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Erişilebilirlik değişiklikleri politikası  

BU BELGE KONTROL ALTINDADIR 

Politika referans no. 3.2 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlanma tarihi 10 Kasım 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Kabul tarihi 28 Kasım 2019 

Değiştiren  Değiştirme tarihi  

Onay sonrası 

yapılan değişiklikler  

 

Politika konumu Onaylandı Gözden geçirme tar. Kasım 2021 

Amaç 

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

kendi evlerinde mümkün olduğunca uzun süre bağımsız olarak yaşamalarını desteklemek için 

mülk tadilat ve değişikliklerine yaklaşımını belirlemektedir. 

Kapsam 

Bu politika, West Türk tarafından yönetilen tüm konutlar için geçerlidir.  

İletişim  

West Türk bu politikayı konutlarda oturan herkesin erişimine sunar.  

Politika bildirimi  

West Türk, kiracıların kendi evlerinde, mümkün olduğunca uzun süre, bağımsız olarak 

kalmalarını sağlamaya kararlıdır. Bunu başarmak için West Türk: 

 

• Hareket veya duyu engelleri veya kronik tıbbi rahatsızlığı olan herkes için makul 

ayarlamaları destekler  

• Yaşlıların bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak değişiklikler sunarak oldukları 

yerde kalarak yaşlanmalarına yardımcı olur  

• Konutlara planlı bakım yaparken erişilebilirliği artırmayı düşünür  

• Yapılacak değişiklikler için önce yerel, eyalet ve federal hükümetlerden mali yardım 

almayı hedefler. Alternatif mali kaynak bulunamazsa, bu politikadaki belirtilen konut 

değişikliklerinin sorumluluğunu West Türk üstlenir  

• Erişim sorunları olan kişilere karşı ayrımcılığını azaltmak üzere, erişimin  tüm 

kiracılar için iyileştirilmesini destekler  

• Bazı değişikliklerin yalnızca geçici olabileceğini kabul eder 

Makul ayarlamaların üstüne çıkan değişiklikler  

İnsanların kendi evlerinde yaşamalarını sürdürebilmeleri için verilecek gerekli ve makul 

destek konutta değişiklikler yapılmasını içerebilir. West Türk kiracıları için konutta makul 

ayarlamaların üzerinde olduğu düşünülen konut değişiklikleri yapabilir. Aşağıda yazılı 

olanlar bu değişiklikleri de kapsar:    

• Bir konutta büyük ya da yapısal değişiklikler  

• Engellilikle ilgili özel cihazların bulundurulması için gereken değişiklikler  
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• Büyük rampaların kurulması (belediye izni gerektirenler veya yerel planlama 

politikalarında tanımlanan genel sokak manzarasını olumsuz yönde etkileyen 

rampalar gibi)  

• Beton levha kurulumu  

• Kademesiz duş kurulumu  

İşlemler 

Bir kiracı, yaşlı veya engelli bir hane halkı üyesinin konuta erişimini ve / veya rahatını 

sağlamak için erişilebilirlik değişikleri talep edebilir. Bu değişiklik talepleri genellikle, 

mevcut konut özel gereksinimleri olan hanehalkı üyesi için sağlık ve/veya güvenlik endişesi 

yaratttığı için yapılır.  

 

 Hanehalkı üyelerinden birisinin sağlık ve güvenliğinin ciddi bir risk altında olduğu 

durumlarda, değişiklikler acil bakım işleri olarak yapılır.  

 

Kiracılar aşağıdaki gibi küçük değişiklikler talep edebilirler: 

• Tutunma rayları  

• Duş kabini kapılarının sökülmesi 

• Muslukların sıcak soğuk mikser dokunmatik musluklarla değiştirilmesi  

 

West Türk , önemli erişilebilirlik değişiklikleri için bu değişikliklerin gerekli ve  acil 

olduğunu doğrulamak ve gerekli değişiklikleri ayrıntılı olarak öğrenmek için bir sağlık 

uzmanından destek belgeleri isteyecektir.  

 

Sağlık uzmanlarının sağladığı bilgilere ek olarak, West Türk ayrıca aşağıda yazılı konuları 

dikkate alacaktır: 

• Değişikliklerin maliyeti  

• Konutun gelecekteki kullanımı 

• Konutu ilerde kullanacak olanlar 

Bu değerlendirmelerden sonra, West Türk kiracıya ihtiyaçları için gerekli değişikliklerin 

zaten yapılmış olduğu bir konuta taşımayı önerebilir. Herhangi bir yer değiştirme için, teklifi 

kiracının kabul etmesini gerekir. 

West Türk, kiracıların kendi evlerinde kalmalarını kolaylaştırmanın, konutun fiziksel yapısı 

ile sınırlı olmadığının, aynı zamanda kiracılara oldukları yerde ek destek olanakları 

sağlamayı da içerebildiğinin farkındadır. 

Yasa ve standartlar  

Bu politika West Türk’s aşağıda yazılı olan yasa ve standartlar kapsamındaki 

yükümlülüklerini uygular: 

• 1997  Konut Kiracılıkları Yasası / Residential Tenancies Act 1997 

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

• 2006 İnsan Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi – Kamu Kurumları Yükümlülükleri 

(38. kısım) / Charter of Human Rights and Responsibilities 2006  - Public Authority 

obligation framework (s38) 

 

 


