
HAKLARINIZ VE 
SORUMLULUKLARINIZ
Haklarınız:

• kaliteli hizmet almak 

• saygılı, itibarlı ve nazik davranılmak

• ihtiyaçlarınızın değerlendirilerek sizin için doğru 
hizmetlerin saptanması

• sizi etkileyecek kararlardan haberdar edilmeniz ve 
katılımınızın sağlanması

• kendinizle ilgili karar veremez durumdaysanız, hakkınızda 
alınacak kararlara katılması için bir kişi (bir savunman veya 
destekleyici) seçmek. 

• özel yaşamınıza ve gizliliğe saygı duyulması 

• hakkınızda tutulan kişisel bilgilere ulaşmak 

• beklentilerinizi karşılayamazsak, olumuz bir tepkiyle 
karşılaşmadan şikayette bulunmak  

Sorumluluklarınız:

• görevlilere ve diğerlerine saygılı ve nazik davranmak 

• kendi hareketlerinizden ve kararlarınızdan sorumlu olmak 

• sizin için uygun hizmetleri değerlendirmeleri ve 
saptamaları için görevlilere yardımcı olacak gerekli bilgileri 
sağlamak 

• Durumunuzda bir değişiklik olduğunda görevlilerimizi 
bilgilendirmek 

Size karşı üstlendiklerimiz:

• kişisel inançlarınıza, özel yaşamınıza ve gizliliğe saygı 
duymak  

• size nezaket ve saygı göstermek 

• sizin adınıza hareket etmesi için seçtiğiniz kişiyi tanımak ve 
işleyişe dahil etmek

• sizin bakımınızla ilgili kişileri tanımak, onları teşvik etmek ve 
üstlendikleri role değer vermek 

• sizi sağladığımız bütün hizmetlerle ve diğer kurumların 
ilgili hizmetleriyle ilgili bilgilendirmek

• konuştuğunuz dile ve kültürünüze saygı göstermek ve 
değer vermek

• gerektiğinde sözlü tercümana erişmenizi sağlamak 

• yapılan herhangi bir şikayeti kabul edip, konuyu hemen bir 
çözüme ulaştırmak için gizlilik içerisinde adil bir inceleme 
yapmak. 

TURKISH/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


