
West Turk Housing and  

Elderly Services Co-operative 
 

Page 1 of 3 

 

Komşular politikası 
BU BELGE KONTROL ALTINDADIR 

Politika referans no. 3.5 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlanma tarihi 10 Kasım 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 28 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) konutlarında 

oturanlar ile komşular ve yerel toplumlar arasında olumlu ilişkiler yaratmak, geliştirmek ve 

desteklemek konularına yaklaşımını oluşturmaktadır. 

 

Bu politika, West Türk konutlarında yaşayanların haklarıyla komşuların haklarını 

dengelemeyi amaçlamaktadır. 

Kapsam  

Bu politika, West Türk’ün yönettiği tüm konutlar için uygulanır.   

İletişim  

West Türk, bu politikayı West Türk konutlarında yaşayanlarla ilgili endişe ve şikayet bildiren 

tüm West Türk kiracılarına ve komşulara sunar.  

Politika bildirimi 

Bu politika, West Türk konutlarında oturan herhangi bir kişinin antisosyal davranışı ile ilgili 

şikayetleri yönetme sürecini açıklamaktadır.  

 

Komşu rahatsızlık şikayetlerinin West Türk tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin şikayetler 

Şikayet ve İtirazlar politikası kapsamında ele alınmalıdır. 

 

Antisosyal davranış veya komşu rahatsızlığının kesin bir tanımı yoktur. Antisosyal davranış, 

genel olarak, komşu bir hanedeki bir veya daha fazla kişiye endişe veya sıkıntı yaratabilecek 

bir şekilde davranmaktır. 

 

Antisosyal davranış olarak kabul edilmesi için, davranışın ısrarcı biçimde yapılması gerekir. 

 

Bu terim, konutta yaşayan bir kişinin, evini, bahçesini veya mahallesini normal bir şekilde 

kullanmasını ve bunlardan zevk almasını makul olmayan şekilde etkileyebilecek veya bu 

kullanımlara müdahale edebilecek eylemleri tanımlamak için kullanılır. Bu tanım, konutla 

bağlantılı başka bir kişiye rahatsızlık ya da sıkıntı verecek davranışlara da uzanır.  

İyi bir komşudan asgari beklentiler  

Gürültüyü en az düzeyde tutun 

West Türk konutlarında yaşayanlardan, özellikle gece geç ve sabah erken saatlerde 

gürültüyü en az düzeyde tutmaları istenir. Buna müzik, insan sesleri, inşaat, çim biçme 
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makineleri, klimalar ve elektrikli süpürgeler (apartman dairelerinde) den çıkan sesler de 

dahildir. 

 

Viktorya Çevre Koruma Kurumu’nun (EPA) internet sitesinde farklı gürültü türleri için 

yasaklanmış zamanların bir listesi vardır.  Burada, gürültülü komşularla nasıl başa 

çıkılabilineceğiyle ilgili öneriler de bulunmaktadır. Brimbank Belediyesi de, kendilerine 

nasıl gürültü şikayeti yapılacağına dair bazı bilgiler vermektedir. 

 

Çocuklara ve ziyaretçilere iyi bakın 

Çocukların oynama ve güvende olma hakları vardır. Konutlarda yaşayanlardan 

çocuklarının ve ziyaretçilerinin komşuları olumsuz etkilememelerini sağlamaları istenir. 

 

Başkalarının gizliliğine saygı gösterin 

Konutlarda yaşayanlar, komşularla dostça ilişkiler ve bağlantılar geliştirmeye teşvik 

edilir, ancak aynı zamanda konutta oturanların ve komşuların birbirlerinin mahremiyetine 

saygılı olmalarını hatırlatılır. 

 

Mülkü temiz ve düzenli tutun 

West Türk, merdivenler, çimenler, bahçeler ve diğer ortak alanların bakımını yapar. 

Konutlarda yaşayanlar, çöpleri sağlanan çöp kutularına koyarak, atıkların geri 

dönüşümünü yaparak, arıza ve hasarı bildirerek mülkü temiz ve düzenli tutmaya yardımcı 

olabilirler. 

Komşuluk sorunlarının ele alınması için gerekli işlemler  

• Komşunuzla herhangi bir sorun yaşıyorsanız, bunu mümkün olan en kısa sürede, 

sakin bir şekilde çözümlemeniz çok önemlidir. Bazen, sizinle komşunuz arasındaki 

bir yanlış anlama bir anlaşmazlık durumu yaratabilir. 

• Anlaşmazlık durumunda komşular için erken eylem önerilir. İlk adımınız, aranızdaki 

durumu çözmek için komşunuza yaklaşmak olmalıdır.  

• Komşunuzla doğrudan konuşamayacağınızı düşünüyorsanız, West Türk bu 

konuşmayı yönetmenize yardımcı olabilir. Bu yardım, sorunu sizin bakış açınızdan 

nasıl açıklayacağınız, sorunun üzerinizdeki etkisini anlatmanız ve bu sorunun nasıl 

çözülebileceği konularını da içerir.  

• Konut Müdürü’ne başvurun. Sizden bir sıkıntı ve rahatsızlık günlüğü tutmanızı 

isteyebilir. Bu, meydana gelen herhangi bir olayın tarihini, saatini ve ayrıntılarını 

kaydedeceğiniz bir belgedir. Sorun herhangi bir taciz veya istismarla ilgiliyse, sizi 

destek ve yardım sunabilecek uzman hizmetlere yönlendirebiliriz. Ayrıca bir sıkıntı 

ve rahatsızlık günlüğü tutmanızı da isteyebiliriz.  

• Sorun sizi olumsuz etkileyen bir kiracılık ihlali ile ilgiliyse, West Türk'e doğrudan 

resmi bir şikayette bulunabilirsiniz. Komşu rahatsızlık şikayetlerinin West Türk 

tarafından yönetilme şekliyle ilgili şikayetler de Şikayet ve İtirazlar Politikası 

kapsamında ele alınmalıdır. West Türk'e yapılacak şikayetler telefonla, yazılı olarak 

veya şahsen yapılabilir. 

• West Türk, komşularla saygılı, olumlu ve yapıcı ilişkiler kurmaya ve komşularımızın 

çalışmalarımız hakkında bilgi edinme fırsatı olduğunda, konutlarımızda oturanları ve 

toplum konutlarını genel olarak etkileyen sorunların daha iyi anlaşılmasına katkıda 

bulunmaya söz verir. 

• West Türk, mahallenizde veya konut bloğunuzda bulunan birimlerde yaşanan sorunun 

suç niteliğinde faaliyet içerdiği durumlarda doğrudan işlem yapamaz. Bunu doğrudan 

polise bildirebilirsiniz.  
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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

