
Final apprehended domestic violence order  
 Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007   
    

Bu belge, hukuksal bir belge değildir. Mahkemenin emrini anlamanıza yardımcı olmak niyetiyle 
hazırlanmıştır. 

 
Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmelisiniz. Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmemek, ceza 

gerektiren bir suçtur. 
 
 
Aşağıdaki kararlara uymanız gerekir. Bu kararlara uymamak yasaya aykırıdır. 
Polis tarafından tutuklanabilir, suçlanabilir ve mahkemeye çıkarılabilirsiniz. 
Mahkeme tarafından suçlu bulunursanız, 2 yıla kadar bir süre için hapse 
girebilir ve 5,500 dolara kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz. 
 

Ceza gerektiren başka suçlardan da suçlanıp mahkemeye çıkarılabilirsiniz. Bu 
suçlardan dolayı suçlu bulunursanız, daha büyük bir ceza alabilirsiniz. 
 
Bu kararlara, üzerinde belirtilen tarihe kadar uymak zorundasınız.   
 
Kararlar, üzerinde adları verilen kişileri korumak için çıkarılmıştır. 
 
Kararın üzerinde adı belirtilen korunan kişi uymanızı istemese de veya uymanızın gerekmediğini size söylese de 
bu kararlara uymak zorundasınız. Aşağıdakilerden herhangi birini yapma girişiminde bulunursanız, bu yine, 
kararı çiğnemek denilen yasaya aykırı olacaktır. 
 
Davranışlara ilişkin kararlar   

1. Aşağıdakilerden herhangi birini korunan kişilere veya bu kişilerle ev içi ilişkisi olan kişilere yapmamalısınız: 
A) onlara saldırmak veya onları tehdit etmek, 
B) onu takip etmek, taciz etmek veya korkutmak, ve 
C) korunan kişiye ait olan veya mülkiyetinde olan mal ve mülkü, kasten veya umursamaz bir şekilde 

imha etmek ya da zarar vermek 
 

Örneğin:  
• Bunlardan herhangi birini şahsen, başka bir kişi yoluyla veya elektronik iletişim veya cihazlar 

yoluyla yapmamalısınız (örneğin, telefonla, cep telefonu mesajları ile, elektronik postalarla, 
Facebook veya diğer sosyal medya araçları yoluyla ya da GPS ile izleme yoluyla).  

• Korunan kişiyi korkutabilecek veya bir şekilde onu incitebileceğiniz ya da birlikte sahip olunan 
mal ve mülk ve evcil hayvanlar dahil, malına ve mülküne zarar verebileceğinizi düşündürecek 
herhangi bir şey yapmamalı veya söylememelisiniz. 

 
Temasa ilişkin kararlar  

2.  Temas bir avukat aracılığıyla olmadığı sürece korunan kişiye herhangi bir şekilde yaklaşmamalı veya 
onunla ilişkiye geçmemelisiniz.  
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Bu belge, hukuksal bir belge değildir. Mahkemenin emrini anlamanıza yardımcı olmak niyetiyle 
hazırlanmıştır. 

 
Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmelisiniz. Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmemek, ceza 

gerektiren bir suçtur. 
 

Örneğin: 
• Korunan kişiye, şahsen veya elektronik iletişim (örneğin telefon, cep telefonu mesajları, 

elektronik postalarla veya Facebook ya da diğer sosyal medya araçları) aracılığıyla veya başka 
birinden onunla temasa geçmesini istemek dahil herhangi başka bir yolla yaklaşmamalı veya 
temasa geçmemelisiniz. 

• Korunan kişi sizinle temasa geçerse ve sizinle kaç kez temasa geçerse geçsin veya hangi nedenle 
olursa olsun, siz de yanıt verirseniz, bu kararı çiğniyor olursunuz.  

 
3.  Şuralara yaklaşmamalısınız:  

A) korunan kişinin eğitim için gidebileceği okul veya herhangi başka bir yer, 
B) çocuk bakımı için gidebileceği herhangi bir yer veya 
C) kararda sıralanan herhangi başka bir yer.  

 
Örneğin: 
• Bu yerlere şahsen yaklaşmamalısınız,  
• Bu ayrıca bir okul etkinliğine, okulun özel bir faaliyetine veya okulda düzenlenen anababa 

öğretmen gecesine katılamayacağınız anlamına gelir. 
 

4.  Alkol veya yasadışı uyuşturucu aldıktan sonra en az 12 saat boyunca korunan kişiye yaklaşmamalı veya 
yanında olmamalısınız. 

Örneğin: 
• Alkol veya yasadışı uyuşturucu madde aldıktan sonra en az 12 saat boyunca, korunan kişiye 

yaklaşmamalı ve onunla birlikte olmamalısınız. Örneğin, son içkinizi gece saat 9’da içmişseniz, 
ona, onun evine veya iş yerine ertesi sabah saat 9’dan önce yaklaşamazsınız. Birlikte yaşıyorsanız, 
12 saat boyunca kalabileceğiniz başka bir yer bulmanız gerekmektedir.  

• Korunan kişi ile birlikte alkol veya yasadışı uyuşturucu madde kullanmamalısınız. 
• Sizden uzak durmamanızı istese bile, uzak durmanız gerekir. 

 
5. Bir mahkeme hükmünde belirtilen durumlar haricinde korunan kişiyi bulmaya çalışmamalısınız. 

Örneğin: 
• Korunan kişiyi elektronik iletişim yoluyla, (örneğin telefonla, elektronik postalarla, cep telefonu 

mesajlarıyla veya Facebook ya da diğer sosyal medya araçlarıyla) internetle veya bulunduğu yeri 
bilip bilmediklerini herhangi bir kişiye sorarak bulmaya çalışmamalısınız. 

 
Aile yasası ve anababalık kararları 

6. Temas şu şekilde olmadığı sürece korunan kişiye yaklaşmamalı veya onunla temasa geçmemelisiniz: 
 A) bir avukat aracılığıyla veya 
 B) onaylı veya mahkemece onaylanan bir danışmanlığa, arabuluculuğa ve/veya uzlaşmaya katılmak 
için veya 
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 C) çocukla/çocuklarla temas için bu veya başka bir mahkeme hükmü varsa veya 
 D) çocukla/çocuklarla temas için siz ve anababa(lar) ile yazılı olarak anlaşmaya varılmışsa 

veya   
 E) çocukla/çocuklarla temas hakkında yazılı olarak siz ve anababa(lar) ve anababalık sorumluluğu 
olan kişi arasında yazılı olarak anlaşmaya varılmışsa,  

 
Örneğin: 
• Korunan kişiye, şahsen veya elektronik iletişim (örneğin telefon, cep telefonu mesajları, 

elektronik postalarla veya Facebook ya da diğer sosyal medya araçları) aracılığıyla veya başka 
birinden onunla temasa geçmesini istemek dahil herhangi başka bir yolla yaklaşmamalı veya 
temasa geçmemelisiniz. 

• Korunan kişi sizinle temasa geçerse ve sizinle kaç kez temasa geçerse geçsin veya hangi nedenle 
olursa olsun, siz de yanıt verirseniz, bu kararı çiğniyor olursunuz ve mahkemeye çıkarılabilirsiniz. 

• Çocuğunuzun/çocuklarınızın bakımı ile ilgili bir aile yasası kararı veya herhangi başka bir 
mahkeme kararınız varsa, ne yapıp yapamayacağınızla ilgili olarak kuşkuluysanız bir avukatla 
ilişkiye geçmelisiniz. 

 
(B) için: Aile hukuku konuları için, onaylının anlamı 1975 Aile Hukuku Yasası kapsamında onaylanmış 
demektir. 
 
 
(E) için: Örneğin, siz ve korunan kişi bir çocuğa/çocuklara sahipseniz ama çocuğunuz/çocuklarınız için 
başka bir kişi anababalık sorumluluklarına sahipse, çocukla/çocuklarla temas için o kişinin de onayını 
almalısınız. Diğer kişi, Aile ve Toplum Hizmetleri Bakanı’nın bir temsilcisi, bir mahkeme kararınca 
atanan yasal bir veli veya evlat edinen bir ana veya baba olabilir. 

 
Gidemeyeceğiniz yerlerle ilgili kararlar  

7.  Şuralarda yaşamamalısınız: 
A) korunan kişiyle aynı adreste veya 
B) kararda sıralanan herhangi bir yerde.  

  
Örneğin: 
• Bu adreste yaşıyorsanız ve eşyalarınızdan herhangi birilerini toplamanız gerekiyorsa, mallarınızı 

geri almak üzere, Malı Geri Alma Kararı denilen bir Karar için mahkemeye başvurabilirsiniz veya 
polisle ilişkiye geçebilirsiniz. 

 
8.  Şuralara girmemelisiniz: 

A) korunan kişinin yaşadığı herhangi bir yere veya 
B) çalıştığı herhangi bir yere veya  
C) kararda sıralanan herhangi bir yere.  
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Bu belge, hukuksal bir belge değildir. Mahkemenin emrini anlamanıza yardımcı olmak niyetiyle 
hazırlanmıştır. 

 
Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmelisiniz. Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmemek, ceza 

gerektiren bir suçtur. 
 

 
Örneğin: 
• Bu yerlerin sınırlarının içine giremezsiniz. 
• Bu adreste yaşıyorsanız ve eşyalarınızdan herhangi birilerini almanız gerekiyorsa, Malı Geri Alma 

Kararı için mahkemeye başvurabilir veya polisle ilişkiye geçebilirsiniz. 
 
9  Şuralara kararda belirtilen metreden fazla yaklaşamazsınız:  

A) korunan kişinin yaşadığı herhangi bir yer veya 
B) çalıştığı herhangi bir yer veya 
C) kararda sıralanan herhangi bir yer.  

Örneğin: 
• Bu yerlerin sınırına 100 metreden fazla yaklaşma izniniz yoktur. 
• Bu adreste yaşıyorsanız ve eşyalarınızdan herhangi birilerini almanız gerekiyorsa, Malı Geri Alma 

Kararı için mahkemeye başvurabilir veya polisle ilişkiye geçebilirsiniz. 
 

Silahlarla ilgili kararlar  

10  1998 Silahların Yasaklanması Yasası’nca izin verilmeyen ateşli silahlar veya silahlardan herhangi birini 
bulunduramazsınız. 
 

Örneğin: 
• 1998 Silahların Yasaklanması Yasası’nda sıralanan izinli olmayan tüm ateşli silahlarınızı ve 

silahlarınızı polise teslim etmelisiniz. Bunları tutmak ceza gerektiren ayrı bir suçtur. Tutmamanız 
gereken herhangi bir silah konusunda emin değilseniz, polise sorun. 
 

 
Diğer kararlar  

11. Polis veya Mahkeme, size veya ailenize özel başka kararlar da verebilir. 

 

Çoğu ilişkiler korkuyu, kontrolü veya şiddeti içermez. Eylemleriniz kabul 
edilemez. Şimdi, uymanız gereken bu karara sahipsiniz. Bu karar NSW polis 
bilgisayar sistemindedir.   
 
Evdeki şiddet herkesi etkiler ve incitir. Çocuklar evde şiddete maruz kalırsa, 
depresyondan, sıkıntıdan ve saldırganlıktan mağdur olma olasılıkları daha 
fazladır ve okulda zorluk çekebilirler. 
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Bu belge, hukuksal bir belge değildir. Mahkemenin emrini anlamanıza yardımcı olmak niyetiyle 
hazırlanmıştır. 

 
Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmelisiniz. Polis/mahkeme emirlerini yerine getirmemek, ceza 

gerektiren bir suçtur. 
 

 

Bu kararda belirtilenleri yapmazsanız: 

• 2 yıla kadar bir süre için hapse girebilir veya 5,500 dolara kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz. 
• Bu kararı çiğnemenin yanı sıra, ceza gerektiren (örneğin saldırı veya gözünü korkutma gibi) diğer suçlarla 

suçlanabilir ve mahkemeye verilebilirsiniz. Bu suçlardan dolayı mahkeme tarafından suçlu bulunursanız, 
daha uzun hapislik gibi daha fazla bir ceza alabilirsiniz. 

 
1998 Silahların Yasaklanması Yasası’nda sıralanan izinli olmayan tüm ateşli silahları ve silahları, sahip olduğunuz 

ilgi ruhsatlar ve izinlerle birlikte derhal polise götürün. Bunlardan herhangi birini saklarsanız, bu kararı 
çiğniyor olabilirsiniz ve ceza gerektiren diğer suçlarla da suçlanabilirsiniz. 

Karar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, şuralarla ilişkiye geçebilirsiniz:  
 

• bir avukat 
• (02) 9219 5000 numaralı telefondan Legal Aid NSW  
• Yerel Polis Karakolundaki (korunan kişi sizseniz) Ev İçi Şiddet İrtibat Görevlisi 
• 1300 888 529 numaralı telefondan veya www.lawaccess.nsw.gov.au adresindeki siteden Law Access 

NSW 
• 131 450 numaralı telefondan veya www.tisnational.gov.au adresindeki siteden Tercümanlık Servisi

 

 

 
Bu, değişmeniz için bir fırsattır. 
 

Duygularınızı ve sıkıntılarınızı denetlemeye ilişkin olarak birisiyle konuşmak 
isterseniz, yardım mevcuttur. Şuraları arayın: 

• Men’s Referral Service on 1300 766 491 - Erkeklerin desteğe erişmeleri için bir 
servis 

• Relationships Australia on 1300 364 277 - Bir aile destek servisi 
• The Parent Line on 1300 1300 52 - Anababaları desteklemek için bir servis 
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