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Amaç 
Bu politika West Turk’ün konut, sosyal konut, sosyal konut başvuruları ve 
bunlarla ilgili hizmetlere ilişkin şikayet ve itirazlara yaklaşımını belirlemektedir. 

Kapsam  
Bu politika West Turk’e aşağıda yazılı kişiler tarafından yapılan şikayet ve 
itirazlar için geçerlidir:  

 West Turk’ün kiralık konutlarının halihazırdaki ve olası kiracıları; ve  
 West Turk’ün Viktorya Konut Kayıt Sistemi’ne (Victorian Housing 

Register) göre sosyal konut başvurusu yapmak için yardımcı olduğu 
kişiler.  

 
Bu politika kiracı, olası kiracı veya sosyal konut başvuranı olmayan kişilerin 
şikayet ve geri bildirimleri için geçerli değildir. Bu geçersizlik aşağıda yazılı 
olanları da kapsar:  
 

 West Turk’ün çalışanlarının şikayet veya yakınmaları; 
 West Turk’e iş yapan kontratçıların şikayetleri; 
 Toplumun diğer üyelerinden gelen şikayet ve endişe bildirileri (örneğin 

komşular). 

Politika bildirimi  
Kılavuz ilkeler 
West Turk’ün tüm kiracıları ve olası kiracıları ve başvuran kişiler (West Turk’ün 
müşterileri) aşağıdaki haklara sahiptirler: 

 West Turk’ün konut ve ilgili hizmetleri sunma biçiminden şikayetçi olmak 
; ve  

 West Turk’ün onların konutları, başvuruları ya da hizmetleri ile ilgili olarak 
verdiği karara itirazda bulunmak. 

 
West Turk müşterilerinden gelen şikayetleri, West Turk’ün geri bildirim alacağı, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt vereceği ve hizmet sunumunu geliştireceği kilit 
bir yol olarak memnuniyetle kabul eder. 
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Buna nedenle, West Turk: 
 Müşterilerine West Turk’e nasıl şikayet veya itirazda bulunabilecekleri ile 

ilgili olarak, ve dış itiraz mercileri  (Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ya 
da Konut Kayıt Müdürlüğü gibi) hakkında açık bilgiler sağlar; 

 Müşterilerini bir şikayette ya da itirazda bulunmak için kolayca 
erişebilecekleri bir biçimde destekler; 

 şikayet ve itirazlara derhal, adil ve şeffaf bir biçimde yanıt verir; 
 şikayet ve itirazda bulunan müşterilerinin mahremiyet ve gizliliklerine 

saygı gösterir; 
 bir müşteriyle ilgili olarak, yalnızca bir şikayet ya da itiraz ettiği için 

herhangi bir olumsuz eylemde bulunmaz; ve 
 yapılan şikayet ve itirazların kayıtlarını tutar; ve  
 şikayet ve itirazların sonuçlarını West Turk’ün hizmet sunumunu 

iyileştirmek ve gelecekteki şikayet ve itirazları en az düzeye indirmek için 
kullanır.  

 
Kiracıların ya da olası kiracıların kiralık konut hakkındaki şikayetleri  
West Turk’ün konutla ilgili kararlarından etkilenen kiracı ve olası kiracılar, 
şikayetlerinin şikayet ve itirazlar prosedürü kapsamında ele alınmasını 
isteyebilirler.  
 
West Turk bu prosedür uyarınca, şikayetin West Turk’e yapılmasından sonraki 
30 gün içersinde şikayeti çözümlemek için makul olan tüm adımları atmış 
olmalıdır. 
 
West Turk’ün kiracı ve olası kiracısı olan ve West Turk’e bir şikayette bulunmuş 
olan bir kişi, şikayeti yapıldıktan sonraki 30 gün içinde çözümlenmemiş olursa, 
şikayetini araştırılması için Konut Kayıt Müdürlüğüne gönderebilir. 

Prosedürler 
West Turk, bu politikayı destekleyecek şikayet ve itirazlar prosedürü 
geliştirecektir.  
 
West Turk, bu şikayet ve itirazlar prosedürünün etkinliğini düzenli bir biçimde 
izleyecektir.   

Tanımlar 
Bu politikada: 
İtiraz (Appeal) Bir kişinin West Turk’ten bu politikanın geçerli olduğu bir 

kararı gözden geçirmesini istemesi.  

Başvuran 
(Applicant) 

West Turk’ün sosyal konut için başvurmasına yardım etmiş 
olduğu bir kişi.  

Müşteri (Client) West Türk’ün kiracısı, olası kiracısı ya da başvuranı olan bir 
kişi.  

Şikayet 
(Complaint) 

Bir müşterinin, West Turk’ün sağladığı ve bu politikanın 
geçerli olduğu herhangi bir hizmetten ya da yaptığı 
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herhangi bir işlemden memnuniyetsizliğini kaydeden 
ifade.  

DHHS Viktorya Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (The 
Victorian Department of Health and Human Services). 

Sosyal konut   Hem kamu konutları (DHHS in sahibi olduğu ve yönettiği 
konutlar) hem de katılan kayıtlı kurumların (yani, Viktorya 
Konut Kütüğüne –VHR- katılım yapan kayıtlı konut 
kurumları) sahip olduğu, kontrolundaki ve onlar 
tarafından yönetilen konutlar.  

Viktorya Konut 
Kütüğü - VHR 

Viktorya Konut Kütüğü (The Victorian Housing Register), 
West Turk, DHHS, MYGOV internet sitesi veya belirlenmiş 
destek sağlayıcıları aracılığıyla erişilebilen, sosyal konut 
arayan kişiler için eyalet çapında müşterek başvuru 
sistemi.  

Mevzuat ve standartlar  
Bu politika West Turk’ün aşağıdaki mevzuat ve standartlar altındaki 
yükümlülüklerini yerine getirir: 

 Konut Yasası (Housing Act) 1983 (Vic) Kısım VIII Bölüm 5 Fıkra 2 
(Uyuşmazlık çözümü)  

 Kayıtlı Konut Kurumları için Performans Standartları  
 DHHS Viktorya Konut Kütüğü İşletme Kılavuzu (Victorian Housing Register 

Operational Guidelines) 

Prosedürler 
Şikayetlerin koordinasyonu  
West Turk, şikayetleri koordine etmek üzere bir kişiyi atayacaktır. Koordinasyon 
aşağıdaki görevleri içerecektir: 

 Konut Kayıt Müdürlüğü ve DHHS Konut İtiraz Bürosu ile kontak noktası 
olarak hareket etmek; 

 Politika ve bu prosedüre uygunluğu izlemek (örneğin, şikayetleri 30 
gün içinde çözme gerekliliği); ve 

 Şikayet ve itiraz kayıt dosyası tutmak. 
 

Gayri resmi çözüm 
West Turk, West Turk’ün kendilerine nasıl davrandığından ya da West Turk 
tarafından verilen kararlardan memnun olmayan tüm müşterilerini, bu 
konuyu, hizmeti veren veya karar veren kişiyle ele almaları için teşvik eder. Bu 
işlem, sorunun çabucak çözülmesinde yararlı bir yol olabilir. 
 
Bununla birlikte, bir müşteri bunu yapmak istemiyorsa, sorunun şikayet ve 
itirazlar politikası ve bu prosedür yoluyla ele alınmasına da hakkı vardır. 
 
Müşteriler nasıl şikayet ve itirazda bulunabilirler  
Müşteriler aşağıda yazılı yollardan şikayet ve itirazda bulunabilirler: 
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Bu sikayetler Konut Mudurunu gonderilmesi gerekiyor. 
 

 Kişisel olarak,142a Furlong Road Cairnlea ofisine randevu yaptiktan 
sonra giderek. 

 bir temsilci ya da savunucu aracılığıyla; 
 Yazılı olarak   

P.O Box 361 St.Albans 3021 posta yolu ile Mektup gondererek. 
 elektronik posta adresine email gondererek 

westturk@westurkhousing.org.au 
 

 Telefonla,0406 806 416 numarayi arayarak. 
 
West Turk, müşterileri, sorunları en etkili şekilde tanımlayıp çözüme 
kavuşturacakları şekilde, yazılı olarak şikayette bulunmaya teşvik eder. Ancak, 
West Turk, bazı müşterilerin bunu yapmakta bazı engellerle karşı karşıya 
olduğunu kabul eder ve bu nedenle: 

 çeşitli şekillerde yapılan şikayet ve itirazları kabul eder; ve 
 müşteriye şikayet veya itiraz başvurusundaki sorunlara açıklık 

getirmesine yardımcı olmak için makul adımlar atar. 
 
Şikayet alındı bildirimi  
West Turk, tüm şikayet ve itirazların alındı bildirimini 2 iş günü içinde yapacaktır. 
Bu bildirim, müşteriye West Turk'ün izleyeceği süreci de açıklamalıdır. 
 
Şikayet soruşturması ve itirazın incelenmesi 
Prosedür, West Turk'ün, konuyu araştırarak ve /veya alınan herhangi bir kararı 
yeniden inceleyerek şikayete uygun şekilde yanıt vermesini sağlamaktan 
sorumlu bir yönetici tayin etmelidir. 
 
Bu kişi şikayetle ya da itirazla doğrudan ilişkili bulunmamalıdır - yani ilk kararı 
veren veya davranışı şikayete neden olan kişi olmamalıdır. 
 
Şikayet ya da itirazın sonucu  
Şikayet ve itirazlara verilen yanıtlar: 

 yazılı olmalıdır; 
 şikayet ya da itirazın sonucunu ve West Turk’ün kararının nedenlerini 

anlatmalıdır; ve 
 müşteriye bu konuyu Kayıt Müdürlüğüne veya DHHS Konut Itirazlar 

Bürosuna (hangisine uygunsa) sevk etme haklarını bildirmelidir.  
  

Konut Müdürlüğü tarafından soruşturma 
West Turk çalışanları, bu tür herhangi bir soruşturmayla işbirliği yapmalıdır.  
 
Mahremiyet ve gizlilik 
West Turk, bu süreçte Mahremiyet ve Gizlilik Politikasına uymalıdır.  
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Şikayet Kayıt Dosyası 
West Turk, alınan şikayet ve itirazlar için Kayıt Müdürlüğünün taleplerine uygun 
bir kayıt dosyası tutacaktır.   
 
Gözden geçirme 
West Turk şikayet ve itirazların sonuçlarını West Turk’ün hizmet sunumunu 
iyileştirmek ve gelecekteki şikayet ve itirazları en düşük düzeye indirmek için 
kullanmak üzere aşağıda yazılı işlemleri yapacaktır: 

 Şikayet sonuçlarının ekip toplantılarında incelenmesi (kimlik içermeksizin 
ve yargıda bulunmaksızın); 

 Şikayet verilerinin her üç ayda bir Yönetim Kuruluna organına bildirilmesi  
 Şikayet verilerinin Kiracı Referans Grubu (ya da benzeri bir oluşum) 

tarafından düzenli olarak incelenmesi.  


