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Mülk denetimleri politikası  
BU BELGE KONTROL ALTINDADIR 
Politika referans no. 3.4 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlama tarihi 10 Kasım 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 28 Kasım 2019 

Değiştiren  Değişiklik tarihi  

Onaydan sonra 

yapılan değişiklikler 

 

Politika konumu Onaylandı Gözden geçirme 

tarihi 

Kasım 2021 

Amaç 

Bu politika West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) mülk denetimi 

yapma sorumluluğunu yerine getirmekle ilgili yaklaşımını belirlemektedir  

Kapsam 

Bu politika West Türk’ün yönettiği tüm mülkleri kapsar ve aşağıda yazılı denetim şekillerini 

içerir: 

• Kiracı adayı denetimleri: konut için başvuran bir kişiye konut teklifi yapılmadan 

önce kiralanacak konutun gösterilmesi (bölüm86.1a) 

• Takip (yeni kiracı) ziyaretleri: yeni bir kiracılığın başlamasından kısa bir süre 

yapılan konut denetlemeleri (bölüm 86.1c)  

• Rutin/planlı/düzenli denetimler: yılda iki kez yapılan rutin denetimler (bölüm 86.1f) 

• Kiracının çıkışı öncesinde yapılan denetimler: kiracının mülkü boşaltmasından 

önce yapılan denetim (bölüm 86.2) 

• Kiracı çıkışı sonrası denetim: kiracının mülkü boşaltmasından sonra yapılan 

denetim   

İletişim 

West Türk kiracılara bu politika hakkında açık bilgi verir ve kiracıların bu politikaya 

erişimini sağlar. Denetimler West Türk’ün kiracıların yaptığı hasarla ilgili masrafları geri 

almak istemesiyle sonuçlanırsa, kiracılar Kiracı Hasar Politikasına yönlendirilirler. 

Politika bildirimi  

West Türk, konut denetimleri yaparken kiracı üyenin gizlilik, aile, ev ve/veya yazışmalarına 

yasa dışı veya keyfi olarak müdahale edilmemesi haklarına saygı gösterecektir. 

 

Kiralık Konutlar Yasası’na göre, West Türk tüm konutlarında, yıllık denetim yapar. Bu 

denetimler, West Türk'ü mülklerin durumu hakkında bilgilendirerek döngüsel ve duyarlı bir 

bakım programını aydınlatır. 

 

Denetimler, West Türk'ün Konut Kiracılıkları Yasası kapsamındaki mülkleri iyi durumda 

tutma sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır. 
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Denetimleri yapan kişiler profesyonel bir kapasitede hareket edip ve gizlilik 

gereksinimlerinin farkında olmalı ve mülkün durumunu etkilemediği sürece temizlik 

standartları hakkında kişisel yargılarda bulunmaktan kaçınmalıdırlar. 

 

Kiracıların, kendilerine ayrılan zamanda denetim için hazır bulunarak yardımcı olmaları 

gerekir. Konut Kiracılıkları Yasası kapsamında, kiracılar tüm hasarları, kusurları ve mülke 

ilişkin gerekli diğer konuları, üzerinde çalışma yapılması için West Türk’e  bildirmekle 

yükümlüdür. Bu, kira sözleşmesinde ve Konut Kiracılıkları Yasası’nda belirtilmiştir.  

 

 Konut Kiracılıkları Yasası’nın 89. Bölümü uyarınca giriş hakkını kullanan West Türk 

personeline izin vermek kiracının görevidir. Bu girişe izin verilmiyorsa, West Türk Görev 

İhlali Bildirimi verebilir. Kiracı hala buna uymayı reddederse, West Türk Uyum Emri için 

VCAT'a başvuracaktır. 

Rutin denetimlerin amacı  

Normal şartlar altında, tüm denetimler West Türk Batı Konut Müdürü ve Yönetişim Kurulu 

Bakım Koordinatörü tarafından, aşağıda yazılı olan amaçlarla yapılacaktır:: 

• acil veya rutin onarım gerekip gerekmediğini belirlemek,  

• mülklerin kiracılık sözleşmesinde belirtilen standarda göre bakılmakta olduğunu 

güven altına almak, 

• hasarın kiracı tarafından yapılıp yapılmadığını değerlendirmek, ve kiracı tarafından 

yapılmışsa, hasarın kasıtlı ya da kaza sonucu olduğuna karar vermek,   

• konutun kiracının gereksinimlerine hala uyup uymadığının değerlendirilmesini 

yapmak. 

Bir kiracının herhangi bir değişiklik talep etmesi durumunda, bunlar denetim sırasında 

aşağıdakileri dikkate alarak kontrol edilecektir:  

• kiracının gereksinimleri, 

• mülke yapılması gerekli döngüsel bakım, 

• mülkün durumu ve standartı. 

Konut Müdürü denetimleri yaparken, mülk bakımıyla ilgili tüm standart konuları incelemenin 

yanısıra, kiracıları kaygılandıran konuları da kayıt altına alacaktır.  

 

Konut Müdürü, danışmak ve bakım kayıtlarından yararlanmak için, denetimi önceki mülk 

durumu raporlarını kullanarak gerçekleştirecektir. 

Giriş Bildirimi  

West Türk bir denetimden önce konutta oturanlara kiracılık sözleşmesi ve Konut Kiracılıkları 

Yasası gereğince yazılı bildirimde bulunacaktır.  

 

Bildirim aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:  

• Giriş neden gereklidir 

• (örneğin Konut Kiracılıkları Yasası, kiracılık sözleşmesi, ya da Konut Kiracılıkları 

Yasası’nın herhangi bir bölümüne göre,  West Türk’ün  bir görevini yerine getirmesi 

için gerekiyorsa. Bu görevler West Türk’ün kiracının Konut Kiracılıkları Yasası ya da 

kiracılık sözleşmesine göre kiracılık görevlerine uymadığına inanmak için makul 

nedenleri olduğu durumları da içerir.  
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Giriş bildirimi aşağıdaki yollarla sağlanır:  

• Postayla, ya da 

• Kiracıya elden olarak, sabah 8 ve akşam 6 arasında.  

 

Konut Kiracılıkları Yasası’na göre West Türk kiracıya aşağıda yazılı giriş bildirimlerini 

yapmakla yükümlüdür:  

En az 24 saat önce 

• Konut Kiracılıkları Yasası’nın gerektirdiği bir görevini yapmak üzere  

En az 48 saat önce 

• Konutu bir kiracı adayına göstermek için,  

• Konutun satılacağı ya da bir borç almak için güvence olarak kullanılacağı bir 

durumda, konutu satın almak isteyen ya da borç verecek olan kişiye göstermek üzere.  

 

En az 7 gün önce 

• Son 6 ay içinde konutu denetlemek için bir giriş yapılmamış olması halinde konutu 

denetlemek üzere  

 

West Türk konuta girişi yalnızca bir iş gününde ve sabah 8 ile akşam 6 arası olarak düzenler. 

Kiracıdan kararlaştırılan tarih ve saatte konutta hazır bulunması beklenir. Kiracı West Türk 

tarafından önerilen tarih ve saatte uygun değilse, Konut Müdürü her iki taraf için kabul 

edilebilir bir tarih ve saat belirlemeye çalışır. Bu mümkün olmazsa, Konut  Müdürü kiracı 

evde değilse denetlemeyi yapmak için konuta ikinci anahtar ile girer.  

 

West Türk, elektronik iletişim (örneğin, e-posta veya kısa telefon mesajı ile) kiracı tarafından 

kabul edilmediği takdirde denetleme bildirimlerini Australia Post’un taahhütlü postasını 

kullanarak gönderecektir.  

 

İşlemler  

West Türk bu politikayı desteklemek için işlemler oluşturacaktır. 

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

