Önce ve Sonra … Her zaman mutlu

Bu bilgiler 1961 Evlilik Yasası’nın 42(5A) fıkrası ve 1963 Evlilik Yönetmeliği’nin
39A düzenlemesi uyarınca sağlanmaktadır.

EVLİLİĞİNİZİ GÜÇLENDİRİN
Evlilikten önce: Evlilikle ilgili eğitim

Sağlam ilişkiler sizi yaşamın getirdiği değişiklik ve zorluklara göğüs
gerebilmeye hazırlar. İyi iletişim ve güçlü ilişki kurma becerilerini erkenden
geliştirmek, zor durumlarda bu becerileri kullanabilmenizi sağlamak
bakımından önemlidir.
Evlilik öncesi eğitim, yaşam boyu evlilikler kurmak için gerekli beceri ve
bilgileri sağlayarak çiftleri evliliğe hazırlar. Ayrıca, daha önceki ilişkilerden
olan çocukların evliliğe getirdiği ek boyut ve karmaşıklığı incelemek için
kurslar da mevcuttur.

Evlilik sırasında: Aile Danışmanlığı
İlişkileri rayında tutmak her zaman kolay değildir. İlişki sorunları yaşamımızın
değişik aşamalarında ortaya çıkabilir. Sarsıntılı kısa bir dönem yaşamanız
ilişkinizin zorda olduğu anlamına gelmemekle beraber, biraz yardıma gereksinim
duyduğunuzun bir işareti olabilir.
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Aile danışmanlığı, evlilik sırasında meydana gelen, çocuklar ve aile ile ilgili
kişisel ve kişilerarası sorunlar gibi birçok değişiklikleri kabullenme çabasında
çiftlere yardımcı olabilir. Aile danışmanları, eşinizle yaşadığınız duygusal
sorunları detaylı olarak ele almanızda veya ebeveynsel yükümlülükleriniz
konusunda anlaşmaya varmanızda yardımcı olabilir.

Evliliğin bitmesi: Aile Uyuşmazlığının Çözümü
Aile Uyuşmazlığının Çözümü (AUÇ) ayrılmakta olan eşlerin mal, para ve —
en önemlisi—çocuklarla ilgili konularda anlaşmaya varmalarında yardımcı
olabilir. Yasa, ayrılmakta olan ve ebeveynlik konusunda uyuşmazlığı olan
ailelerin bu konuyu AUÇ yoluyla çözüme bağlamaya gerçekten çaba
göstermelerini istemektedir.
Akrediteli bir AUÇ pratisyeni sorunları görüşmenizde, seçenekleri
değerlendirmenizde ve anlaşmaya varmanızda size yardımcı olabilir. Önemli
bir konu olan çocuklar için düzenlemeler belirtecek bir ebeveynlik planı
geliştirmekte AUÇ size yardımcı olabilir.
Çiftler ve ailelere sağlanan hizmet ve öneriler konusunda
daha fazla bilgi için
Family Relationships Online web sitesi
www.familyrelationships.gov.au’yu arayınız veya
Family Relationship Advice Line’a
1800 050 351 numaradan telefon ediniz.

EVLİLİK ÖNEMLİDİR
Evlendirme memurunuzun size bu belgeyi vermesinin nedeni evlenmeye
karar vermenin bir çiftin verebileceği kararların en önemlilerinden biri
olmasıdır. Evlilik, size, eşinize ve ailenize bazı değişiklikler getirecek önemli
bir adımdır. Bu belge size şu konularda bilgi vermektedir:
•

Avustralya’da evlenme süreci,

•

evlenmenin bazı önemli yasal sonuçları, ve

•

evlilik eğitimi, aile danışmanlığı veya uyuşmazlık çözümü gibi ilişki destek
hizmetlerinin nerede elde edilebileceği.

AVUSTRALYA’DA EVLENME
Avustralya’da evlenme, evlenme sürecini ve geçerli bir evliliğin yasal
gerekliliklerini belirten 1961 Evlilik Yasası tarafından düzenlenmektedir.
Doldurulmuş bir Tasarlanmış Evlilik Bildirimi
(Notice of Intended Marriage) formunu
evlendirme memurunuza evlenme tarihinden en az
bir ay önce (ve en fazla 18 ay öncesine kadar)
vermeniz şarttır.
Sizin ve eşinizin evlendirme memurunuza doğum
tarihinizin, doğum yerinizin, kimliğinizin ve sona ermiş
önceki evliliklerinizin kanıtlarını sağlamanız şarttır.
Her ikinizin de ‘Evliliğe hiçbir yasal engel olmadığı beyanı’nı
(‘Declaration of no legal impediment to marriage’) imzalamanız
şarttır. Bu Beyan’ı imzalamakla, evlenebilme yaşında olduğunuza
ve evliliğinize hiçbir yasal engel olmadığına inandığınızı beyan
ediyorsunuz.
Evlenme gününüzde, evlendirme memurunuz evliliğinizi
resmen icra edecektir. Bunu takiben evlendirme memurunuz
sizden, eşinizden ve tanıklarınızdan sayısı üçe varabilecek
evlenme belgelerini imzalamanızı isteyecektir.
Evlenmenizden sonra, evlendirme memurunuz evliliği evliliğinizin
yer aldığı Eyalet veya Bölge’deki Doğumlar, Ölümler ve Evlilikler
Siciline kaydedecektir.

AVUSTRALYA’DA EVLİLİK:
BİLMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI KONULAR
Sağlık ve sosyal yardım ödenekleri
Sağlık veya sosyal yardım ödenekleri alıyorsanız, ilgili dairelerle ilişkiye
geçmeniz ve evlendiğinizi bildirmeniz gerekecektir. Bu daireler,
ödeneklerinizin değişip değişmeyeceğini size bildirecektir. Ödeneklerinizi
kaybedebilir ve hatta, bu dairelere evlenmenizi izleyen makul bir süre içinde
evlendiğinizi bildirmezseniz cezalandırılabilirsiniz.

Adınızı değiştirme
Evlenen kişiler eşlerinin soyadını almayı seçebilir. Evlendiğiniz zaman
eşinizin soyadını alma konusunda bir yasal zorunluluğunuz yoktur.
Eşinizin soyadını almayı arzu ederseniz, eyaletiniz veya bölgeniz
Doğumlar, Ölümler ve Evlilikler Sicili’nin verdiği evlilik belgesini elde
etmeniz şarttır. Bu belge, kişisel dokümanlarınızın (örneğin sürücü
belgesi) evlilik soyadınıza çevrilmesi için genellikle yeterli sayılan bir
kanıttır.
Evlenme gününüzde aldığınız belge törensel bir belgedir ve pasaport
dairesi gibi çoğu hükümet dairesinin kimlik gerekliliklerini karşılamaz.

Vatandaşlık
Bir Avustralya vatandaşı ile evlenirseniz, Avustralya vatandaşlığına
otomatikman hakkınız olmaz. Yine de vatandaşlık için başvurmanız ve
uygunluk kriterlerine uymanız gerekecektir. Daha fazla bilgiyi Göç ve Sınır
Koruma Bakanlığı’nın web sitesinden elde edebilirsiniz: www.immi.gov.au

Vasiyetname yapma
Evlenme, geçmişte yapılan vekaletnameleri hükümsüz kılar. Bunun istisna
hali, vekaletnamenizin, hazırlandığı zaman bu evliliği planladığınızı açıkça
gösterdiği haldir.
Kişisel durumlarınız değiştiği zaman yeni bir vekaletname yapmanız önemlidir.
Bunu yapmanız, ölümünüz halinde varlıklarınızın nasıl dağıtılmasını istediğiniz
hakkında niyetlerinizi yürürlüğe koyan geçerli bir vekaletnameye sahip
olmanızı garantiye alır. Bir avukat vekaletname yapmanıza veya değiştirmenize
yardımcı olabilir.

Evlenme sonrası vergi
Evlendiğiniz zaman ödediğiniz vergi miktarı değişebilir. Evlenmeden önce
Avustralya Vergi Dairesi, bir vergi acentesi veya muhasiple ilişkiye geçip
vergi ile ilgili olası sonuçları görüşmek tavsiye edilir.

