
Aile İçi Şiddet Konusunda Hizmet 
Sözleşmesi
Aile İçi Şiddet, İnsan Hakları ihlalidir. Şiddet görmeden 
yaşamak her insanın evrensel hakkıdır.
Berry Street, Melbourne'un Kuzey bölgesinde (Northern 
Specialist Family Violence Service) ve Batı Bölgesinde 
(Western Specialist Family Violence Service), Aile İçi 
Şiddeti Konusunda Uzmanlık Hizmetleri sunar. 
Şiddet mağdurlarının güvenlik hakkı, Uzman Aile Şiddeti 
Hizmetlerimizin başlıca amacıdır ve hizmetlerimizin 
her alanında öncelik alacaktır. 
Hizmetlerimiz, heteroseksüel kadınlar, Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel, Transcinsiyetli, İnterseks ve Kuyir 
Topluluğundan (LGBTIQ+) bireyler dâhil olmak üzere 
aile içi şiddet mağdurlarını ve onların çocuklarını, 
aile içi şiddet konusunda uzmanlaşmış programlar 
yoluyla destekler. Hizmetlerimizden bazıları, kendilerini 
aile içi şiddet mağdurları veya failleri olarak gören 
ve heteroseksüel ilişki içerisinde olan cinsiyet 
değiştirmemiş erkeklerle de çalışmaktadır.
Bireysel ihtiyaçlarınıza karşılık veren bir hizmet 
sunduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bu Sözleşme, 
Berry Street'ten aldığınız destek ve yardımla ilgili size 
olan taahhütlerimizi genel hatlarıyla ortaya koyar. 
Ayrım yapmadan tüm hizmet kullanıcılarımıza nitelikli 
destek vermeyi amaçlarız.

Hizmet Taahhüdümüz 
Hizmetlerimiz, yardım ve desteklerimiz:
• ücretsizdir
• kapsayıcı ve saygılıdır
• farklı kültürlere duyarlıdır
• bireysel ihtiyaç ve koşullarınızı tanır
• sizin ve çocuklarınızın yararlanabileceği hizmetlerle, 

seçeneklerle ve haklarınızla ilgili sizi bilgilendirir
• sizi ve çocuklarınızı savunur
• kendiniz ve çocuklarınız için karar alırken sizi 

destekleyebilir 
• size, çocuğunuza ve güvenliğinize karşı mevcut 

riskleri düşünmenize yardımcı olur

Haklarınız 
Berry Street'in aile içi şiddette uzman hizmetleri, bizden 
destek alırken haklarınızı bilmenizi sağlamayı amaçlar. 
Hizmetlerimizden yararlanırken siz ve çocuklarınızın 
hakları aşağıdaki gibidir:
• güvende hissetmeye ve güvende olmaya
• konuştuklarınızın dinlenmesine ve sesinizin 

duyulduğunu hissetmeye
• kültürel kimliğiniz, kabiliyetiniz, cinsiyetiniz, cinsel 

yöneliminiz, inanç ve dininize ilişkin saygı görmeye
• doğru bilgiler almaya 
• kendi kararlarınızı vermeye
• hizmetle ilgili şikâyette bulunmaya ve/veya 

görüşlerinizi bildirmeye
• gizliliğinizin korunmasına* hakkınız bulunur.
*Lütfen şu bölüme bakınız: Bilgilerim, rızam olmadan hangi 
durumlarda başkalarıyla konuşulabilir?

Birlikte Çalışıyoruz 
Tüm hizmetlerimiz ve ortamlarımız şiddetten uzak 
alanlardır. Hizmetlerimize ve programlarımıza ulaşan 
herkes güvende hissetmeli ve olmalıdır. Berry Street, 
hizmetlerimizden yararlanan herkesi, güvende 
hissetmesi ve dinlendiğini hissetmesi için destekler.
Size yardımcı ve destek olmak üzere birlikte çalışırken 
sizden istediklerimiz:
• çalışanlarımıza ve hizmetlerimizden yararlanan 

diğer kişilere saygıyla yaklaşmanız
• neyi iyi yaptığımızı ve neyi iyileştirmemiz gerektiğini 

bilmemiz için bize görüş vermeniz 

Gizlilik 
Berry Street Family Violence Service'e katılıp 
katılmamayı siz seçersiniz. Koşullarınızla ilgili ne kadar 
bilgi sahibi olursak, ihtiyaçlarınıza yönelik hizmet 
ve tavsiye desteği verebilmemiz o kadar kolaylaşır. 
Bununla birlikte, bizimle ne paylaşacağınıza karar 
verme hakkınız vardır.
Verdiğiniz bilgiler, sizi diğer hizmetlere yönlendirirken 
kullanılabilir. Bunu yaparken mutlaka önce rızanızı 
alırız. Birlikte çalıştığımız kişi sayısıyla ilgili olarak, mali 
kaynak aldığımız kurumlara rapor verirken, ayrıca kalite 
güvencesi, araştırma ve değerlendirme amaçları 
doğrultusunda, kimliğinizin teşhis edilemeyeceği 
bilgiler kullanılabilir.

Çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenli, neşeli, ümitli olmaları gerektiğine inanırız.
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Bilgilere Erişim 
Bilgi Gizlilik Kanunu, Berry Street'in sizinle ilgili elinde bulundurduğu bilgileri görmenize olanak tanır. Düzenli iletişim 
halinde olduğunuz görevliye veya Aile İçi Şiddette Uzman Hizmetlerinin Kıdemli Yöneticisine sorarak Berry Street'in 
sizinle ilgili tuttuğu kayıtlara erişmek isteyebilirsiniz. Ya da dilerseniz Berry Street'in Gizlilik Görevlisi'ne 03 9429 9266 
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 

Bilgi Paylaşımıyla İlgili Hükümler•

Çocuklarla İlgili Bilgilerin Paylaşılması Planı (CISS) ve Aile İçi Şiddetle İlgili Bilgilerin Paylaşılması Planı (FVISS) 
çerçevesinde, Berry Street gibi onaylı kurumlar, rızanız olmadan, onaylı diğer organizasyonlarla çocukların sağlığını 
ve güvenliğini ilgilendiren veya çocuklar için aile içi şiddet riski değerlendirmesi ve yönetimini ilgilendiren bilgilerinizi 
paylaşabilmektedir. Ancak bu bilgiler, çocuk şiddet mağdurlarının yaşayabileceği risklerin değerlendirilmesi veya 
yönetilmesiyle ilgili değilse, yetişkin şiddet mağdurlarından rıza alınır. 
Mümkün olduğu hallerde bilgi paylaşmadan önce sizin rızanızı alırız, ancak acil durumlarda ve yüksek risk içeren 
durumlarda bu mümkün olmayabilir.

Bilgilerim, rızam olmadan hangi durumlarda başkalarıyla konuşulabilir?
• Güvenliğinizle veya çocuklarınızın güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler olduğunda,
• Mahkeme işlemleri için bilgi vermemiz zorunlu tutulduğunda,
• Halk sağlığına ve güvenliğine ciddi tehdit içerebilecek durumlarda,
Paylaştığımız bilgilerle ve bilgileri paylaştığımız kurumla ilgili sizi bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağız.
• Daha fazla bilgi için lütfen ‘Consent to share information with other service providers (Diğer hizmet sağlayıcılarıyla bilgi paylaşma 
rızası)’ formuna bakınız 

Görüşlerinizi bize iletin
Sağladığımız hizmetlerle ilgili görüş ve şikâyetlerinizi bildirme hakkınız vardır.
Hizmetlerimizle ilgili bir sorun yaşarsanız, çözüm bulmak için sizinle birlikte çalışmak isteriz.
Görüşleriniz, hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı olur. Nelerin iyi gittiğini, nelerin gitmediğini 
öğrenmek isteriz. Her türlü görüşe açığız.
Olumsuz görüşlerinizi paylaşmanızda, şikâyet etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bunlar, yeni hizmetlere erişmenizi 
veya almakta olduğunuz hizmetleri etkilemez. İsterseniz isminizi vermeden de şikâyette bulunabilirsiniz.
Kaç yaşında olursanız olun Berry Street'e görüş ve şikâyetlerinizi gönderebilir ya da görüş ve şikâyetlerinizi, sizin 
adınıza başka birinin göndermesini isteyebilirsiniz. Bize şikâyet, öneri, görüşlerinizi göndermek için: 
• İletişim halinde olduğunuz Berry Street görevlisiyle konuşabilir,
• İlgili bölümün Ekip Lideri veya Kıdemli Yöneticisiyle telefonla konuşabilir,
• Görüş ve şikâyet formlarını doldurup postayla gönderebilir ya da Berry Street ofislerine bırakabilir,
• www.berrystreet.org.au/feedbackform adresindeki görüş formumuzu internet üzerinden doldurabilir,
• Bize feedback@berrystreet.org.au adresine e-posta gönderebilir 
• En yakınınızdaki Bölge Direktörü ile konuşabilir veya Bölge Direktörü'ne yazabilirsiniz.

Desteğe ihtiyacınız olursa, görüşlerinizi veya şikâyetlerinizi bildirmenize yardımcı olabiliriz.

Şikâyetler 
Şikâyetleri en hızlı biçimde çözmeye gayret ederiz. İlk yanıtımızı vermek için iki iş günü içerisinde sizinle iletişime 
geçer, şikâyetle ilgili ne yaptığımızı özetleriz. Şikâyet sürecinizden veya sonucunuzdan memnun kalmazsanız, itiraz 
hakkınız bulunmaktadır. Şikâyet çözüldükten sonraki bir ay içerisinde şikâyetten sorumlu yöneticiyle görüşerek 
şikâyet sonucunuza itiraz edebilirsiniz.
Ayrıca, 1800 066 256 numaralı telefonu arayarak Homelessness Advocacy Service (Evsizlikte Savunmanlık Hizmeti) 
gibi bağımsız bir kurumla iletişime geçme hakkınız da bulunur. 
Ayrıca Victoria Ombudsman'ı da, kayıtlı topluluk servislerinin eylemleriyle ilgili yapılan şikâyetleri 
değerlendirebilir. T:03 9613 6222 E:ombudvic@ombudsman.vic.gov.au W:www.ombudsman.vic.gov.au
Suç mağduru iseniz, şikâyetinizin Suç Mağdurları Komisyonu tarafından nasıl ele alındığını inceletme hakkınız 
da bulunmaktadır. Bu Komisyonun görevi, suç mağdurlarının şikâyetlerinin, Suç Mağdurları Sözleşmesi 
ilkelerine göre ele alınmasını sağlamaktır. Komisyon ve Sözleşmeyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen  
www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au adresini ziyaret edin.

Berry Street Merkez Ofisi 1 Salisbury St Richmond VIC 3121
T(03) 9429 9266 E info@berrystreet.org.au www.berrystreet.org.au
Berry Street, sosyal adalet ilkelerine bağlıdır. Avustralya'nın topraklarının ve sularının geleneksel sahiplerini saygıyla tanıyoruz.


