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Kiracı hasarı politikası 

Bu belge kontrol altındadır 
Politika referans no. 3.3 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlandığı tarih 10 Kasım 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 28 Kasım 2019 

Değiştiren  Değiştirildiği tarih  

Onay sonrası 

yapılan değişiklikler  

 

Politikanın konumu Onaylı Gözden geçirme tarihi Kasım 2021 

Amaç 

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) konut bakımı 

konusunda, kiracının sorumluluklarının ve West Türk'ün sorumluluklarının açıkça 

tanımlanmasına yaklaşımını oluşturmaktadır.  

 

West Türk, bir binaya kiracıların neden olduğu hasarın onarım masraflarını veya kiracının 

sorumlu olduğu hizmetlerin masraflarını kiracılardan talep edebilir. Kiracının neden olduğu 

hasarlar, çocuklar, eşler, ev hayvanları veya binaya kiracı tarafından davet edilen misafirlerin 

neden olduğu hasarları da kapsar.  

Kapsam  

Bu politika, West Türk tarafından yünetilen tüm konutlara uygulanır. 

İletişim  

West Türk kiracılara bu politika hakkında açık bilgi sağlar ve bu politikayı kiracıların 

kullanımına sunar. Ayrıca, bu politikanın onarım maliyet tutarlarını kiracıdan geri almak için 

kullanılıp kullanılmadığını da kiracılara bildirir. West Türk'ün kiracı hasarını değerlendirmek 

için bir konutu incelemesi gerekiyorsa, kiracılar Konut Denetimi politikasına yönlendirilir. 

Politika bildirimi 

Konut Kiracılıkları Yasası’nın 2. Bölümü kiracının ve ev sahibinin haklarını ve görevlerini 

belirtir (kiracıların ve ev sahiplerinin genel görevleri). Bu bölüm Kiracı Hasar Politikası’nın 

temelini oluşturmaktadır:  

• Kiralanmış konuta yapılmış herhangi bir hasarın farkına varan bir kiracı (Bu hasar 

kiracı tarafından yapılmış olsun ya da olmasın) mümkün olan en kısa süre içinde West 

Türk’ü bilgilendirmelidir.  

• West Türk konutların iyi bakılmış bir durumda olmasını sağlamak için gerekli 

onarımları yapar.  

Kiracı, konuta ya da ortak alanlara zarar vermekten sakınmalıdır. Kiracı, aşağıdaki yazılı 

şekilde davranmalıdır: 

• Kiralanmış konuta hasar yapmaktan sakınmalı  

• ortak alanlara zarar vermemeye makul ölçüde özen göstermeli  
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West Türk, konuta onarım aşağıda yazılı durumlarda gerekmiş ise, onarım masraflarını 

kiracıdan geri ister: 

• kiracı, hanehalkının bir üyesi, ya da kiracının izniyle konuta girmiş bir ziyaretçinin 

kasıtlı olarak yaptığı ya da ihmali nedeniyle oluşan hasar.  

 

West Türk aşağıda yazılı durumlarda onarım masraflarını geri istemez: 

• Kiracının konutu günlük kullanımıyla oluşan, adil ölçüde aşınma ve yıpranma  

• kullanılabilir ömrünün sonuna erişmiş, ya da yenilenmesi gereken herhangi bir 

madde, sabit  eşya  ya da bağlantı parçası.  

West Türk aşağıda yazılı durumlarda onarım masraflarını geri istemeyebilir: 

• Akıl ve ruh sağlığı, ya da bedensel sağlık durumu nedenleriyle oluşan hasar,  

• aile içi şiddet olayları, ya da 

• suç niteliğindeki üçüncü taraf hasarları . 

Bu politika kiracıların, oturanların ya da ziyaretçilerin kasıtlı ve kapsamlı olarak, kötü niyetle 

zarar vermeleri durumunda geçerli olmayabilir. Bu gibi durumlarda West Türk derhal 

boşaltma bildirimi yapabilir ve Konut Kiracılıkları Yasası’nın 243. bölümüne göre Zilyet 

Kararı (konutu geri alma kararı) çıkartmak için başvuruda bulunabilir.  

Onarım masrafları  

Aşağıdaki durumlarda hasarın onarım masrafları kiracıdan istenebilir: 

 

Konuta yapılan kasıtlı hasar:  

• onay alınmaksızın yapılan değişiklikler 

• kiracı ya da onun adına yapılan ve West Türk şartlarına uymayan değişiklikler  

• West Türk’ün talep ettiği standartlara uymayan sabit eşyalar ve bağlantılar  

• West Türk’ün izni olmadan sökülen zemin kaplamaları  

• konuta kötü niyetle yapılan hasar 

• delinmiş iç dolaplar, kapılar ve duvarlar  

• sıhhi ürünler, silme bezleri, bebek bezleri ve oyuncaklar gibi tuvalete atılan 

eşyalardan kaynaklanan kanalizasyon ve/veya drenaj  tıkanıkları  

İhmalden doğan hasarlar:  

• kırık ya da hasara uğramış çamaşır asacak ip ve teller  

• kırık pencereler  

• halılarda yanık, ya da adil yıpranma ve aşınma olarak kabul edilemeyecek diğer hasar  

• ihmalden kaynaklanan hasar  

• tuvalet, lavabo, duş ve küvetlerde hasar  

• hasarlı/kayıp kapı ve tel/çelik güvenlik kapıları  

• hatalı onarımcı çağrıları  

• konutu makul ölçüde temiz tutmamak  

• konuta hasarı önlememek için özen göstermemek  

• haşere kontrolu  
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Üçüncü parti talimatlarına uyma: 

• Acil hizmetlerin konuta erişmesi gereken durumlarda, bununla ilgili hasar masrafları 

için kiracı faturalandırılabilir.  

• Viktorya Polisi’nden gelen bir emir 

• belediye yönetmeliklerinin bir emri [örneğin: istifleme] 

• Şehir ya da Kırsal İtfaiyelerden gelen bir emir  

• Şehir ya da Kırsal İtfaiyesinin doğrulamasına göre konutun doğrudan kiracının 

hareketleri nedeniyle hasar görmüş veya tahrip olmuş olması  

• Viktorya Hukuk ve İdari İşler Mahkemesi’den (VCAT)  tazminat ya da uyum kararı  

Kiracılığın sonlanması:  

• kiracılık sırasında onaylı olarak yapılmış değişikliklerin konutun kiracılığın başladığı 

zamandaki durumuna, veya West Türk’ün en son yaptığı işlerin sonundaki durumuna 

getirilmemesi (adil ölçüde aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere)   

• kırık kilitler olması ya da kiracılığın sonunda anahtarların West Türk’e geri 

verilmemiş olması  

• kiracılığın sonu temizliği 

• kiracılığın sonunda geride bırakılmış mobilyalar, ev aletleri, kişisel eşyalar veya taşıt 

araçları gibi kiracı mallarının çıkarılıp taşınması ile ilgili masraflar  

 

Konutlara verilen zarar ya da kiracılık ihlallerine ilişkin herhangi bir işlem yapmadan 

önce, West Türk kiracının bu hasardaki sorumluluğunu araştırıp doğrular. Bu araştırma 

süreci, konuyu kiracıyla görüşmeyi de içerir. West Türk, konuta verilen zarar düzeyine 

uygun bir kiracılık ihlali bildirimi yapmadan önce, bir insan hakları etki değerlendirmesi 

yapar.  

Kiracı sorumlulukları 

Kiracılar:  

• Kiracılık Sözleşmesinin kayıt ve koşullarına uyarlar  

• Konuta iyi bakarlar ve makul ölçüde temiz tutarlar  

• Eğer hasar varsa mümkün olan en kısa süre içinde West Türk’e haber verirler 

• Bir kiracının, hanehalkı üyesinin veya ziyaretçinin kasıtlı olarak kötü kullanımı veya 

ihmalinden kaynaklanmış olduğu kanıtlanan masrafları öder ve hasar onarımı ve 

temizlik harcamalarının geri ödenmesi kararlarına uyarlar.     

• Konuta yasa dışı girme, vandalizm veya aile içi şiddet nedeniyle yapıldığından şüphe 

edilen herhangi bir zararı polise bildirir (mümkünse), ve polisten alınan olay 

numarasını West Türk’e verirler.  

• Anahtarları teslim etmeden önce, kiracının yapmış olduğu herhangi bir değişikliği 

eski haline getirirler.  

• Konutu kiracılığın başladığı zamanki durumuna getirirler (adil aşınma ve yıpranmaya 

izin verecek şekilde)  

• Kiracılığın sonunda tüm anahtarları West Türk’e geri verirler.  
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Mal sahibinin sorumlulukları  

West Türk Konut Kiracılıkları Yasası’na göre, bir mal sahibi olarak sorumluluklarını yerine 

getirmeye kararlıdır. West Türk:  

• Bir kiracılığın başlamasından önce, konutun makul bir ölçüde temiz durumda 

olmasını, toplum standartlarına uygun derecede bakımlı olmasını, ve hiç bir zaman 

yaşanabilirlik standardının altında olmamasını güven altına alır.  

• Kiracılara, kiracılık anlaşması kapsamında West Türk’ün ve kiracının hak ve 

görevlerini belirten yazılı bir açıklama sunar  

• Konutu her 12 ayda bir gözden geçirerek kontrol eder  

• İhtiyaca bağlı olarak ve döngüsel olarak bakım sağlar. Konut boşalmalarından 

yararlanarak esnek bir iyileştirme programı uygular  

• Tüm bakım işlerinin kalifiye esnaf tarafından yapılmasını sağlar  

Kiracı onarım masraflarının yönetilmesi  

West Türk, kiracının kira sözleşmesinde, veya bu politikada ya da geçerli başka bir politikada 

belirtildiği gibi sorumluluklarını ihlal ettiğini düşünürse, verilen zararın giderilmesi için 

yapılan onarım masraflarını talep edebilir.  

 

West Türk, onarım masraflarını geri almak için aşağıda yazılı adımları atar: 

• İdeal olarak kiracıyla birlikte konutu inceler ve emlak durum raporu hazırlar  

• Fotoğraflar da dahil olmak üzere, konuta verilen hasarın ve bu hasarın nasıl oluşmuş 

olabileceğinin kanıtlarını toplar   

• Onarım ve bakım masraflarını geri almak için, bu masrafları kiracıya kapsamlı ve 

şeffaf bir biçimde, ayrıntılı olarak bildirir  

• Kiracıya, öngörülen onarım ve bakım ücretlerinin yazılı bildirimi yapılır. Bu bildirim 

aşağıda yazılı ayrıntıları içerir: 

a. Onarım ücretinin önerilen şartlarını açıklar,   

b. Kiracıya bu şartlar üzerinde müzakere etme seçeneği sunar. West Türk, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik adına, bu onarım masraflarının nasıl 

hesaplandığıyla ilgili bilgi sağlar. 

Konuta verilen zararın sorumluluğuna karar verilmesi  

West Türk, konutlarında yapılan hasarın onarım masraflarından kimin sorumlu olduğunu 

belirlemek için izlediği sürecin adil, zamanında ve kanıtlara dayalı olmasını aşağıda yazılı 

şekilde sağlayacaktır::  

• Binayı denetleyerek, gerekiyorsa var olan hasarı belgelemek  

• Emlak Durumu Raporu'nda belirtildiği gibi, konutun kiracılığın başlangıcındaki 

durumunu ve varsa konut üzerinde yapılan işlerin kanıtlarını dikkate almak  

• West Türk’ün onarımından sorumlu olduğu, adil aşınma ve yıpranmaları dikkate 

almak  

• Kiracının sağlık ve refahının tehlike altında olduğuna inanmak için iyi bir nedenin 

bulunduğu acil bir durumdan ötürü oluşan hasarı dikkate almak 

• Sağlık bozukluğunun ya da konutun bakımını yapamamanın hasarın oluşmasına 

katkısı olup olmadığını dikkate almak. Bu gibi durumlarda kiracının kanıt sunması 

istenir.  
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• Hasarın, aile içi şiddet, eve zorla girmek, ya da vandalizm gibi suç oluşturan 

şeylerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurmak. Bu durumlarda, 

mümkünse kiracı tarafından bir polis raporu sunulmalıdır.  

• Kiracı ile hasar unsurlarının görüşmek ve kiracının veya üçüncü bir tarafın West 

Türk’e hasarın olası nedeni hakkında verdiği bilgiyi kaydetmek  

• Hasarın türünü ve kiracının West Türk’e hasar bildirisinde bulunurken sorumlulukla 

ilgili olarak vermiş olduğu bilgileri dikkate almak  

Suç oluşturan faaliyetler durumunda kiracının, olayı polise bildirdiğini kanıtlamak için, 

Konut Müdürü’ne yedi (7) gün içinde Victoria Polisi Yasal Bildirimi ya da Polis Olay 

Numarası gibi bir kanıtı sunması gerekir.  

 

West Türk’ün hasarın kasıtlı zarar verme, kötü davranma ya da ihmal sonucu olduğuna karar 

vermesi durumunda, kiracı onarım masraflarından sorumlu olur.  

 

West Türk belli bazı durumlarda , örneğin hasarın suç oluşturan bir faaliyet sonucu olduğu 

bir durumda, hasarın onarım masraflarını kiracıdan almaya karar verebilir.  

Kiracının onarım masraflarına ilişkin kararlara itirazı  

Halen konutta oturmakta olan ya da konutu boşaltmış olan bir kiracı onarım masraflarının 

tutarına itiraz ederse veya zararın sorumluluğunu reddederse, West Türk kiracıya şunları 

bildirecektir:  

• kararın tekrar incelenmesi için itirazda bulunma hakları ve süreci  

• konutun durumuna ve hasarın sorumluluğuna Konut Kiracılıkları Yasası gereğince 

mahkeme tarafından (uygun olduğu takdirde) karar verilmesi için VCAT’a 

başvurabilecekleri  

Geri Ödeme Anlaşması  

Sorumluluk konusu çözümlendikten sonra, West Türk ve kiracı hem onarım masraflarını hem 

de bu masrafların nasıl ödeneceğini (toplu bir miktar olarak ya da taksitle) kapsayan ayrıntılı 

bir geri ödeme anlaşması imzalarlar.   

 

Kiracılar konuyu çözmek ve müzakere etmek için bir üçüncü taraf desteği almayı seçebilirler. 

Müzakere sırasında, Konut Müdürü adil aşınma ve yıpranmayı dikkate alır. Kullanılabilir 

ömürlerinin sonunda olan veya değiştirme için programlanmış bulunan sabit eşyalara ve 

bağlantı parçalarına kiracıya yüklenen onarım ücretleri uygulanmaz.  

 

Kiracı belirlenen hasar için sorumluluk kabul ederse, yapılan masraf kanıtlanmış kiracı 

onarım ücreti olarak değerlendirilmelidir. Kiracı bu tutarı tam olarak ödeyebilir ya da bir geri 

ödeme anlaşması yapabilir. Toplam geri ödeme miktarı, Konut Müdürü tarafından 

onaylanmadığı ve kiracı tarafından kabul edilmediği takdirde,  hanehalkının toplam gelirinin 

% 5'ini aşamaz.  

 

İhlal ve Uyum Süreci   

Bir anlaşmaya varılamazsa ya da yapılan bir anlaşma bozulursa, West Türk maliyetleri Konut 

Kiracılıkları kapsamında belirtilen ihlal ve uyum süreci ile izler.   
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Bu süreç aşağıda yazılı olanları içerebilir: 

• Bölüm 208  uyarınca bir görev ihlali bildirimi vermek: Görev 

İhlali Bildirimi aşağıda yazılı olanlar içindir:  

a. Kiracı, binalara veya ortak alanlara zarar vermekten kaçınmalıdır (61. bölüm).  

b. Kiracı kiralanan mülkü temiz tutmalıdır (63. bölüm)  

c. Kiracı onay olmadan sabit eşya vb. takmamalıdır (64.) 

Yasalar ve standartlar 

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

uygulamaktadır: 

• 1997 Konut Kiracılıkları Yasası / Residential Tenancies Act 1997  

• 1983 Konut Yasası / Housing Act 1983 (Vic) 

• DHHS tarafından yayınlanan Kayıtlı Konut Kuruluşları Kılavuzu / Guidelines for 

Registered Housing Agencies published by DHHS 

• Kayıtlı Konut Kuruluşları için Performans Standartları Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

 

 

http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/guidelines-for-registered-housing-agencies
http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/guidelines-for-registered-housing-agencies

