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Arka plan bilgileri
Bu bilgiler kalıcı ya da geçici olarak Avustralya’da yaşamak için vize başvurusunda bulunanlara
yöneliktir. Avustralya’ya, tarihine, yaşam tarzına ve paylaştığımız değerlere bir genel bakış sunar.
Seçilen vizelere başvururken 18 yaş ve üstü başvuru sahiplerinin Avustralya değerlerine saygı
göstereceklerini ve Avustralya yasalarına uyacaklarını onaylayan bir Avustralya Değerleri İfadesini
imzalaması gereklidir.
Avustralya değerleri aşağıdakileri içerir:


eşit değere ve bireylerin onur ve özgürlüğüne saygı



ifade özgürlüğü



din ve seküler hükumet özgürlüğü



örgütlenme özgürlüğü



parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleme



yasalar karşısında eşitlik



erkek ve kadın eşitliği



fırsat eşitliği



barış içinde yaşama



hoşgörüyü, karşılıklı saygıyı ve ihtiyaç sahiplerine merhameti kapsayan eşitlik ruhu.

Bu değerler aynı anlamı taşımakla beraber farklı kişilerce farklı şekillerde ifade edilebilir. Bunlar
Avustralya’ya özgü değildir, ama üzerlerinde geniş bir toplumsal uzlaşma vardır ve Avustralya
toplumu ve kültürünün temelidir.
Değerler ifadesi, bir sorunun ya da beyanın bir parçası olarak çoğu vize başvuru formunda yer
alır.
Başvuru formundaki değerler ifadesi sorusunu imzalamadan önce şarta bağlı, daimi ya da az
sayıda geçici vize için başvuranların Avustralya Hükumeti tarafından temin edilen değerler
hakkındaki bilgileri okumuş ya da bunlar kendilerine açıklanmış olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler, vize
başvurularındaki değerler ifadesini imzalamadan önce başvuru sahiplerinin Avustralya değerlerini
anlamalarına yardımcı olmak üzere verilmiştir.

Avustralya Değerleri İfadesi
Şarta bağlı, daimi ya da az sayıda geçici vize için başvuranlar Avustralya Hükumeti tarafından
Avustralya’da Yaşam hakkında sunulan materyali okumuş ya da bunlar kendilerine açıklanmış
olmalıdır. Başvuru sahiplerinden, daha sonra Avustralya vatandaşlığı için başvurmaları
durumunda kendilerinin neler yapmaları gerekebileceğini kavramaları da istenmektedir. Bu ifade
kapsam dahilindeki vize başvuru formlarına dahil edilir ve 18 yaş ve üstü tüm başvuru sahipleri
ifadeyi imzalamalıdır.
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Şarta bağlı ve daimi vize başvuruları için
Avustralya Değerleri İfadesi
Yaşınız 18 ve üzeriyse bu ifadeyi imzalamalısınız.
Avustralya Hükumeti tarafından Avustralya toplumu ve değerleri hakkında verilen bilgileri
okuduğumu ya da bana açıklandığını onaylarım.
Aşağıdakileri anlıyorum:





Avustralya toplumu bireylerin onur ve özgürlüğüne, din özgürlüğüne, hukukun
üstünlüğüne bağlılığa, Parlamenter demokrasiye, erkek ve kadın eşitliğine ve karşılıklı
saygıyı, hoşgörüyü, fair play’i ve ihtiyaç sahiplerine merhameti ve kamuya yararını
gözetmeyi kapsayan eşitlik ruhuna saygı duymaya değer verir
Avustralya toplumu ırklarına, dinlerine ve etkin kökenlerine bakılmaksızın bireylerin fırsat
eşitliğine değer verir
İngilizce ulusal dil olarak Avustralya toplumunun önemli bir birleştirici öğesidir.

Avustralya toplumunun bu değerlerine Avustralya’da kaldığım sürece saygı duymayı ve
Avustralya yasalarına uymayı taahhüt ediyorum.
Avustralya vatandaşı olmak istemem durumunda aşağıdaki anlıyorum:



Avustralya vatandaşlığı, bir yandan farklılıklarına saygı duyarak tüm Avustralyalıları
birleştiren paylaşılan bir kimlik ve ortak bir bağdır.
Avustralya vatandaşlığı çift taraflı hak ve sorumlulukları içerir. Avustralya vatandaşlığının
sorumlulukları seçimlerde oy vermek ve jüride görev yapmakla ilgili olanlar dahil,
Avustralya yasalarına uymayı içerir.

Avustralya vatandaşı olmaya ilişkin gerekli yasal şartları karşılamam ve başvurumun onaylanması
durumunda Avustralya’ya ve halkına sadakatimi taahhüt etmem gerekeceğini anlıyorum.
İnternet üzerinden yapılan başvurularda ana vize başvuru sahibinden değerler ifadesine yönelik
olarak ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabını vermesi için bir düğmeyi seçmesi istenecektir. Başvuru 18 yaş
ve üstü bağımlı kişileri içeriyorsa ifadeye aşağıdaki paragraf ilave edilir:
Bu başvuruya dahil olan 18 yaş ve üstü tüm diğer kişiler, Avustralya Hükumeti tarafından
Avustralya toplumu ve değerleri hakkında verilen bilgileri okuduklarını ya da kendilerine
açıklandığını ve yukarıdaki ifadeyi kabul ettiklerini bana bildirdi.
Böyle durumlarda, başvuru sahibi kendilerinin ve kendilerine bağımlı olanların adına beyanda
bulunur.

Geçici vize başvuruları için Avustralya Değerleri
İfadesi
Kapsam dahilindeki geçici vizelere başvuranlar da bir Avustralya Değerler İfadesini imzalamalıdır.
İfadeleri başvurunun genel beyan kısmına dahildir, bu yüzden başvuru formunu imzalamaları
değerler ifadesinin de imzalanması anlamına gelir. Bu başvuru sahiplerinin bu bilgileri okuması
gerekmez, ama isterlerse okuyabilirler.
Aşağıdaki Avustralya Değerler İfadesi çoğu geçici vize başvuru formunda yer alır:
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Bu formda belirtilen Avustralya değerlerine Avustralya’da kaldığım sürece saygı duyacağım ve
Avustralya yasalarına uyacağım.
İnternet üzerinden yapılan başvurularda ifade çok az farklıdır:
Bu başvurunun başında belirtilen Avustralya değerlerine Avustralya’da kaldığım sürece saygı
duyacağım ve Avustralya yasalarına uyacağım.
İnternet üzerinden yapılan başvurular 18 yaş ve üstü bağımlı kişileri içeriyorsa ifadeye aşağıdaki
paragraf ilave edilir:
Bu başvuruya dahil olan 18 yaş ve üstü tüm diğer kişiler, bu gerekliliği de kabul ettiklerini bana
bildirdi.
Başvuru sahiplerinden, kendi adlarına ve kendilerine bağımlı olanların (varsa) adlarına değerler
ifadesi beyanına yönelik ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabını vermesi için bir düğme seçmeleri
istenecektir.
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Avustralya Değerleri ve Prensipleri
Belli konu başlıkları hakkında daha fazla bilgi için listelenen ilgili web sitelerine ve diğer
kaynaklara başvurun.
Belli bir derecede diğer ülkeler tarafından paylaşılmakla beraber bu değer ve prensipler dünyanın
dört bir yanından gelen milyonlarca insanın Avustralya’ya yerleşmesiyle Avustralya’nın benzersiz
düzenine uyarlanmış, şekillendirilmiş ve modernize edilmiştir. Farklı kişilerce farklı şekillerde ifade
edilebilmelerine rağmen aynı anlamı taşırlar.
Avustralya’ya ilk yerleşenler, benzersiz kültürleri ve gelenekleri dünyanın en eskilerinden biri olan
Aborijinler ve Torres Strait Adası insanları oldu. Göçle gelen ilk insanlar çoğunlukla Britanya ve
İrlanda’dan idi ve bu Anglo-Kelt mirasının Avustralya’nın tarihi, kültürü ve politik gelenekleri
üzerinde önemli ve devam eden bir etkisi vardır. Daha sonraki göç dalgaları Afrika’dan, Asya’dan,
Amerika kıtasından ve Avrupa’dan insanları getirdi ve bunların hepsi Avustralya’ya ve yaşam
tarzına kendi benzersiz katkılarını yaptılar.
Bu paylaşılan değerler ve prensip ifadesinin amacı herkesi aynı inanca sahip benzer kişilere
dönüştürmek değildir. Amacı yeni sakinlerin, istikrarlı, ama aynı zamanda dinamik; birbirine bağlı,
ama aynı anda çeşitlilik sergileyen bir toplum oluşturulmasına yardımcı olan temel değerleri
anlamalarına yardımcı olmaktır.
Avustralya’da insanlar birçok özgürlüğe sahiptir. Bununla beraber, bu özgürlüklerden
yararlanırken herkes düzenli, özgür ve güvenli bir toplumu korumak üzere demokratik yolla
seçilen hükumetler tarafından yapılan Avustralya yasalarına uymalıdır.

Temel özgürlükler
Tüm Avustralyalılar özgürce ve açıkça konuşabilme, örgütlere katılma, toplantı düzenleme,
seçtikleri dine ibadet etme ve kısıtlama olmaksızın Avustralya içinde taşınma dahil bir dizi
özgürlüğe (yasalar çerçevesinde) sahiptir.

Eşit değere ve bireylerin onur ve özgürlüğüne saygı
Tüm Avustralyalılar özgür ve eşit olup onlardan birbirlerine onur ve saygı çerçevesinde
davranmaları beklenir. Avustralyalılar, toplumumuzda anlaşmazlıkları çözmek için şiddet,
korkutma ya da aşağılama yolunun kullanılmasını reddederler.
Avustralya yasaları, 1975 Irk Ayrımcılığı Yasası, 1984 Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası, 1992 Engellilik
Ayrımcılığı Yasası ve 2004 Yaş Ayrımcılığı Yasası uyarınca sosyal hayatın çeşitli sahalarında ırk,
cinsiyet, engellilik ve yaşı temel alan ayrımcılığı yasaklar. Şikayetleri bu yasalara göre ele
almaktan Avustralya İnsan Hakları Komisyonu sorumludur.
Bkz: Avustralya İnsan Hakları Komisyonu

İfade özgürlüğü
Tüm Avustralyalılar insanları tehlikeye atmadıkça, haksız suçlamalarda bulunmadıkça ve
başkalarının ifade özgürlüklerini engellemedikçe Avustralya Hükumetleri veya tüm diğer konu
veya sosyal meselelerde düşündüklerini söylemekte ve yazmakta yasalar çerçevesinde özgürdür.
Aynı durum Avustralya gazeteleri, radyo ve televizyonları ile diğer medya biçimleri için de
geçerlidir. Avustralyalılar hükumetin eylemlerini protesto etmekte ve yasaların değiştirilmesi için
kampanya yapmakta özgürdür.
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İfade özgürlüğü insanların kendilerini ifade etmelerine ve fikirlerini tartışmalarına imkan sağlar. Bir
bireyin itibarını yanlış bilgilerden ya da yalanlardan koruyan yasalar vardır. İnsanlar aleyhinde
onların kültürleri, etnisiteleri ya da geçmişlerinden dolayı nefreti körüklemeyi yasaklayan yasalar
da mevcuttur.

Din ve seküler hükumet özgürlüğü
Tüm Avustralyalılar, uygulamaları hiçbir Avustralya yasasını çiğnemedikçe istedikleri dine
uymakta özgürdür. Ayrıca, Avustralyalılar hiçbir dine uymama özgürlüğüne sahiptir. Dine karşı
hoşgörüsüzlük Avustralya toplumunda kabul edilemez.
Avustralya seküler bir hükumete sahiptir; herhangi bir resmi ya da eyalet bazında dine sahip
değildir. Hükumetler tüm vatandaşlara dinlerine bakılmaksızın eşit olarak davranırlar.
Dini kuralların Avustralya’da yasal bir statüsü yoktur ve örneğin boşanmayla ilgili konularda
yalnızca parlamento tarafından düzenlenen yasalar geçerlidir. Çok eşlilik gibi (aynı anda birden
fazla kişiyle evli olma) bazı dini veya kültürel uygulamalar Avustralya’da yasalara aykırıdır.

Örgütlenme özgürlüğü
Yasalara uymak kaydıyla, Avustralyalılar, söz konusu protesto barışçı olmak ve hiçbir kimseye ya
da mala zarar vermemek kaydıyla hükumete ya da başka bir kuruma karşı bir araya gelmekte ve
protestoda bulunmakta özgürdür. Örgütlenme özgürlüğü yasal olması kaydıyla herhangi bir kurum
ya da gruba katılma ya da katılmama özgürlüğünü içerir. Bu kurum ve gruplar, siyasi partileri,
sendikaları ve sosyal grupları içerir.

Parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleme
Avustralya bir parlamenter demokrasidir, yani Avustralya vatandaşları ülkenin nasıl yönetileceğine
ve Avustralya toplumunun nasıl temsil edileceğine katılım sağlarlar. Hükumetler tüm
Avustralyalılara karşı sorumludur. Seçilen parlamentolar Avustralya’da yasa yapabilecek ya da
yasa yapma yetkisi verebilecek yegane kurumlardır.
Avustralya’daki herkes hükumetler tarafından yapılan yasalara kesinlikle uymalıdır. Tüm
Avustralyalılar hukukun üstünlüğü ile eşit seviyede korunurlar. Yani, hiç kimse, politikacılar ya da
polisler gibi güç ve yetki sahibi konumlarda bulunanlar bile yasalardan muaf ya da ‘hukukun
üzerinde’ değildir.

Yasalar karşısında eşitlik
Tüm Avustralyalılar yasalar karşısında eşittir. Yani, ırkından, etnisitesinden ya da geldiği ülkeden,
yaşından, cinsiyetinden, medeni durumundan ya da engelinden veya siyasi ya da dini
görüşlerinden dolayı hiç kimseye başkalarından farklı davranılamaz. Hükumet kurumları ve
bağımsız mahkemeler herkese adil davranmalıdır.
Eşit davranmanın anlamı birisini işe alırken ya da terfi ettirirken o kişinin kültürel geçmişinin ya da
siyasi görüşlerinin değil, kesinlikle becerilerinin, yeteneklerinin ve deneyiminin temel alınmasıdır.
Ayrıca, bu kişilere ırkından, renginden, dininden, cinsiyetinden ya da medeni durumundan dolayı
bir dükkanda, otelde ya da bir hizmet tesisinde hizmet sunumunun reddedilemeyeceği anlamına
gelir.
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Erkek ve kadın eşitliği
Erkek ve kadın Avustralya’da eşit haklara sahiptir. İşler ve meslekler kadın ve erkeklere eşit
derecede açıktır. Erkek ve kadınlar askeriyede hizmet edebilir ve her ikisi de hükumette görev
alabilir.

Fırsat eşitliği ve eşitlik ruhu
Avustralyalılar fırsat eşitliğine ve sıklıkla ‘eşit şans tanıma’ adı verilen kavrama değer verirler.
Yani, birisinin hayatta geldiği nokta doğumu ya da kayırılmasından ziyade yeteneklerinin,
çalışmasının ve çabasının sonucu olmalıdır.
Avustralyalılar karşılıklı saygı, tolerans ve fair play’i kapsayan eşitlik ruhuna sahiptir. Bu, herkesin
aynı olduğu ya da herkesin eşit zenginliğe ya da mala sahip olduğu anlamına gelmez. Amaç,
Avustralya toplumunda hiçbir formel sınıf ayrımı olmamasının sağlanmasıdır.

Barış içinde yaşama
Avustralyalılar barış içindeki toplumlarıyla gurur duyarlar. Değişimin tartışma, barışçıl yolla ikna ve
demokratik süreç yoluyla olması gerektiğine inanırlar. Şiddetin insanların düşüncelerini ya da
yasaları değiştirmenin bir yolu olarak kullanılmasını reddederler.
Bu değerlere ilave olarak, Avustralyalılar kamu yararını gözetirler ve ihtiyaç sahiplerine
merhametlidirler. Avustralya’da güçlü bir toplum ruhu vardır ve Avustralyalılar içinde yaşadıkları
toplumu güçlendirmeye ve geliştirmeye gayret gösterirler.
Birçok Avustralyalı günlük hayatında topluma katkı sağlar. Bu katkılarını çevreyi koruyarak,
yardım eli uzatarak ve kamu yararını gözetmek yolunda ihtiyaç zamanlarında birlikte çalışarak
gösterirler.
Avustralya’da insanların diğerlerine, özellikle zor durumda olanlara gönüllü olarak yardım ettiği
güçlü bir ‘dostluk’ geleneği vardır. Bu dostunuz çoğunlukla bir arkadaşınızdır, ama eşiniz,
partneriniz, erkek ya da kız kardeşiniz, kızınız veya oğlunuz da olabilir. Bu dostunuz tamamen bir
yabancı da olabilir. Ayrıca, güçlü bir toplum hizmeti ve gönüllülük geleneği mevcuttur.
Yukarıda ana hatları verilen değerler Avustralyalılar tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve
tartışılmıştır. Bu değerler Avustralya’nın farklı etnik gruplardan ve kültürel geleneklerden
milyonlarca insanı bağrına basmasına ve başarıyla kaynaştırmasına yardımcı olmuştur.
Avustralya’nın kültürel çeşitliliği, dinamik bir toplum olmasını sağlayan bir gücüdür. Avustralya
yasaları çerçevesinde, tüm Avustralyalılar kültürlerini ve inançlarını ifade etme hakkına sahiptir.
Ama aynı zamanda, tüm Avustralyalılardan Avustralya’nın yasalarına, değerlerine ve insanlarına
her şeyin üstünde bir bağlılık taşımaları istenir.

Paylaşılan değerler
Avustralya’daki göçmenler birçok farklı kültürel ve dini geçmişten gelmelerine rağmen
Avustralya’ya başarıyla yerleşmiş ve daha geniş olan toplumla kaynaşmıştır. Böylece, Avustralya
bu göçmenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sağladıkları katkılarla zenginleşmektedir.
Bugün Avustralya toplumunun önemli bir özelliği yalnız insanlarının kültürel çeşitliliği değil, aynı
zamanda Avustralya’ya her şeyin üstünde ve birleştirici bir bağlılıkla birlik olmaları derecesidir.
Avustralyalılar komşu olarak beraber yaşamanın yararı için bireysel farklılıklarını bir kenara
koyarlar.
Avustralya yasaları çerçevesinde, tüm Avustralyalılar kültürlerini ve inançlarını ifade etme ve
Avustralya’nın ulusal yaşamına özgürce katılma hakkına sahiptir. Aynı zamanda, herkesten giriş
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kısmında ana hatları verilen ve Avustralya’nın yaşam şeklini destekleyen prensip ve paylaşılan
değerleri korumaları beklenir.

Günümüzde Avustralya toplumu
Günümüzün Avustralya toplumunu tanımlayan özelliklerinden birisi insanlarının kültürel çeşitliliği
ve Avustralya’ya her şeyin üstünde ve birleştirici bir bağlılıkla birlik olmaları derecesidir.
Diğer tanımlayıcı bir özelliği ise Avustralya toplumunun eşitlikçi doğasıdır. Bu, herkesin aynı
olduğu ya da herkesin eşit zenginliğe ya da mala sahip olduğu anlamına gelmez. Bu, insanların
çok çalışarak ve bağlılık göstererek üst düzey bağlantıları ya da etkili koruyucuları olmadan
başarılı olabilecekleri anlamına da gelir.
Avustralya yasaları çerçevesinde, tüm Avustralyalılar kültürlerini ve inançlarını ifade edebilir ve
Avustralya’nın ulusal yaşamına özgürce katılabilirler. Avustralya hiç kimsenin doğduğu ülke,
kültürel miras, dil, cinsiyet ya da dini inancından dolayı dezavantajlı olmaması gerektiği inancına
sıkı sıkıya bağlıdır.
İstikrarlı, barışçı ve refah içinde bir toplumu korumak için, her türlü geçmişten gelen
Avustralyalılardan Avustralya toplumunu ayakta tutan bu paylaşılan prensip ve değerleri
korumaları beklenir.

Yasalar ve toplumsal adetler
Avustralya’daki toplum içi davranışlar formel yasaların ve formel olmayan toplumsal adetlerin bir
kombinasyonuyla yürütülür.
Avustralya’daki herkes ulusal yasalara uymalı; aksi durumda, adli ve cezai kovuşturma ihtimalini
göz önünde bulundurmalıdır. Normalde yasal olarak bağlayıcı olmasalar da insanlardan
Avustralya’nın toplumsal adetlerini, alışkanlıklarını ve uygulamalarını genellikle gözetmeleri
beklenir.
Avustralya yasaları Avustralya Devlet, eyalet ve toprak parlamentoları tarafından yapılır. Polisin
görevi toplum düzeni ve barışını korumak ve yasaları çiğnediklerine inandıkları kişileri mahkeme
karşısına çıkarmaktır. Yerel toplumlar ve mahallelerdeki insanlar da bir sıkıntı anında birbirlerine
yardımcı olurlar ve anormal veya şüpheli her şeyi yerel polis merkezlerine bildirirler.
Avustralya’da uyuşturucu trafiği, yasa dışı göçmenlik, ulusal güvenliğe karşı ve çevreye karşı
işlenen suçlar dahil olmak üzere federal yasalara karşı işlenen suçları araştıran Avustralya
Federal Polisi adı verilen ulusal bir polis gücü mevcuttur. Avustralya’nın tüm eyaletlerinin ve
Kuzey Topraklarının, eyalet ya da toprak yasalarına göre işlenen suçlarla ilgilenen kendi polis
güçleri vardır. Avustralya başkent topraklarındaki polis faaliyetleri Avustralya Federal Polisi
tarafından yürütülür.
Polis memurları kişileri tutuklayabilir ve mahkemede şahitlik edebilir, ancak kişilerin suçlu olup
olmadıklarına ilişkin son kararı vermezler. Buna mahkemeler karar verir.
Avustralya’da polis ve toplum arasında iyi ilişkiler vardır. Polise suçları bildirebilir ve onlardan
yardım isteyebilirsiniz. Polis tarafından size soru sorulduğunda sakin, nazik ve işbirliği içerisinde
olun.

Karakter gerekliliği
Avustralya toplumu tüm vize sahiplerinden Avustralya yasalarına uymalarını ve vizelerinin
karakter gerekliliklerini karşılamaya devam etmelerini bekler. Hüküm giymiş, kanun dışı motosiklet
çeteleri ya da terörist gruplar gibi suç örgütlerine katıldığına inanılan ya da Avustralya toplumu
veya Avustralya toplumundaki bir birey için risk oluşturan kişilerin vizeleri iptal edilebilir.
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Avustralya toplumunun sağlığı, güvenliği ya da düzeni için risk oluşturan ya da oluşturabilen
kişilerin vizeleri iptal edilebilir.
Vizeleri iptal edilenler gözaltına alınabilir ve Avustralya’dan gönderilebilirler. Ayrıca, Avustralya’ya
geri dönmelerine (çoğu durumda daimi olarak) izin verilmez.

Avustralya iş yeri hakları
Hem sponsorlu hem sponsorsuz vize sahipleri dahil, Avustralya’da çalışanların işle ilgili hakları ve
onları koruyan hususlar vardır. Bunlar sözleşmeler yoluyla ellerinden alınamaz.
Asgari ücret ve iş yeri koşulları Avustralya yasalarında düzenlenir.
Avustralya Fair Work (Adil Çalışma) Ombudsmanının vize sahipleri ve göçmenler web sayfası
çalışmaya başlamadan bilmeniz gerekenler, ücret oranları, izin düzenlemeleri ve çalışanların
haklarına ilişkin bilgiler içerir.
Bkz: Visa holders & migrants (Vize sahipleri ve göçmenler)
Fair Work (Adil Çalışma) Ombudsmanı işyeri haklarınız ve yükümlülüklerinize ilişkin daha fazla
bilgi ve önerilerde bulunabilir ve iş yeri bilgileri farklı dillere çevrilmiştir.
Bkz: Fair Work (Adil Çalışma) Ombudsmanı

Daha fazla bilgi
Yerleşmeyle ilgili konular:
İlgili bilgileri Department of Social Services (Sosyal Hizmetler Bakanlığı) (DSS) web sitesinde
bulabilirsiniz.
Avustralya’da Yeni Bir Yaşama Başlama kitapçığını Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesinden
edinebilirsiniz (İngilizce ve 37 diğer dilde mevcuttur)
Çoğu geçici vize başvuru sahipleri için değerler ifadesi, başvuru formlarındaki genel beyanlar
kısmına dahil edilmiştir.
Şu an Avustralya dışında olan ve İnsani vizeye başvuranların mülakat sırasında değerler ifadesini
imzalamaları gerekir. Bu başvuru sahiplerinden yukarıdaki bağlantılarda yer alan bilgileri okumuş
olmaları beklenmez, çünkü mülakat sırasında kendilerine açıklanacaktır. Bu farklı süreç,
Avustralya dışından İnsani vize başvurusu yapanların sıklıkla karşı karşı oldukları farklı durumları
dikkate alır.
Deniz Aşırı İnsani Programa göre onay alırsanız Avustralya için yola çıkmadan önce Avustralya
Kültürel Oryantasyon Programına (AUSCO) katılmanız teşvik edilir. Bu program Avustralya’ya
seyahat etmek ve yerleşmek hakkında bilgiler sağlar ve Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun çeşitli
yerlerinde düzenlenir.
Avustralya Değerleri İfadesini kabul etmesi gerekmeyen az sayıda vize vardır. Bu vizeler
aşağıdakileri içerir, ama bunlarla sınırlı değildir:


Ziyaretçi vizeleri



Resident Return (Sakin Dönüşü) vizesi olanları ya da bu vizeye başvuranları içeren ve
Avustralya’ya Özel Kategori vizesiyle giren Yeni Zelanda Vatandaşları.
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