışma bir
seçenektir ve zorunlu değildir.
Gönüllü çalışmanın, ücretli işe bir alternatif oluşturmamasına karşın, size ücretli bir işe
girmeniz için gerekli becerileri ve iş deneyimini sağlayabilir. Gönüllü olarak çalışarak, İngilizce
konuşma becerinizi geliştirir, sosyal ve toplumsal ağlar kurar ve özgüveninizi artırırsınız.
Gönüllü çalışma olanaklarını listelyen birçok kurum ve internet sitesi bulunmaktadır.
Volunteer Resource Centres tüm Avustralya’da bulunmakta ve gönüllülere ilişkin bilgiler,
gönüllü eşleştirme ve havale hizmeti sağlamaktadırlar. Ayrıca, gönüllü çalışacak kişiler
arayan kuruluşlara da yardımcı olurlar.
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Daha fazla bilgi için:
Bölge

Kuruluş

ACT

Volunteering ACT

İnternet sitesi
www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org

Avustralya’da
gönüllü çalışma
olanakları
Avustralya gönüllü
çalışma Ulusal
Kurumu

İnsanlarla tanışma
Avustralya’da, biriyle tanıştığınız zaman, o kişinin sağ elini, sağ elinizle sıkmak yaygın bir
davranıştır. Birbirlerini tanımayan kişiler tanıştıklarında genellikle öpüşmez ya da
kucaklaşmazlar.
Birçok Avustralya’lı, ilk kez tanıştığı kişi tarafından, yaşı, dini, evlilik durumu, çocukları ya da
parasal durumu ile ilgili sorular sorulmasından rahatsız olur. Avustralya’lılar, işyerinde ve
arkadaşlar arasında genellikle birbirlerine ilk adları ile hitap ederler.
Birçok Avustralya’lı, bir kimse ile konuşurken saygı belirtisi olarak ve dinlediğini göstermek
amacıyla kişinin gözlerine bakarak konuşur.

Nazik davranış
Avustralya’lılar, herhangi bir istekleri olduğunda genellikle “lütfen” “please” ve kendilerine
yardımcı olunduğunda ya da birşeyler verildiğinde de “teşekkür ederim” “thank you” derler.
Lütfen ve teşekkür ederim dememeniz kaba bir davranış olarak görülebilir.
Avustralya’lılar, birinin dikkatini çekmek için genellikle “afedersiniz” “excuse me” ve kazara
birine çarptıklarında da “özür dilerim” “sorry” derler. Bir yerde sıraya girilmiş olması
durumunda, sıranın sonuna katılınması ve düzgün biçimde ileri hareket edilmesi nazik
bir davranıştır.
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Toplantı ve diğer randevulara zamanında gitmeye çalışmanız gerekir. Gecikecek olmanız
durumunda, özür dilemek ve ne zaman orada bulunacağınız hususunda bilgi vermek için ilgili
kişiye telefon edin. Geç kalmanız ya da önceden bildirmeden randevuya gitmemeniz
durumunda sizden bir ücret alınabileceği için (örneğin; doktor randevunuzda), profesyonel
kişilerle olan randevularda bu şekilde davranmanız çok önemlidir. Randevularına sürekli geç
kalan bir kişi güvenilir olarak değerlendirilmeyebilir.
Bir davetiye aldığınızda, davetiyede bir tarihle birlikte ‘RSVP’ kısaltması yer alabilir. Bu, sizi
davet eden kişinin, davet edildiğiniz etkinliğe katılıp katılamayacağınızı bilmek istediğini
belirtir. O tarihte etkinliğe katılıp katılmayacağınızı bildirmek nazik bir davranıştır.
Bazı davranışlar yalnızca kaba olmayıp, ayrıca yasalara da aykırıdır. Kamuya açık yerlerde
küfür etmek ve tükürmek, yere çöp atmak ve genel ya da özel tuvaletlerin dışında herhangi
bir yerde idrarını yapmak ya da dışkılamak, bu tür davranış örnekleridir.
Yukarıda yer alan Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi bölümüne bakın.

Giyim
Avustralya kültürel çeşitliliği olan bir toplumdur. Kişilerin giydiği giysilerin çeşitliliği bunu
yansıtmaktadır. Birçok kişi, rahatlık nedeniyle ya da sosyal konum veya ortama göre,
gelişigüzel ve resmi olmayan şekilde giyinir. Birçok kişi de, özellikle belirli ortamlarda dinsel
ya da geleneksel özelliği olan giysilerini giymeyi yeğler.
İşyerlerinde ve belirli yerlerde belirli giysileri giyinme zorunluluğu olmasına karşın, giyimle
ilgili az sayıda yasa ya da kural bulunmaktadır. Örneğin; şantiyelerde güvenlik nedeniyle
güvenlik botları ve başa kask giyilmesi gerekir. Ayrıca, polisler, askerler ve bazı işletme
görevlilerinin de üniforma giymeleri zorunludur.
Avustralya’da, önlenebilir cilt kanser oranı yüksek düzeydedir. Koruyucu giysi ve şapkalar, cilt
kanser riskini azaltır. Okulların çoğu, okul üniformasının bir parçası olarak çocukların şapka
giymelerini zorunlu kılar. Daha fazla güneşten korunma bilgileri edinmek için,
www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection adresli internet sitesine girin.
Kulüp, sinema, tiyatro ve benzeri yerlerde, müşterilerin düzgün ve temiz giysiler ile uygun
ayakkabılar giymeleri zorunlu görülebilir.
Kadınlar ve erkekler tüm vücutlarını örtmeyen kıyafetler giyebilirler. Bu, batı ülkelerinde
normaldir ve kişilerin dikkat çekmek istedikleri anlamına gelmez.

Yaygın Avustralya deyimleri
Birçok Avustralya deyimleri ya da günlük konuşma dili Avustralya’da yeni olan kişilere tuhaf
gelebilir. Avustralya’lılar çoğu kez kelimeleri kısaltırlar (örneğin; ‘football’ için ‘footy’ gibi.
Deyimin anlamından emin olmadığınız zaman sorabilirsiniz. Bazı yaygın deyimler şunlardır:
•

Bring a plate (Bir tabak getir) – bir sosyal ya da iş etkinliğine davet edilmeniz ve size
“bir tabak getir” denilmesi durumunda, sizden etkinlikte diğer kişilerle paylaşılmak
amacıyla bir tabak yiyecek getirmeniz istenmektedir.
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•

•

•

BYO – “Kendi içkini getir” (bring your own) bu, örneğin; alkollü içki, meyve suyu,
meşrubat ya da su gibi ‘kendi içeceğini getir’ anlamına gelmektedir. Bazı restoranlar,
kendi şişeli içeceklerinizi getirebilirsiniz anlamına gelen BYO uygulamaktadır. BYO
için, bardak sağlama ve temizliği amacıyla, genellikle sizden ‘corkage (şişeyi açmak)’
olarak tanımlanan bir ücret alınır.
Açık kapı politikası (Open door policy) – iş yerinde “açık kapı politikası” bulunması siz
ve diğer çalışanların patronunuzla herhangi bir sorunu ya da diğer iş konularını
konuşmak için randevu almanıza gerek olmaması anlamına gelir.
Görüşmek üzere (See you later) – bu deyim “hoşçakal” demenin resmi olmayan
biçimidir. Kişinin yakın bir gelecekte geri döneceği anlamına gelmez.

İngilizce öğretmeniniz Avustralya deyimlerini öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bölüm 3,
İngilizce metnine bakın.

Açık hava etkinlikleri ve güvenlik
Avustralya, yüzme, doğa yürüyüşü, kamp ve spor gibi açık hava etkinliklerine çok uygundur.
Unutmamanız gereken güvenlik kuralları bulunmaktadır.

Yüzme ve açık hava güvenliği
•
•

•

•

•

•

Sizin ya da çocuğunuzun yüzme bilmememesi durumunda, yüzme ve su güvenliği
derslerine katılın.
Okyanusta yüzme büyük tehlike içerebilir. Plajların keyfini çıkarmak için:
o Her zaman kırmızı ve sarı flamalar arasında yüzün. Bu flamalar arası,
cankurtaranların gözetimi altındadır.
o Güvenlik tabelalarını kontrol edin.
o Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda sakin olun, kolunuzu havaya kaldırarak
yardım isteyin.
o Kırmızı ve sarı flamaları bulamadığınız ya da yüzmenin önerilmediği ya da
plajın kapalı olduğunu belirten tabelaların bulunduğu plajlarda yüzmeyin.
Okyanus, önceden bilinmeyen sakıncalar içerebilir. Okyanus kayalıklarında ayağınızın
kayması ya da büyük dalgalar ya da yüksek gelgitlerde (denizin kabarması) sulara
kapılma gibi kazalardan kaçınmak için, uyarı işaretlerine uyun. Birçok kişinin büyük
dalgalara kapılıp suya düşerek boğulmuş olması nedeniyle, kayalıklarda balık avlarken
çok dikkatli olun.
Nehirlerde, göllerde ve barajlarda yüzerken dikkatli olun:
o Suya girmeden önce herzaman suyun derinliğini ve dibinde bulunan cisimleri
kontrol edin.
o Timsah ya da su kirliliği gibi tehlike işaretlerini kontrol edin ve bunlara uyun.
Arka bahçe havuzları da dahil olmak üzere, yüzen ya da su kenarında oynayan
çocuklarınızı herzaman gözetip denetleyin. Yüzme havuzlarının etrafı çitle
çevrilmelidir.
Tek başınıza yüzmekten, balık tutmaktan ve doğa yürüyüşüne çıkmaktan kaçının.
Nereye gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi bir kimseye bildirin. Yanınıza bol miktarda
yiyecek ve su alın.

131 450 numaralı telefonu arayın
124

•
•

•

•

•

Avustralya’da bazı yılan ve örümcekler zehirlidir. Yılan ve örümcek sokmalarında
ısırılan eklemli organınızı hareket ettirmeyin ve üç sıfırı (000) arayarak yardım isteyin.
Bahar mevsiminde, saksağan kuşları (magpies) olarak tanımlanan şarkı kuşları,
yaşadıkları bölgeyi savunmak amacıyla yaya ve bisikletlilere aniden saldırabilirler.
Sözkonusu kuşlar koruma altındadır ve bu nedenle yuvalarının yanına sokulmayarak,
şapka ve güneş gözlüğü kullanarak ya da elinizde bir sopa ya da başınızın üstünde
şemsiye taşıyarak saldırılarından korunun.
Avustralya’da güneş ışınları çok güçlüdür. Güneş yanıklarından korunmak için, güneşli
günlerde şapka ve koruyucu giysi giyin ve güneş kremi kullanın. Bu özellikle küçük
çocuklar için çok önemlidir.
Hava tahminlerini dikkate alın. Ateş yakmanın tümüyle yasak olduğu günlerde, açıkta
yakılan ateşler ve mangallara izin verilmemektedir. Meteoroloji Bürosu
www.bom.gov.au/index.php adresli internet sitesinde, hava durumuna ilişkin uyarılar
sağlamaktadır.
Dünyanın diğer kentlerine benzer şekilde, Avustralya kentlerinde de, özellikle geceleri,
saldırılar oluşmaktadır. Kişisel güvenliğinize dikkat edin. Parklarda, karanlık yerlerde
ve sorunlu olarak bilinen alanlarda dolaşmaktan kaçının.

Daha fazla bilgi edinmek için:
Bilgi kaynakları
Bureau of Meteorology – hava durumu ve
ateş yakma yasağı
Royal Life Saving Society – yüzme ve su
güvenliği

İnternet sitesi
www.bom.gov.au/weather

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – tercüme edilmiş bilgi dahil

www.beachsafe.org.au

Rip Current Safety Tips – İngilizce dışında
verilen bilgi dahil
Australian Cancer Council – güneşten
korunma

www.ripcurrents.com.au

www.royallifesaving.com.au

www.cancer.org.au

Evde güvenlik
Ev güvenliği
Evden çıkarken her zaman kapılarınızı kitleyin ve pencerelerinizi kapatın. Kapıyı açmadan
önce kimin geldiğini görmek için, mümkünse tel örgülü kapı ya da emniyet zinciri koydurun.
Gelen bir kişiyi görebilmek ya da eve geldiğinizde kapı kilidini kolayca açabilmek için, ön giriş
kapınızı aydınlatacak bir ışığı açık tutun ya da sensörlü ışık kullanın. Ayrıca bu, izinsiz girme
olasıliğı bulunan kişileri de engelliyecektir.
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İlaçlar ve kimyasal maddeler
Evlerde yaygın olarak bulundurulan ilaç ve kimyasal maddeler zararlı olabilir ve ciddi
hastalıklara yol açabilir.
•
•

•

Tüm ilaçları çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği ya da çocukların
bulamayacağı yerlerde bulundurun.
Bir ilacı almayı durdurmuş olmanız ya da kullanım süresini aşmış bulunması
durumunda çöpe atmayın ya da lavaboya boşaltmayın. Eczacınız arta kalan ilaçları
ücretsiz olarak güvenli bir şekilde imha edecektir.
Tüm temizlik ürünlerini, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği kilitli bir dolapta
tutun.

Çocuk güvenlik araç gereçleri (dolap kilitleri gibi), hırdavat dükkanlarının çoğundan satın
alınabilir.

Evde yangın güvenliği
Avustralya’da ev yangınları, her yıl 50 kişinin ölümüne ve birçok kişinin de ciddi şekilde
yaralanmasına yol açmaktadır.
Duman alarmları, yaşamınızı kurtarabilecek ve acil durum hizmetlerinin zamanında alarma
geçirilerek, hasarın yayılmasının önlenebileceği erken uyarı sağlarlar. Bu uyarı, özellikle
kişilerin uyudukları gece süresinde önemlidir. Her evin her katında en az bir duman alarmının
bulunması gerekir. Her altı ayda bir bunları kontrol edin ve pillerini yenileyin.
Ev yangınları çoğu kez, mutfakta ya da kusurlu kablo kullanımı, aygıtların yanlış kullanımı ya
da çalışmakta olan aygıtların gözetimsiz bırakılması nedenleriyle başlar. Aşağıda belirtilen
önlemleri uygulayarak ev yangınlarını önleyin:
Evde:
• Aşırı ısınmalarını önlemek amacıyla, elektronik aygıtların çevresinde açıklık
bulunmasını sağlayın
• Prizlere aşırı yükleme yapmayın – bir prize yalnızca bir fiş takılmalıdır.
• Fiş ve prizleri, toz ya da hasar bakımından kontrol edin ve herhangi bir sorun
bulunması durumunda, hemen onarın. Elektrikle ilgili tüm onarımların, nitelikli bir
elektrikçi tarafından yapılması gerekir.
• Perdelerin, giysilerin ve yatak takımlarının, mumlardan ve ısıtıcılardan uzak
bulunmasını sağlayın.
• Odada bulunmadığınızda, mum ya da diğer açık alevleri hiçbir zaman yanar durumda
bırakmayın.
• Evdeyken, kapıların içerden kilitli (örneğin; ölükilitli) olmamasını sağlayın. Böylece, acil
bir durumda kapıları çabucak açabilirsiniz.
• Hiçbir zaman yatakta sigara içmeyin.
• Çocukların kibrit ya da çakmaklara erişememelerini sağlayın.
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Mutfakta:
• Çocukları hiç bir zaman mutfakta gözetimsiz bırakmayın.
• Ocakta pişen yemeği gözetimsiz bırakmayın. Mutfaktan ayrılacaksanız, dönünce
tekrar açmak üzere ocağı kapatın.
• Yemek pişirirken, çocukları portatif ısıtıcılardan, mutfak ocaklarından ve fırınlardan
uzak tutun.
• Çarpıp dökülmesini önlemek için tencere kulplarını, ocağın uç kenarlarından uzakta
duracak şekilde çevirin. Ayrıca, sıcak su da yanıklara neden olur.
• Kolay tutuşur maddelerin, ısı kaynaklarının yanında bulunmamasını sağlayın.
• Metal kaplar, aliminyum folyo ya da metal mutfak takım aletleri dahil, metal maddeleri
hiç bir zaman mikro dalga fırınının içine koymayın.
• Bazı mutfak ve mangallarda gaz kullanılır. Kullanmanız sona erdiğinde, her zaman
fırın ve ocağınızı kapatın. Gaz kokusu duymanız durumunda, alevin gaz patlamasına
sebep olması nedeniyle, kibrit yakmayın. Gaz kaçıran yeri araştırın ve derhal gazı
kapatın. Kapatamamanız durumunda, üç sıfır’lı 000 telefonu arayarak “Fire Brigade”’i
isteyin. Telefonunuzu açık tutun.
Yangın oluştuğunda ne yapmak gerekir:
• Bir komşunun evinden, telefon kabininden ya da cep telefonunuzdan üç sıfırlı 000
telefonu arayarak itfaiye’yi isteyin. Yangının nerede çıktığını ve içeride insanların olup
olmadığını bildirin. Telefonunuzu kapatmayın.
• Yangın anında ne yapılması gerektiği konusunda eyalete ait itfaiye kuruluşları ayrıntılı
tavsiyede bulunur. Bölüm 2, Yardım Alın metnine bakın.

Orman yangınları güvenlik planı
Avustralya’nın bazı bölgelerinde orman yangınları evinizin güvenliğini etkileyebilir. Orman
yangın riski taşıyan bir yerde yaşamanız durumunda, orman yangınından kurtulma planı
hazırlayın. Yerel itfaiye servisleri, bu tür bir plan hazırlamanıza yardımcı olacak bilgi ve
rehberlik sağlar.
Planınız, orman yangın mevsiminden önceki, yangın süresince, yangın riskinin yüksek
olduğu günlere yakın önlemlerinizi ve ayrıca bir yedek planı içermelidir. Planınıza, evinizi
güvenli bir şekilde tutmak için ayrıntılı kontrol listeleri, olası bir yangına karşı evinizde ne tür
hazırlıklar yapmanızın gerektiği, olası bir yangın anında arayacağınız kişilere ulaşım listeleri,
evde oturan kişilerin özel gereksinimlerini dikkate alan planlar (örneğin; bebek ve yaşlıların
nasıl taşınacağı), ev hayvanları ve çiftlik hayvanları, ayrılma zamanını tetikleyici unsurlar,
ayrılma yöntemi, yedek plan ve eve geri dönüş planı dahil olmalıdır.
Orman yangını ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, bölüm 2, Yardım Alın. metnini okuyun.
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Çevre
Temiz bir çevre ve doğanın korunması Avustralya’lılar için önemlidir. Yere çöp atmak, kirliliğe
neden olmak ve atık maddelerin izinsiz olarak imhası yasaya aykırıdır. Atık maddelerin
imhası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.australia.gov.au/information-andservices/environment/pollution-and-waste-management adresli internet sitesine ya da Clean
Up Australia (www.cleanup.org.au/au) ya da Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au) gibi
çöp atılmasına karşı olan internet sitelerine girin.
Yerli hayvanlar, balıklar, kabuklu deniz hayvanları ve bitkiler yasalarca koruma altına
alınmıştır. Ruhsat almanıza gerek olup olmadığını araştırmadan, avcılık, balık avlama, bitki
ya da kabuklu deniz hayvanları toplama etkinliklerinde bulunmayın.
Bozulmalarını önlemek amacıyla, Ulusal Parklarla ilgili özel kurallar bulunmaktadır ve bazen
bu parkları ziyaret için ücret ödemeniz gerekir.
Daha fazla bilgi edinmek için:
Bölge

İnternet sitesi

Kurum

National Department of Environment – Parks
Australia

www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks

ACT

Parks and Conservation

www.tams.act.gov.au

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

NT

NT parks and reserves

www.environment.nsw.gov.au/nation
alparks
https://nt.gov.au/leisure/parksreserves

Qld

www.nprsr.qld.gov.au

SA

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

Tas.

Parks and Wildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

www.environment.sa.gov.au/parks

Hayvanlar ve evcil hayvanlar
Eyalet ve bölge hükümetleri hayvanların korunması ve ilgili yasalardan sorumludur. Bunun
yanısıra, yerel hükümetler evcil ve refakatçi hayvanların yönetimini üstlenirler.
Evcil bir hayvana sahip olmanız durumunda, besleme ve temiz tutma dahil, hayvana
bakmaktan siz sorumlu olursunuz. Ayrıca pisliğini de temizlemelisiniz. Birçok evcil hayvanın
düzenli olarak aşılanması ve hasta olduğunda ya da yaralandığında bir veteriner tarafından
tedavi edilmesi gerekir. Avustralya’da, hayvanlarını kısırlaştırmaları ve vücutlarına mikro çip
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(elektronik kimlik) taktırmaları evcil hayvan sahiplerinden beklenmektedir ve bu uygulamalar
yasalarca da gerekli görülebilir. Bu sorumluluk hayvan sahibine aittir. Daha fazla bilgi
edinmek için, yerel veterinerinize sorun ya da www.rspca.org.au adresli internet sitesinde yer
alan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) bölümüne bakın.
Bazı evcil hayvanların yerel belediyeye kayıt ettirilmeleri gerekir. Ayrıca, bakabileceğiniz evcil
hayvanların sayısı ve türü, bu hayvanlarınızı nerede ve nasıl beslediğinizle ile ilgili
kısıtlamalar bulunabilir. Birçok kiralık evde evcil hayvan beslemenize izin verilmez.
Evcil hayvanınıza bakmayı sürdürememeniz durumunda, onu terketmemeniz ya da serbest
bırakmamanız gerekir. Arkadaş ya da komşularınıza evcil hayvanınıza bakıp
bakamayacaklarını sorun ve kabul etmemeleri durumunda, evcil hayvan edinme internet
sitelerinde ilan edin ya da veterinerinerinizden yardım ya da tavsiye isteyin.
Evcil hayvan beslemek ya da hayvanların esenliği, ile ilgili sorularınızın bulunması
durumunda, www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state adresli internet sitesine girin ya da
veterinerinerinize sorun.
Ayrıca, Bölüm 6, Avustralya Yasası. bilgi metnine de bakın.

Gazeteler, televizyon ve radyo
Başlıca alışveriş merkezlerindeki gazete bayilerinin çoğunda, çeşitli dillerde gazeteler
bulunur. Belirli bir dilde ya da istediğiniz bir gazeteyi bulundurmamaları durumunda, adınıza
ısmarlamalarını isteyin.
Avustralya’da kamusal yayın yapan iki kanal dahil ücretsiz olan birçok televizyon kanalları
vardır (Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) ve Special Broadcasting
Service (SBS - www.sbs.com.au)). Bu ‘ücretsiz yayın’ hizmetlerini izlemek için, televizyon
ruhsatı ya da aboneliğe gerek bulunmamaktadır.
Diğer televizyon hizmetleri ücretli abonelik gerektirir (‘pay television’ ya da ‘pay TV’). İletişim
hizmetleri için herhangi bir sözleşme imzalamadan önce, bu hizmetlerin ücretlerini
ödeyebileceğinizden ve gereksinimlerinize ve yaşam düzeninize uyacağından emin olun.
Yalnızca kısa bir süre için kiralayacak olmanız durumunda, uzun süreli kontrat imzalamayın.
Ücretsiz televizyon kanallarını izlemek için ücretli televizyon aboneliği imzalamayın.
Bir çok Televizyon Kanalının “catch-up” (sonra izle) olarak tanımlanan internet programları
vardır. Bununla birlikte internetten televizyon programı izleme çok fazla veri kullanır ve veri
hakkınızı aşmanız durumunda size pahalıya malolabilir.
Ayrıca, Netflix, Presto ve Stan gibi “Streaming” (internet üzerinden yayın) hizmetleri de
Avustralya’da bulunmaktadır. Bunlar, program arşivlerine erişmeniz için ücret uygularlar. Bu
hizmetleri izlemek için hızlı bir broadband (geniş bant) bağlantısına gereksiniminiz
bulunmaktadır. Bu programları, özellikle cep telefonlarında izlemenin, çok fazla veri
kullanımına neden olacağını ve pahalıya malolabileceğini bilin.
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Special Broadcasting Service (SBS) televizyon ve radyo istasyonlarının, bir çok farklı toplum
dillerinde programları bulunmaktadır. Haftalık programları, metropolit gazetelerde ve
internette yayınlanmaktadır.
Etnik radyo istasyonları, National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council’de
bulunabilir. (www.nembc.org.au internet sitesine girin ya da 03 9486 9549 numaralı telefonu
arayın).

Kumar oynama
Bazı insanlar, kumara harcadıkları zamanı ve parayı özellikle kısıtlamakta güçlük çekmeleri
nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. Kumar oynama, ciddi mali sorunlara yol açabilir ve
kişinin yaşamındaki ruhsal ve bedensel, çalışma ve ilişkileri gibi diğer alanlarda da olumsuz
etkiler oluşturabilir. Kumar sorunu, yalnızca kumar oynayan kişiyi etkilemekle kalmayıp, aile
bireylerini ya da yakın arkadaşlarını da etkiler.
Kumardan etkilenen kişilere, ailelerine ve arkadaşlarına destek sağlayan hizmetler
bulunmaktadır. Bu hizmetler, danışmanlık, mali danışmanlık ve yasal tavsiyeleri içerir:
Kurum

Telefon

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

İnternet sitesi
www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

Gürültü
Gürültü, köpek havlaması, komşunun yüksek sesli müzik dinlemesi ya da alet kullanması
gibi, insanları rahatsız eden yüksek seslerdir.
Avustralya’lıları aşırı gürültüye karşı koruyan yasalar vardır. Yönetmelikler eyalet ve bölgelere
göre farklılıklar gösterir ancak sabah saat 07.00’den önce ve gece saat 11.00’den sonra
gürültülü etkinliklerden kaçınılmalıdır.
Gürültüsünün sizi etkilemesi durumunda, komşunuz ile görüşün. Komşunuz, gürültüsünün
sizi etkilediğinin farkında olmayabilir. Genellikle komşular, arada sırada oluşan gürültüleri
hoşgörüyle karşılar ve gürültüyle ilgili sorunları aralarında konuşarak çözebilirler. Ancak,
gürültünün sık sık, aşırı düzeyde ve sabah erken ya da gecenin geç saatlerinde oluşması ve
bu konuda konuşmanın çözüme yardımcı olmaması durumunda, yerel belediyeye, eyalet ya
da bölge çevre kurumuna ya da polise şikayette bulunabilirsiniz.
Bina yenileme inşaatı ya da parti düzenleme gibi gürültülü etkinliklerde bulunmayı
planlamanız durumunda, komşunuza bilgi verin. Gürültünün, başlayıp bitme zamanları ve bir
sorun oluşturması halinde kiminle görüşüleceğini bilmeleri, kişileri genellikle daha az rahatsız
eder. Ayrıca Bölüm 6, Avustralya Yasası metnini okuyun.
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Yerel hükümet hizmetleri
Yerel belediyeler çocuk sağlık merkezleri, çocuk bakım merkezleri, gençlik görevlileri,
yaşlı bakımı ve engellilere yardım hizmetleri gibi, birçok destek hizmetleri sunmaktadır.
Bu belediyelerin çoğunun bünyesinde çokkültürlülük ve toplum görevlileri çalışır ve
Avustralya’daki yeni yaşamınızda size değerli yardım ve tavsiyelerde bulunabilirler.
Ayrıca yerel belediyeler genellikle, toplum gruplarının yararlanabileceği kamu salonları,
spor, dinlence ve kültürel tesisleri de sağlarlar.
Belediyeler, yerel yolları yönetir, kamu tuvaletleri sağlar ve mağaza ve restoranların uygun
sağlık standartlarını karşılamasını üstlenir. Bina inşaatlarını kontrol eder. Mülkünüzde
değişiklikler yapmak istemeniz durumunda, yerel belediyenizden onay almanız gerekir.
Bazı yerel belediye hizmetleri için ödemede bulunmanız gerekebilir. Ücretler broşürlerde ve
belediyelerin internet sitelerinde yayınlanır. Kamu yetkililerinin kararlarını veya onaylarını
garantilemek için, onlara arıca para ya da hediyeler vermemelisiniz. Hediye ya da rüşvet
sunmak yasalara aykırıdır ve bidirilecektir.
Yerel hükümetlerle ilişki kurma bilgileri edinmek için, Bölüm 2, Yardım Alın metnini okuyun.

Kütüphaneler
Bölgelerin çoğunda, kişilerin ücretsiz üye olup ödünç kitap alabileceği kamu kütüphaneleri
bulunmaktadır. Ayrıca, kütüphaneler İngilizce’den başka dillerde de bazı kitaplar
bulundurabilir ya da getirtebilirler. Birçok kütüphanede ücretsiz internet erişimi
sağlanmaktadır.
Bir kütüphane, bulmak için, www.nla.gov.au/libraries adresli internet sitesine girin.

Çöplerin toplanması ve geri dönüşüm
Belediyeler, çöplerin ve geri dönüşüm atıklarının toplanmasından sorumludurlar.
Belediyelerin çoğu genel çöp ve (kağıt, plastik, cam ve metal) gibi geri dönüşüm maddeleri
için farklı bidonlar sağlar. Bazıları bahçe çöpleri için yeşil bidonlar ya da mobilya gibi
kullanılmayan büyük eşya toplama servisleri sağlamaktadır.
Çöp toplama saatlerini ve çöplerinizi sorumlu bir şekilde nasıl atabileceğinizi belediyenizi
arayarak ya da komşularınıza sorarak öğrenebilirsiniz. Mevcut çöp bidonlarına sığmayan
çöpünüz olması durumunda, çöp dökme alanına ya da geri dönüşüm merkezine götürerek
ücret ödemelisiniz. Kamu ya da özel alanlara çöp atmak yasa dışıdır.

Kamu tuvaletleri
Avustralya’daki kamu tuvaletlerinde normalde görevli kimse bulunmaz ve genellikle
ücretsizdir. Bu tuvaletler, bebek bakım bölümünü ve engellilerin erişebileceği tuvaletleri içerir
ve genellikle çömelme yerine, oturulan tuvaletler ve pisuvarlar olarak kullanılırlar. Kamu
tuvaletlerinin çoğunda erkek ve kadınlar için ayrı kullanım yerlerinin bulunmasına karşın, bazı
otomatik ve kadın ile erkeğin birlikte kullanabileceği bazı tuvaletler de bulunmaktadır.
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Lütfen kullandıktan sonra tuvaletleri temiz ve düzgün şekilde bırakın. Avustralya’daki bazı
tuvaletlerde, sifonu çekerek temizleme yerine, atıklardan kompost sağlanır. Bu nedenle,
tuvalete attığınız maddelere dikkat edin.
Bir kamu tuvaleti, bulmak için, https://toiletmap.gov.au adresli internet sitesine girin.

Su kullanımı
Avustralya’da suyun kalitesi genellikle iyidir. Bununla birlikte, bazı yerlerde sondaj suyu ya da
güvensiz su kullanılır. Bu suyu içmemelisiniz. Bunlar aşağıda yer alan sembolle belirtilir:

Yerel alanlarda su kısıtlamaları uygulanabilir. Bu, belirli zaman ve etkinlikler için su
kullanımınızın sınırlanması anlamına gelir. Örneğin; bahçenizi sulama, arabanızı ya da
pencerelerinizi yıkama gibi etkinliklerde bulunamayabilirsiniz. Yerel belediyenize sorun ya da
www.bom.gov.au/water/restrictions adresli internet sitesine girin.

Vizeler
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) geçici ve daimi oturma vizesi verir
ve vatandaşlık başvuruları ile ilgili kararlar alır. (www.border.gov.au)
Size uygun bir vize türünü bulmak için www.border.gov.au/Trav/Visa-1 Visa Finder gerecini
kullanın.
Birçok vize türüne www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl adresinden internet yoluyla
başvurabilirsiniz.

Resident Return vizeleri
Avustralya’da, güncel ya da eski daimi oturma izninizin bulunması ve yurtdışına gidip,
Avustralya’ya daimi oturma izniyle dönmek istemeniz durumunda, bir Resident Return vizesi
(RRV) için başvuruda bulunmanız gerekebilir.
Güncel daimi oturma vizenizin süresinin dolmuş olması ya da dolmaya yakın bulunması
durumunda, bu vizeyi almanız gerekir.
RRV, yolculuk olanağının geçerlik süresi içinde, yutdışına seyahat etmenize ve daimi oturma
izni ile Avustralya’ya dönmenize izin veren, kalıcı bir vizedir. Vize sahibinin Avustralya’da
sürekli olarak kalmasını sağlar. Yurt dışına gitme niyetinizin olmaması durumunda, RRV
vizesine başvurmanız gerekmez. RRV ile ilgili daha fazla bilgi, www.border.gov.au/trav/
visa-1/155- adresli DIBP internet sitesi’nde yer almaktadır.
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Avustralya’yı ziyaret vizeleri
Geçici ziyaretçilerin, Avustralya’da kalacakları sürenin tamamı için vize almak üzere
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ziyaretin amacına göre değişik bir dizi geçici vize
bulunmaktadır. Her vizenin özel koşulları vardır. Daha fazla bilgi için,
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry adresli
internet sitesine girin.

Kalıcı olarak göç etme vizeleri
Kalıcı olarak göç etmek için üç tür vize bulunmaktadır.
•
•
•

Aile göçü – başvuru sahibinin, Avustralya’da kendine kefil olacak, hak sahibi bir
akrabası bulunmalıdır.
Nitelikli göç ve ticari göç – başvuru sahibinin, Avustralya yaşamında ekonomiye ya da
diğer alanlarına katkıda bulunacak beceri ya da özel yetenekleri bulunmalıdır.
İnsani yardım statüsünde göç – başvuru sahibinin, ana vatanında insan haklarını
büyük ölçüde ihlal edici eziyete ya da önemli ayrımcılığa uğramış olması ve başka bir
ülkede yeniden yerleşiminin gerekli bulunduğuğunun değerlendirilmesi gerekir.

Her kategorinın katı koşulları bulunmaktadır. DIBP internet sitesinde vizelerle ilgili güncel
bilgiler bulunur ve www.border.gov.au adresli internet sitesinde size uygun olabilecek vize
seçeneklerini bulmanıza yardımcı olacak “Visa Finder” gereci sunulmaktadır.

Kayıtlı göç danışmanları
Göç danışmanı, genellikle bir ücret karşılığında, göç konularında tavsiye sağlayan, vize
başvurularının hazırlanmasına ve verilmesine yardımcı olan ve DIBP ile müşterisi adına
iletişimde bulunan bir kişidir.
Bir göç danışmanını kullanmak zorunda değilsiniz. Başvurunuzu verme konusunda
kendinizden emin olmamanız ya da durumunuzun karmaşık bulunması halinde, kayıtlı bir göç
danışmanını kullanmak isteyebilirsiniz.
Avustralya’da çalışan göç danışmanlarının Office of the Migration Agents Registration
Authority (OMARA)’ya kayıtlı olmaları gereklidir. Bir göç danışmanı bulmak için,
www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ adresinde yer alan OMARA
internet sitesine girin.

Vize bilgilerinizi internette kontrol etme
Visa Entitlement Verification Online (VEVO), vize sahiplerinin ve kuruluşların, vize
sahiplerinin güncel bilgilerini kontrol etmeleri için sağlanmış ücretsiz bir internet hizmetidir ve
buraya www.border.gov.au/vevo adresli internet sitesinden girilebilir.
Ayrıca, Apple ürünleri için myVEVO uygulaması da bulunmaktadır ve Apple arşivinden
ücretsiz olarak indirilebilir.
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Avustralya vatandaşlığı
Vatandaş olmak, Avustralya’ya ve bu ülkenin üstlendiği her hususa sürekli olarak
bağlanmanız anlamına gelir. Avustralya vatandaşlığı, çok büyük ödülleri olan ve demokratik
ulusumuza bütünüyle katılma fırsatı veren bir ayrıcalıktır.
Kalıcı oturma vizesi sahiplerinin çoğunun, vatandaşlığa başvurmadan önce karşılamaları
gereken belirli zorunlukları bulunmaktadır. Avustralya’da belirli bir süre yaşamış ve iyi
karakter sahibi olmak, bu zorunluklara dahildir.
Vatandaşlık konusunda bilgiler, hak sahipliği ve başvuru formları,
www.border.gov.au/Trav/Citi adresli internet sitesinde yer almaktadır.
Avustralya vatandaşlığına başvuran çoğu kişinin, vatandaşlık sınavından geçmeleri gerekir.
Vatandaşlık sınavı, yeni Avustralya vatandaşlarının, vatandaş olurken ettikleri Pledge of
Commitment’te belirtilen değerleri esas alır. Avustralya’nın demokratik inançları,
vatandaşlığın sorumluluk ve ayrıcalıkları, devlet ve Avustralya yasaları gibi konuları içerir. Bu
sınava hazırlanmak için, www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
adresinde yer alan vatandaşlık sınavı kaynak kitabı’nı okuyun.
Başarılı olmanız durumunda, bir vatandaşlık törenine katılmaya davet edileceksiniz. Törende,
yetişkin başvuru sahiplerinin çoğunun Avustralya vatandaşı olmak için Pledge of
Commitment etmeleri gerekecektir.
Avustralya vatandaşı olduktan sonra, Avustralya pasaportu almak için başvuruda
bulunabilirsiniz. Avustralya vatandaşlığı ile birlikte, başka bir ülkenin vatandaşlığını da
sürdürmeye devam etmeniz durumunda, Avustralya dışına seyahat ederken ve dönüşte
Avustralya pasaportunuzu kullanmanız gerekir.
Daha fazla bilgi edinmek ya da Avustralya passport’u almak üzere başvuruda bulunmak için,
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx adresli internet sitesine girin.

Gelecekte doğacak çocuklar ve Avustralya vatandaşlığı
Bir çok durumda Avustralya’da daimi oturma izniyle kalan bir kişi olarak dünyaya
getireceğiniz çocuk ya da çocuklar doğduklarında Avustralya vatandaşlığını otomatik olarak
kazanırlar. Bu çocukların bir Avustralya pasaportuna gerek duymaları durumunda, Avustralya
vatandaşı olmalarını kanıtlamak için, Form 119 ‘u doldurup bildirimde bulunmanız gerekir.
Seyahat için yer ayırtmadan önce bu durumu göz önüne almalısınız.
Daha fazla bilgi ve Form 119, www.border.gov.au adresli
DIBP internet sitesi’nde yer almaktadır.
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Oy kullanma
18 yaş ve üzerinde olan Avustralya vatandaşlarının oy kullanmak için seçmen kütüğüne kayıt
olmaları zorunludur. Ayrıca, vatandaşlık töreninde de seçmen kütüğüne kaydolabilirsiniz.
Bundan başka, 18 yaşını doldurduktan sonra oy kullanmaya hazır olmak için, seçmen
kütüğüne 17 yaşında da kaydolabilirsiniz.
Seçmen kayıt formları, postanelerde, Australian Electoral Commission ofislerinde ve
Australian Electoral Commission internet sitesinde bulunmaktadır. Federal, eyalet ve bölge
ve çoğu yerel hükümet seçimleri için kaydolmak amacıyla tek bir form doldurmanız yeterlidir.
Adres değiştirdiğiniz her zaman yeni bir kayıt formu doldurmalısınız.
Daha fazla bilgi edinmek için, Australian Electoral Commission’ı 13 2326 numaralı telefondan
arayın ya da www.aec.gov.au adresli internet sitesine girin.
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