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 Bakım ve onarım politikası  

BU POLİTİKA KONTROL ALTINDADIR 

Politika referens no. 3.1 Sürüm 1.1 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlanma tarihi 02 Şubat 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 24 Mayıs 2019 

Değiştiren WT Yönetişim Kurulu Değişiklik tarihi 03 Temmuz 2019 

Onaydan sonra 

yapılan değişiklikler 

03 Temmuz: Acil olmayan onarımlar için onay gerektiren meblağ 

eşiklerinde değişiklik  

Polikanın konumu Onaylandı Gözden geçirme May 2021 

Amaç 

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

kiralık konut programlarında bakım ve onarım konularına yaklaşımını belirlemektedir.    

 

Kapsam 

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

geçerlidir.  

 

Politika bildirimi 

Onarım gereğinin bildirilmesi 

West Türk mülklerine yapılan bakım, bu varlıkların değerini korumak ve bu mülklerin yararlı 

ömrünü uzatmak için yapılır. 

 

Bakım işleri bir bakım talebi olmadan yapılamaz.  

 

Bakım talepleri kiracılar tarafından yazılı olarak ya da telefonla West Türk Konut Müdürüne 

bildirilmelidir.  

 

West Türk, tüm kiracılara ofiste kimsenin olmadığı zamanlarda acil onarım bildirimleri 

yapabilmek için bir acil telefon numarası verir.  

Acil onarımlar  

West Türk ya da West Türk tarafından atanan bir yüklenici, tüm acil onarım bildirimlerine 

yanıt verir ve onarımı gerçekleştirmek için 24 saat içinde konuta erişir. Acil onarımlar 1997 

Konut Kiracılıkları Yasası’nda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

• Patlamış bir su sistemi  

• Tıkanmış ya da bozulmuş bir tuvalet tesisatı  

• Ciddi bir çatı akıntısı  

• Tehlikeli bir elektrik arızası  

• Sıcak su, su, yemek pişirme, ısıtma ve çamaşır yıkama için sağlanmış  

herhangi bir gerekli hizmet ya da cihazın çalışmaması veya bozulması  

• Gaz, elektrik ve su servislerinin çalışmaması ya da bozulması  

• West Türk tarafından verilmiş su kullanan ya da su sağlayan bir cihaz, 

bağlantı ya da sabit aparatın önemli miktarda su ziyan edilmesine neden 

olacak şekilde bozuk çalışması  
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• Evi ya da odayı tehlikeli ya da güvensiz hale getiren herhangi bir arıza ya 

da hasar  

• Asansörde ya da merdivende ciddi bir bozukluk  

 

West Türk, mülklerinde acil onarım yapabilecek olan onaylanmış yüklenicilerin bir listesini 

bulundurur.  

 

Konut Müdürü ve Bakım ve Onarım alt kurulunun üyeleri, onaylanmış bir yüklenici 

kullanarak 5.000 dolara kadar olan acil onarımlara onay vermeye yetkilidirler. Eğer onarımlar 

5.000 doları geçerse, Yönetişim Kurulu onayı gerekir.  

Acil olmayan onarımlar  

Acil olmayan tüm onarımlar 14 gün içinde değerlendirilecek ve 'öncelikli' ve 'planlı'  olarak 

öncelik durumları belirlenecektir. West Türk, onarımlarla ilgili uygun hareket tarzını kiracıya 

bildirecektir. 

 

Acil olmayan onarımlar için: 

• Konut Müdürü ve Bakım ve Onarım alt kurulunun üyeleri to 3,000 dolara kadar olan 

onarımları onaylayabilirler. Eğer onarımlar 3.000 doları geçerse, Yönetişim Kurulu 

onayı gerekir.  

• Onarımlar 3.000 dolar ile 5.000 dolar arasındaysa, iki teklif alınmalı ve Yönetişim 

Kurulu’na sunulmalıdır.  

• Onarımlar 5.000 doları geçerse, üç teklif alınmalı ve Yönetişim Kurulu’na 

sunulmalıdır.  

Onarımı gerçekleştirmek için konuta erişim  

West Türk onarımı gerçekleştirmek için her iki tarafa uygun bir tarih ve saat belirlemek üzere 

kiracıyla iletişim kurar.  Kiracının onarım için erişim sağlamak üzere konutta bulunamaması 

durumunda West Türk, 1997 Konut Kiracılıkları Yasas’na ve diğer ilgili mevzuat ve 

standartlara uygun olarak erişim düzenleyebilir.   

Kalite ve geri bildirim  

West Türk, kiracının bakım ve onarım işinin yapıldığını onaylamasını ve onarımı yapan 

yüklenicinin profesyonelliği ve onarımın kalitesi ile ilgili olarak geri bildirim yapmasını ister.  

 

Eğer onarımın fiyatı 1.000 doları geçiyorsa, Bakım ve Onarım alt kurulunun bir üyesi konuta 

giderek onarım işinin yapılmış olduğunu doğrular.  

İletişim 

West Türk, kiracılara konutlarında gereken bakım işleriyle ilgili olarak açık bilgi verir ve 

kiracılara, kira hesaplanmalarının gözden geçirilmesi ile ilgili haklarını bildirir.   

Bu politika nasıl değiştirilebilir  

West Türk, bu politikada  zaman zaman değişiklikler yapabilir. Değiştirilen politika 

değiştirildiği günden başlarak tüm kiracılıklara geçerli olur.  

 

West Türk, bu politikadaki herhangi bir değişikliğin kiracılara ve hanehalklarına yapabileceği 

etkileri azaltmak için yöntemler uygular. 
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İşlemler 

West Türk’ün hazırladığı işlemler, bu politikaya uyulmasını güvenceye alacak işlem 

süreçlerini kapsar. Aşağıda yazılanlar bu süreçleri içine alır:  

 

• bir bakım talebi yapma süreci; 

• kiracılara ve başvuranlara West Türk’ün bakım ve onarım taleplerini nasıl ele 

aldığının bildirilmesi; 

• kiracıların bakım onarım talepleriyle ilgili olarak verilen kararın tekrar incelenmesi 

için nasıl başvuracakları. 

Yasalar ve standartlar  

 Bu politika, West Türk’ün aşağıdaki yasa ve kurumlar nedeniyle var olan yükümlülüklerini 

uygular:  

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

• 1997 Konut Kiracılıkları Yasası - Residential Tenancies Act 1997 

• Tüketici İşleri Victoria / Consumer Affairs Victoria 

 


