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Geride bırakılan eşyalar politikası  
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Politika konumu Onaylandı Sonraki gözden 

geçirme 

Ocak 2022 

Amaç 

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

sonunda geride bırakılan eşyalara ilişkin yaklaşımını belirlemektedir. 

Kapsam 

Bu politika, West Türk’ün sahip olduğu ya da yönettiği tüm uzun süreli kiralık konutlar için 

geçerlidir.  

 

Politika bildirimi  

West Türk, kiracılığın sonunda geride bırakılan eşyalar nedeniyle konutların uzun süreler boş 

kalmamasını sağlamak ihtiyacıyla, bir kiracının kiracılığın sonunda geride bıraktığı eşyalara 

ilişkin olarak Konut Kiracılıkları Yasası’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini dengelemek 

durumundadır. West Türk geride bırakılan eşyaların konuttan alınması ve elden çıkarılması  

konularında Kiralık Konutlar Yasası’nın gereklerine göre hareket eder 

Kiracılığın sonunda  

Bir kiracılığın sonunda, ya da West Türk tek yaşayan kiracının ölümünden haberdar olunca, 

West Türk’ün bir temsilcisi, bozulacak cinste yiyecekleri ve tehlikeli eşyaları konuttan 

çıkarıp imha etmek üzere bu konuta girer.  

Eşyalara erişim  

West Türk, bir kiracılığın bitişinden başlayarak yedi (7) gün kiracılara eşyalarını ve kişisel 

belgelerini alıp çıkarmak için konuta makul ölçüde erişim sağlar.  

Eşyaların çıkarılması  

Bir kiracılığın bitişinden yedi (7) gün sonra West Türk konutta bırakılmış olan eşyaların 

çıkarılması için düzenleme yapar.  

 

Kişisel eşyalar (resmi belgeler, fotoğraflar, fotoğraf ve video makinalarında, bilgisayar sabit 

disklerinde bulunan görüntüler, mektuplar) 90 gün süreyle West Türk’ün ofisinde güvenli bir 

şekilde saklanır. Kişisel eşyalar 90 günden sonra alınmazsa, West Türk kişisel eşyaların 

imhasıyla ilgili yasalara göre hareket eder.  

 

Parasal değeri olmayan eşyalar imha edilebilir. Diğer eşyalar 28 gün için güvenli bir depoya 

konulur, ve bu süreden sonra açık artırma yoluyla satılır.  
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Konut Müdürünün takdirine bağlı olarak ödemeden vazgeçilmediği takdirde, eşyaların 

nakliye ve depolama ücretleri kiracıya yüklenir.  

Kiracılara bildirim 

Bir gönderi adresi sağlanmışsa, West Türk kiracıya aşağıda yazılı konuları yazılı olarak 

bildirir: 

• eşyalarının depolandığı yer ve nasıl erişilebileceği  

• eşyalarının nakliyesi ve depolanması ile ilgili ücretler (geçerli olan durumlarda) 

• Eşyalar 28 gün içersinde geri alınmazsa, açık artırmayla satılabileceği 

• Açık artırmanın tarihi, saati ve yeri (geçerli olan durumlarda)  

 

Bir gönderi adresi sağlanmamışsa, West Türk kiracıya telefon ya da eposta ile ulaşmaya 

çalışır. West Türk ayrıca, Kiracılıklar Yasası’nın toplum bildirileri ve eşya satışları ile ilgili 

gereklerini de uygular.  

Eşyaların geri talep edilmesi  

West Türk eşyaları kiracıya ya da (kiracı değilse) sahibine geri vermeyi makul olmayan bir 

şekilde reddetmez. West Türk eşyaları kiracıya geri vermezse, ona VCAT’a itiraz etme 

haklarını bildirir.  

Eşyaların satışı  

Eşyalar açık artırmayla satılırsa, West Türk elde edilen meblağı eşyaların nakliyesi, 

depolanması ve satılması için yapılan masrafları karşılamak için tutabilir. Geriye kalan 

meblağ, VCAT kararına uygun olarak kiracıya ödenir.  

Yasalar ve standartlar  

 Bu politika West Türk’un aşağıda yazılı belgeler uyarınca yükümlülüklerini belirler: 

• 1983 Konut Yasası (Vic) - 1983 Housing Act (Vic) 

• Kayıtlı Konut Kurumları için Performans Standartları -Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

• Konut Kiracılıkları Yasası - Residential Tenancies Act 

• Victoria İnsan Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi -Victorian Charter of Human 

Rights and Responsibilities 

 

 

 

 


