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Avustralya’da göçmenlik alanında hizmet 

verme 

Göçmenlik hizmeti nedir? 

Göçmenlik hizmeti bu alanda bilgi veya deneyimi olan 

bir kişinin vize başvuruları ve diğer vize konularında 

aşağıda belirtilen göç işlemleri hakkında hizmet 

vermesidir.  

• vize başvurusu ya da diğer evrakları hazırlamak ya

da hazırlanmasında yardımcı olmak

• vize başvurusu ya da vize konusunda bilgi vermek

• vize konusunda adli duruşma ya da inceleme

mercileri nezdinde temsilci olmak ya da hazırlıklarda

bulunmak

Göçmenlik hizmetleri aşağıda belirtilenleri içermez: 

• başvuru ya da başka evrak hazırlanmasında (ya da

hazırlanmasına yardımcı olmada) tarama yapmak ya

da evrak postalamak gibi gereken büro işlerini

yapmak

• yazılı ya da sözlü çeviri hizmeti sunmak

• başka bir kişiye mutlaka vize başvurusu yapması

konusunda tavsiyede bulunmak

• üçüncü bir şahıs tarafından sağlanan bilginin, içeriği

hakkında yeterli yorum ya da açıklama

yapılmaksızın aktarılması.

Avustralya’da kimler göçmenlik hizmeti 

verebilir? 

Yalnızca kayıtlı göç işleri acentaları (registered 

migration agents), Avustralya’da hukuk hizmeti veren 

Avukatlar ya da muaf kişiler yasalara uygun olarak 

göçmenlik hizmeti verebilir.  

Kayıtlı göç işleri acentaları 

Kayıtlı göç işleri acentalarının Office of the Migration 

Agents Registration Authority (OMARA) 

www.mara.gov.au web-sitesinin Register of Migration 

Agents kısmında yer alabilmeleri için belli bilgi ve 

niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.    

Avukatlar 

Avukatların Avustralya’da hukuk alanında hizmet 

verebildiklerine dair gerekli resmi belgeye sahip 

olmaları gerekmektedir. Avukatlar yasal uygulamalar 

çerçevesinde göçmenlik hizmeti verebilmektedirler.  

Muaf kişiler 

Aşağıda belirtilen kişiler yasalara uygun olarak 

karşılığında ücret talep etmeksizin göçmenlik alanında 

vizeye başvuran kişiye yardım sağlayabilirler:  

• tayin edilen kimse, sponsor ya da yakın aile bireyi

• milletvekili/parlamento üyesi, diplomatik misyon

üyesi, konsolosluk makamı ya da uluslararası

kuruluş

• Public Service Act 1999 yasası altında görev yapan

kişi ya da eyalet ya da bölgelerde görevi gereği

göçmenlik hizmeti veren devlet memuru

• Bakana yapılacak sunumun hazırlanmasında ücret

almaksızın yardımcı olan kişi .

Daha fazla bilgi 

Avustralya’da göçmenlik  hizmeti sağlayanlar ile ilgili 

endişelerinizi nasıl şikayet edebileceğiniz ve kimlerin 

göçmenlik hizmeti vereceği hakkında daha fazla bilgi 

için Department of Home Affairs’in Who can help you 

with your application? web sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 

Eğitim acentaları 

Eğitim acentaları aynı zamanda kayıtlı göç işleri 

acentası ya da avukatlık bürosu olmamaları halinde 

muaf kişiler kategorine girmemektedirler ve 

Avustralya’da yasalara uygun olarak göçmenlik hizmeti 

veremezler. 
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http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
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Yasadışı göçmenlik hizmeti verenlere 

uygulanan cezalar 

Avustralya’da bir kişinin kayıtlı göç işleri acentası, 

avukat ya da muaf kişi olmaması halinde göçmenlik 

hizmeti vermesi suçtur. 

Yasadışı olarak göçmenlik hizmeti vermenin cezası 10 

yıla kadar hapis cezası olabilmektedir. 

Yasadışı göçmenlik hizmeti verenleri 

şikayet etmek 

Avustralya’da yasadışı göçmenlik hizmeti verenlerin 

şikayet edilmesi gerekmektedir. Şikayetler Department 

of Home Affairs’in  Border Watch Online Report web-

sayfasından yapılabilmektedir. 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



