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ŞARTNAME 
 

TOPLULUK DANIŞMANI PANELİ (COMMUNITY 
ADVISER PANEL) 

 
MAHALLE ADALET MERKEZİ (NEIGHBOURHOOD JUSTICE 

CENTRE) 
 

 

Bu belge, Topluluk Danışmanı Paneli'nin amaçlarını ve nasıl çalışacağını tarif etmektedir. 
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Grubun Adı  Topluluk Danışmanı Paneli (Community Adviser Panel) 
 

Amaç Topluluk Danışmanı Paneli (TDP), Mahalle Adalet Merkezi'nin (MAM) adalete erişimi 
iyileştirmesine yardımcı olmak üzere bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen ve Yarra 
Kenti'nde yaşayanlar, topluluk grupları ve yerel örgütlerin kaydolduğu bir paneldir. 
 
Bu Panel, Mahalle Adalet Merkezi'nin mevcut ve yeni hizmet ve programlarının tasarlanması, 
geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli bilgileri sağlarken Yarra'nın çeşitlilik gösteren 
topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacaktır. 
 

Hedefler Panel, toplumun: 
 

 yerel toplulukların ihtiyaçlarıyla ilgili görüşlerini paylaşması 

 Mahalle Adalet Merkezi programları ve hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve 
uygulanmasına katkıda bulunması 

 geribildirimde bulunması ve Mahalle Adalet Merkezi'nin hizmet ve programlarını 
uyarlamasına yardımcı olması  

 Mahalle Adalet Merkezi'nin, ayrıca uzmanlık ve katılımın gerektiği durumlarda diğer yerel 
grup ve örgütlerle bağlantı kurmasına olanak sağlar. 

 

Taahhüt 
Beyannamesi 

Toplum, hizmet sağlayıcıları ve adalet sistemi arasında güçlü ortaklık, topluluğumuzun parçası 
olan kişilerle kurulacak sohbetler yoluyla geliştirilir. Herkesin dünyayı farklı deneyimlediğini ve 
sizin bilgi ve uzmanlığınızı benzersiz kılanın bu olduğunun farkındayız.  
 
Mahalle Adalet Merkezi, topluluğun ihtiyaçlarını karşılayan program ve toplum adalet hizmetleri 
geliştirmeyi taahhüt eder. Sizin bakış açınız ve uzmanlığınız, program ve hizmetlerimizin 
toplumun ihtiyaçlarına uyarlanmasını sağlayabilir. 
 

Üyelik TDP, MAM'ye program ve hizmet tasarımında yardımcı olmak isteyen toplum üyelerinin kayıt 
olduğu bir paneldir. MAM, bu panel sayesinde çeşitli projelerde etkileşime geçebileceği bir grup 
insana ulaşabilir. 
 
Üye olmanın pek çok yolu vardır, örneğin: 
 

 Yerel hizmet sağlayıcıları/örgütlerden tavsiye yoluyla 

 MAM çalışanlarının size ulaşmasıyla  

 MAM'nin internet sitesi ve sosyal medya üzerinden "Niyet Beyanı" göndererek. 
 
Üyelik isteğe bağlıdır. Üyeler her 12 ayda bir üyeliğini yenileme seçeneğine sahip olacaktır. 
 

Karar alım gücü TDP hizmetleri, programları ve ihtiyaçlarıyla ilgili MAM'ye danışmanlık, geribildirim ve bilgi 
sunar. MAM'nin stratejik yönelim ve operasyonlara dair genel karar alma yetkisi MAM'ye aittir. 
 
TDP üyeleri, MAM çalışanları değildir ve kendilerini MAM çalışanı olarak tanıtamazlar.  
 
Üyeler, MAM'nin faaliyetleriyle ilgili, MAM'den yazılı izin almadıkça halka açık beyanda 
bulunamazlar.  
 
TDP üyeleri, Davranış Kuralları belgesine uymak zorundadır. Üyeler Davranış Kuralları belgesine 
uymazsa, faaliyetlere katılamazlar. 
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Üyelik ölçütleri 
 

Üyelik: 
 

 Yarra Kenti'nde yaşayan, çalışan veya okuyan kişilere 

 Yarra ile güçlü bağları olan Aborjin veya Torres Boğazı Adalı halklarına 

 Daha önce MAM'nin hizmetlerinden yararlanmış ancak artık Yarra Kenti'nde 
yaşamayan kişilere  

 Yarra Kenti'nin toplulukları ve kültürel gruplarından temsilcilere 

 Yarra Kenti'nin yerel hizmet sağlayıcıları ve örgütlerinden temsilcilere 

 Yarra Kenti'nde işletme sahibi olan kişilere açıktır. 
 
MAM, TDP'ye kayıt olan kişilerin Yarra Kenti'nin çeşitliliğini yansıtmasını sağlamayı taahhüt eder 
ve çeşitlilik gösteren kişilerin başvurmasını kuvvetle teşvik eder. 
 

Üyelerin Görevleri Üyelerin sorumlulukları şunlardır: 
 

 TDP nezdinde görüşülen konu ve meseleler hakkında topluluğun görüşlerini ve bireysel 
görüşleri genel olarak temsil etmek 

 kendine ait bilgilere, yaşadığı deneyimlere ve becerilerine dayalı bireysel bakış açılarını 
paylaşmak 

 MAM'nin hizmet ve programlarının, toplumun ihtiyaçlarını ne derece karşıladığına dair 
içgörü ve danışmanlık sağlamak 

 mevcut ve yeni topluluk sorunlarına eğilecek yenilikçi hizmet ve programlar için 
fırsatları tespit etmek  

 hizmet ve program meseleleri ve zorluklarına dair olası çözümleri birlikte geliştirmek 
ve denemek 

 forumlar, atölyeler, danışma ve anket doldurma gibi faaliyetlere katılmak üzere müsait 
olmak. 

 

Üyelik faaliyetleri Üyelerin katılabileceği faaliyetler şöyledir: 
 

 deneyim ve görüşleri almak için mülakatlar/görüşmeler 

 bizimle hizmet ve program tasarlama 

 odak grupları ve atölyeleri 

 anket veya e-posta ile geribildirimler. 
 

Üyeler, katılabilecekleri fırstaları e-posta ve telefonla öğrenebileceklerdir. Üyelerin yılda en az 
bir faaliyete katılmalarını teşvik ederiz. 
 
Bazı faaliyetler Neighbourhood Justice Centre, 241 Wellington Street, Collingwood 3066 
adresinde, diğerleriyse Zoom gibi çevrimiçi platformlarda gerçekleşecektir. Katılmak isteyen 
üyelerimize gerektiğinde destek verebiliriz. 
 

Katılım ödemesi ve 
cepten harcamalar 
 
 

MAM'nin, üyelerinin değerli, uzmanlık içeren ve özellikli katkılarını tanıdığı yollardan biri ücretli 
katılımdır. 
 
Ücretli bir TDP etkinliği için, üyelere o etkinliğe katılmaları karşılığında ödenecek tutarı belirten 
bir davetiye gönderilir. Kısa anketler gibi bazı kısa süreli faaliyetler için ödeme yapılmaz. 
  
MAM, ücretli faaliyetlere ilişkin üyelerin doğrudan kendi ceplerinden yaptığı makul miktardaki 
masrafları karşılamaya çalışacaktır. Cepten harcanan tüm miktarların TDP Koordinatörü 
tarafından görüşmeye sunulup onaylanması gerekmektedir. 
 

Ödeme alma şartları Üyelerin:  
 

 MAM tarafından bir TDP faaliyetine katılmaları için davet edildikleri, 

 resmi temsilci rolü üstlenmedikleri ve 
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 MAM faaliyetlerinde başka bir örgüt, grup veya meclisten, ilgili kuruluşu temsil etmesi 
için ödeme almadığı faaliyetler için ödeme yapılacaktır.  

 
TDP üyeleri:  

 

 MAM için hizmet tedarik etmek üzere görevlendirilen ve ücretli çalışma saatleri 
içerisinde katılım gösteren profesyoneller,  

 MAM ile etkileşime geçme görevlerinin bir parçası olarak, fon alan bir örgüt veya 
grubu temsil eden kişiler,  

 MAM çalışanları veya yüklenicileri,  

 genel halka açık bir davete ilişkin katılım gösteren kişiler olduğunda bu TDP üyelerine 
ödeme yapılmayacaktır. 

 
Başlangıç Tanıtımı 
ve Uyum Desteği 

Tüm TDP üyelerine başlangıç tanıtımı ve uyum desteği sağlanacaktır. Bunun içinde: 
 

 TDP Üyeleri El Kitabı 

 Hoş Geldin Videosu bağlantısı  

 işbu Şartname ve Davranış Kuralları 

 düzenli irtibat kişisi olarak belirlenen bir çalışan 

 katılım için ilave destek (aşağıya bakınız) bulunur. 
 

Katılım desteği MAM, tüm üyelerin faaliyetlere katılmasına olanak tanımak için çeşitli şekillerde destek 
verecektir. Bu destekler arasında aşağıdakiler bulunur:  
  

• işitme döngü sistemleri  
• sözlü çevirmenler ve/veya tercüme edilmiş belgeler 
• ulaşım kuponları  
• çocuk bakımı desteği 
• bakıcı sorumluluklarıyla birlikte gelen masraflar 
• çevrimiçi faaliyetler için teknolojiye erişim 
• esenlik desteği. 

 
Herhangi bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bize ilgili faaliyetten iki hafta önce haber verin.  
 

Ücretli TDP 
faaliyetlerine ücretli 
katılım süreci 

MAM, ücretli TDP faaliyetine katılmak üzere davet edeceği kişiyle iletişime geçer. Bu kişiye 
aşağıdaki bilgileri verir:  
 

 faaliyetin genel hatları ve gerekli süre 

 tüm ödemelerin 14 gün içerisinde gelir olarak beyan edilmesini gerektiren sosyal 
güvenlik mevzuatına dair bilgi 

 katılım için destek gereksinimleri. 
 

Davet kabul edildikten sonra, MAM kişiye aşağıdakileri içeren bir e-posta gönderecektir: 
 

 gündem veya yönlendirmeler 

 faaliyetle ilgili sorular sorma fırsatı sunan, faaliyet öncesi görüşme 

 gerekiyorsa ilgili geri ödeme formları. 
 

Davranış Kuralları Bu kurallar, faaliyetlere katılan üyelerden beklenen davranışları içerir. 
 
Tüm TDP üyeleri: 
 

 başkalarının gizliliğine saygı duymayı  

 başkalarının görüş ve katkılarına değer vermeyi  

 başkalarıyla iş yaparken nazik, düşünceli, saygılı ve dürüst davranmayı  
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 milliyet, etnik köken, cinsiyet, siyasi inanç, kültür, din, yaş, ırk, cinsel yönelim, zihinsel 
veya fiziksel engelden ötürü kimseye ayrımcılık yapmamayı  

 kendisini veya başkalarını riske atabilecek davranışlardan kaçınmayı ve güvenli 
davranmayı  

 katılacağını teyit ettiği faaliyetlere zamanında katılmayı  

 faaliyetlere katılamayacaksa bize haber vermeyi  

 adil ve genel toplumun menfaatlerine uygun davranmayı  

 bizimle kurduğu ilişkisini kişisel yararı için kullanmamayı  

 katılımları fiili, olası veya öngörülen menfaate yol açacaksa bize haber vermeyi  

 MAM'den aldığı gizli ve özel bilgilere saygı duymayı ve bunları iznimiz olmadan ifşa 
etmemeyi, özetlememeyi ve paylaşmamayı kabul eder. 

 

Gizlilik Politikası MAM, üyelerin gizliliğine değer verir ve bu gizliliği korumayı taahhüt eder. Her türlü kişisel bilgi, 
ilgili gizlilik mevzuatları ve Victoria Sulh Ceza Mahkemesi politikaları uyarınca idare edilir.  
 

Değerlendirme TDP'nin performansı, etkililiğini ölçmek amacıyla yılda bir kez değerlendirilecektir. 
 

TDP 
Koordinatörünün 
üyelere karşı taşıdığı 
sorumlulukları 

TDP Koordinatörü, size aşağıdaki şekillerde destek sağlamaktan sorumludur:  
 

 üyeler için başlangıç ve uyum desteğini koordine etmek 

 her türlü soruyu yanıtlamak üzere irtibat kişisi olmak 

 üyelerin katılım için gerekli bilgi ve desteğe sahip olduğundan ve yeterince 
hazırlandığından emin olmak üzere üyelerle çalışmak 

 katılımcıların faaliyetlere katılma uygunluğunu değerlendirmek  

 katılım desteği sağlamak üzere aşağıdaki katılım desteklerini sağlamak:  

o sözlü çevirmen  

o ulaşım kuponları  

o çocuk bakımı desteği  

o bakıcı sorumluluklarıyla birlikte gelen masraflar 

o çevrimiçi faaliyetler için teknolojiye erişim 

o ücretli faaliyetlerin ödenmesinin koordine edilmesine yardım etmek 
o gerektiğinde esenlik desteği sağlamak. 

 

 

 

 


