
Polis/Ambulans                      (Üç Sıfır) 000

Ev İçi Şiddet Hattı   
(Domestic Violence Line)  1800 656 463

NSW Tecavüz Kriz Merkezi    
(NSW Rape Crisis Centre) 1800 424 017

Çocuk Koruma Yardım Hattı 
(FACS Child Protection Helpline) 13 21 11

NSW Kadın Yasal Servisleri   
(Women’s Legal Services NSW)  
Sydney (02) 9749 5533 
Sydney dışında  1800 801 501

Ev İçi Şiddet Savunma Servisi   
(Domestic Violence Advocacy Service)  
Sydney  (02) 8745 6999 
Sydney dışında  1800 810 784

Göçmen Kadının Sesi  
(Immigrant Women’s Speakout) (02) 9635 8022

Çocuk Yardım Hattı   
(Kids Helpline)  1800 551 800

Mali Yardım – Centrelink  
(Financial Assistance Centrelink) 13 61 50

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi (TIS) 13 14 50

Herzaman kendi güvenliğinizi dikkate alınız

Terk emri nedir?
Terk emri, Ev İçi Şiddet Yaklaşmama Kararının (Apprehended 
Domestic Violence Order (ADVO)) bir parçası olarak, sizin 
evde kalmanıza olanak tanır; şiddet kullanan kişinin ise evden 
uzaklaştırılmasını veya evi terk etmesini zorunlu kılar.

Terk emri, bir ADVO’ya uygulanabilen koşullardan birisi olabilir.

Şiddet kullanan kişinin, koruma altındaki kimsenin yaşadığı 
evde yaşamasına yasak getirebilir.

Bu bana uyan bir şey mi?
Terk emri çıkartmak için başvurmadan önce, kendi kendinize 
sormanız gereken bazı sorular vardır:

1.  Evde kalmanız halinde güvencede olacak ve kendinizi 
emniyette hissedecek misiniz?

2.  Eşiniz yaşadığınız yeri bildiği için korku içinde mi 
olacaksınız?

3.  Kendiniz evde kalıp şiddet kullanan kimsenin evi 
terketmesini mi tercih edersiniz?

4.  Çocuklarınız varsa, onların evde sizinle birlikte kalmaları 
onlar için daha uygun olacak mıdır?

5.  Evin masraflarını karşılayabilecek misiniz?

Terk emrini nasıl çıkartabilirim?
ADVO’ya başvurulduğu zaman terk emri çıkartılması da talep 
edilmiş ise, bir Sulh Hakimi (Magistrate) terk emrini çıkarabilir.

Bu durumu ADVO’ya başvururken bir avukat, mahkeme destek 
görevlisi veya polis memuru ile görüşmek önemlidir.

Bazı hallerde terk emrini, şiddet olayından sonra polisin 
çıkarabileceği Geçici Yaklaşmama Kararı ile birlikte çıkarmak en 
iyisi olabilir.

Terk kararının çıkarılabilmesi için 
Mahkeme nelere dikkat eder?
Mahkeme bir terk emri çıkarıp çıkarmamaya karar verirken, çeşitli 
etkenleri dikkate alır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Böyle bir karar çıkarılmaması durumunda korunan kimse ile 
evde yaşayan çocukların güvenliği ve korunma durumu

2.  Özellikle korunan kişi ve çocuklar başta olmak üzere, terk emrini 
çıkarma veya çıkarmamanın herhangi bir sıkıntıya neden olup 
olmayacağı

3.  Özellikle korunan kişi ve çocuklar başta olmak üzere, ilgili tüm 
tarafların konaklama ihityaçları, ve

4.  İlgili diğer konular.

Terk emri ihlallerini polise bildirmeyi unutmayınız.

Yardım için nereye başvurabilirim?
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