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Kira borçları politikası  
BU BELGE KONTROL ALTINDADIR 

Politika referans no. 2.3 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlanma tarihi 11 Mart 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 11 Kasım 2019 

Değiştiren  Değiştirme tarihi  

Onay tarihinden 

sonraki değişiklikler 

 

Politikanın konumu Onaylandı Gözden geçirme tarihi Kasım 2021 

Amaç  

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) gecikmiş kira  

borçlarına yaklaşımını belirler.  

Kapsam   

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk), tüm ilgili 

programlar çerçevesinde sahip olduğu ya da yönettiği tüm uzun süreli kiralık konutlar için 

geçerlidir.  

 

Politika bildirimi 

West Türk mümkün olan her zaman, kiracılıkların sürdürülmesi amacıyla, kiracılara bilgi, 

destek ve hizmetlere erişim sağlayarak, onların kiracılıklarını kendilerinin yönetmelerini 

sağlayacaktır.  

 

Tüm West Türk kiracılıklarının başlangıcında, kiracılara kira ödemeleri yapma ve kira 

borçlarını yönetme yöntemleri bildirilecektir.  

 

Bir kiracı, kirasının tamamını ya da bir kısmını kira ödeme tarihine kadar ödemezse, 'kira 

borçları' var olarak kabul edilir. West Türk, kiracılıkların sürdürülmesi sağlamak üzere, kira 

borçlarının yönetilmesi için kiracılarla yakın bir çalışma yapar. 

 

West Türk, kira borçları tespit edildiğinde kiracılarla erken ilişki kurar ve ve kiracılar kira 

borçlarını tam olarak ödeyemezlerse, kendileriyle başarılabilir kira ödeme planları üzerinde 

görüşme yapar.  

 

West Türk esnek bir tutum izleyerek, Konut Kiracılığı Yasası (RTA) uyarınca resmi 

işlemlerin uygulanmasından önce, kiracıların kira yükümlülüklerini yerine getirme 

yeteneklerini etkileyen sorunları çözmeleri için adım atmalarına olanak verir.  

 

West Türk, kiracının kira ödemelerini zamanında yapma kapasitesini etkileyen koşullar 

bulunduğunu kabul eder, ve kiracılar zor durumda olduklarında, West Türk bu duruma 

duyarlı bir biçimde yanıt verir. 

Gecikmiş kira borçlarına yaklaşım  

West Türk’ün, kira borcu olan kiracılara ilişkin olarak iki görüşü vardır.  Bu görüşler, 

kiracının kirasını ödemede karşılaştığı zorluklar hakkında bizi bilgilendirip 
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bilgilendirmediğine ve kiracının bizimle bir ödeme düzenlemesi konusunda yaptığı 

anlaşmaya uyup uymadığına bağlıdır. 

 

Kiranızı ödeyemezseniz ve bize bildirirseniz ne olur  

Bizimle bir düzenleme yaparsanız ve bu düzenlemeye bağlı kalırsanız, herhangi bir işlem 

yapmayız.  

 

Kiranızı ödeyemezseniz ve bize bildirmezseniz ne olur 

Kiranızın tamamını ya da bir kısmını ödemezseniz ve bize bildirmezseniz, ne kadar borcunuz 

olduğuna bağlı olarak iki şeyden birini yaparız. 

 

Eğer 3 haftadan daha az borcunuz varsa 

• Kalan tutarı ödemek için düzenlemeler yapmak üzere ofisle iletişime 

geçmenizi isteyen bir mektup alırsınız 

• Hâlâ ilişki kurmaz veya ödeme yapmazsanız, Konut Kiracılıkları 

Mahkemesinde resmi işlem yapabiliriz 

 

Eğer 3 haftadan daha fazla borcunuz varsa 

• 3 haftadan fazla borcunuz olduğu için size belli bir tarihe kadar konutu 

boşaltmanızı isteyen bir Boşaltma Bildirimi gönderebiliriz  

• Formda belirtilen tarihten önce bizimle ilişki kurar ve kira borcunuzu ödemek 

için bir düzenleme yaparsanız, siz bu anlaşmayı bozmadıkça başka işlem 

yapmayız  

 

Kira borcunuz varsa ve bizimle iletişime geçip kirayı ödemek için bir düzenleme 

yapmazsanız ve formdaki tarihe kadar taşınmazsanız, konutu geri almak için zilyetlik kararı 

(konutun geri alınması) çıkartmak üzere Konut Kiracılığı Mahkemesi’nde bir duruşma 

başvurusunda bulunuruz.  

Bu duruşma başvurusunun kopyaları size gönderilir ve duruşmanın tarihi ve saati Konut 

Kiracılıkları Mahkemesi tarafından size bildirilir.  

Bir zilyet kararı West Türk’e polisten sizi konuttan çıkarmasını istemesine izin verir. Bu 

olmadan önce size kiranızı ödemek için son bir olanak verilir. Eğer düzenli ödemeler 

yaparsanız West Türk zilyet kararını kullanmaz.  

İşlemler 

West Türk’ün oluşturduğu işlemler aşağıdaki içerir: 

• kira borçlarını zamanında tespit etmek 

• kiracıları derhal kira ile ilgili bilgilendirmek  

• kiracıların gecikmiş kira borçlarını yönetmelerine yardımcı olmak.  

Yasa ve standartlar  

 Bu politika West Türk’ün aşağıdaki yasa ve standartlardan doğan yükümlülüklerini 

uygulamaktadır: 

• 1983 Konut Yasası / Housing Act 1983 (Vic) 

• Kayıtlı Konut Kuruluşları İçin Performans Standartları / Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

• Konut Kiracılıkları Yasası / Residential Tenancies Act 

 

 


