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Amaç 
 
Bu politikanın amacı, kiracılığın bir kiracıdan ayni hanehalkı üyesi olan bir başka kişiye 
devredilmesine ilişkin düzenlemeleri, işlemleri, ve bu süreçte göz önüne alınması gereken konuları 
ayrıntılı olarak belirlemektir. 

Kapsam 
 
Bu politika, WestTurk Housing'in sahip olduğu veya yönettiği tüm uzun vadeli kiralık mülkler için 
geçerlidir. 

Politika bildirimi  
 
Kiracılığın devri (intikal olarak da tanımlanır) , kira sözleşmesindeki haklar ve sorumlulukların mevcut 
kiracıdan/kiracılardan hanehalkının diğer bir üyesine/üyelerine devredildiği zaman olur.   
 
Kiracılık devir başvuruları, mevcut kiracının mülkü boşaltmak istediği ya da vefat ettiği durumlarda, 
ve hanehalkının diğer üyelerinin o mülkte yaşamaya  devam etmek istedikleri zaman yapılabilir.  
 
 Mevcut kiracılar, Kira Sözleşmesinde isimleri yazılı olan ve WestTurk Konutları ve Konut Kiracılığı 
Yasası ile bu sözleşme uyarınca kiracılık hak ve sorumluluklarına sahip olanlardır. 
 
Hanehalkı üyesi, mülkte yaşayan diğer herhangi bir kişidir.  
 
Bu politika, mevcut kiracının/kiracıların mülkte oturmaya devam ettiği ve kira sözleşmesine bağlı 
kaldığı durumlar için geçerli değildir (örneğin, mevcut kira sözleşmesine ikinci bir kiracının eklenmesi, 
sözleşmenin tek kiracılıktan müşterek kiracılığa dönüştürülmesi). 
 
Hanehalkından biri kiracılığın devri için izin almak isterse, en kısa zamanda WestTurk'e başvurmalıdır. 
Örneğin, mevcut bir kiracı mülkü boşaltıyorsa, mevcut kiracının/kiracıların mülkü boşaltmak 
niyetinde olduğunu öğrenir öğrenmez bu başvuruda bulunulmalıdır. 
 
WestTurk Housing, ihtiyaç sahiplerine, hayırsever misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, 
uzun süreli, güvenli konutlar sunmaktadır. Bu politika kapsamında, devir için başvuran herkesin 
bireysel koşulları dikkate alınacaktır. Dikkate alınacak diğer konular arasında, VHR'ye kayıtlı konut 
ihtiyacı olanlara adil ve şeffaf bir şekilde konut sağlanması gereğinin yanı sıra, sektör performans 
standartlarına uyma ve  sürdürülebilir bir sosyal konut yönetme kapasitesi gösterme ihtiyacı yer 
alacaktır. 

Süreç 
 
Kiracılığın kendisine devredilmesini isteyen herhangi bir hanehalkı üyesi, bu talebini yapmak için 
WestTurk Housing ile yazılı olarak iletişime geçebilir. Yazılı bir başvuru, bu politikanın 
değerlendirmeler bölümünde özetlenen faktörlerin her birini ele almalıdır (aşağıya bakınız). 
Normalde Konut Müdürü olan bir Konut Kooperatifi çalışanı, başvuru sahibiyle görüşerek bu konuyla 
ilgili ayrıntıları ister. Kanıt sunumu gerekli olabilir ve bir başvuru ile sunulan tüm kanıtlar dikkate 
alınır.  
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Başvuruyu değerlendirmek için, önerilen diğer hanehalkı üye ya da üyelerinin ayrıntıları gerekli 
olacaktır. 
 
Başvuru sahibinin tüm kişisel durumları, aşağıda belirtilen faktörlere göre değerlendirilecektir. 
Başvuru yapıldıktan sonra iki hafta içinde başvuru sahibine yanıt verilecektir. Bu yanıt yazılı olacak ve 
kararın gerekçeleriyle birlikte bir sonuç bildirecektir. 
 
Başvurunun başarısız olması durumunda, WestTurk başvuru sahibi ile diğer olası barınma ve destek 
seçeneklerini görüşecektir. Başvuru sahibi karara, WestTurk'ün itiraz politikasına uygun olarak itiraz 
edebilir . Bununla ilgili yasal hizmetler ve gerektiğinde, başvuran kişiye yasal yardım ve diğer destek 
hizmetleri ile ilgili bilgiler verilecektir. 
 
Başvuru başarısız olursa ve kiracı/lar konutu boşaltmayı planlıyorsa veya artık konutta 
yaşamıyor/larsa, başvuru sahibinin de konutu boşaltması beklenir. 
 
 

Değerlendirmede dikkate alınacak konular:  
 
Bu politikaya uygun olarak yapılan kiracılık devir başvurusu aşağıdaki unsurlara göre 
değerlendirilecektir: 
 
Uygunluk 
 
Çoğu durumda, başvuru sahibinin kiracılık devri için değerlendirilmek üzere VHR uygunluk 
ölçütlerini karşılaması gerekecektir. 
 
https://www.housing.vic.gov.au/victorian-housing-register 
 
Ancak, durumları daha önce uygun olan, fakat sonradan uygun olmayan hale gelen başvuru 
sahipleri, başvurudan önceki gelirleri hanehalkı gelirinin hesaplanmasına dahil edilerek ek 
hanehalkı üyesi/üyeleri olarak kabul edilmiş oldukları takdirde,  kiracılık devir başvuruları 
dikkate alınacaktır. 
 
Başvuru sahibi ve ailesi üzerindeki etkisi 
 
Talebi onaylamamanın başvuru sahibi ve ailesi üzerinde yapabileceği olumsuz etkiler dikkate 
alınacaktır. Bu değerlendirme, red kararının ciddi zorluklara neden olup olmayacağının ve ailenin 
sağlık, çocukların iyiliği, ve aile, toplum ve kültürel bağlarına yapabileceği olası etkilerin 
değerlendirilmesini içerecektir.  
 
 Mülke Bağlantı 
 
Başvuranın ve ailesinin mülkle bağlantısı, başvuranın ve ailesinin mülkte yaşadığı süre de dahil olmak 
üzere, dikkate alınacaktır. Başvuran kişinin halen ek bir hanehalkı üyesi olarak onaylanmış bulunması 
ve gelirinin başvurudan önce kira hesaplamalarına hanehalkı geliri olarak dahil edilmiş olması 
beklenmektedir. Böyle olmaması için özel durumlar varsa, bu durumlar dikkate alınacaktır. 
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Görev uyumlaşması 
 
Başvuru sahibi VHR'de kayıtlı değilse ve VHR uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa, WestTurk, 
hayırsever olarak kayıtlı bir kurum olarak, bu başvuruyu onaylamanın hayırsever kurum görevlerini 
yerine getirme yetenekleri üzerindeki etkisini ve Konut Kayıt Müdürlüğü ve Homes Victoria'ya karşı 
varolan düşük  gelirli hanelere uygun düzeyde konut sağlama yükümlülüklerini dikkate alacaktır.  
 
https://www.housing.vic.gov.au/victorian-housing-register 
 
Mülk Uygunluğu ve Kullanımı 
 
WestTurk, mülkleri iyi kullanılmasını ve bu mülklerde oturan kişi sayısının mülkün büyüklüğüne 
uygun olmasını sağlamak için konut büyüklüğü yönergelerini takip eder. Bazı mülklerin, konut 
programının finansal uygulanabilirliğini desteklemek için gereken, belirlenmiş asgari bir kirası da 
olabilir. 
 
Mülkün uygunluğunu değerlendirmedeki diğer bazı konular da, mülkün, hedef olarak belirlenmiş bir 
programın (örneğin, yaşlı kiracılar veya engelli kiracılar için) parçası olup olmadığını ve mülkte 
başvuran kişinin ihtiyaç duymadığı engellilik değişikliklerinin yapılmış olup olmadığını da içerir.  
 
 
Başarılı ve Sürdürülebilir Kiracılıkların Desteklenmesi 
 
WestTurk, başarılı ve sürdürülebilir kiracılıklar oluşturmaya kararlıdır ve başvuranın kiracılığı 
sürdürme yeteneği dikkate alınacaktır. Bu, başvuranın kirayı ödemeye, antisosyal davranışlarda 
bulunmamaya ve mülke makul ölçüde özen göstermeye olan kararlılığını içerir. 
 

Kanıt 
 
WestTurk, bir başvuru sahibinin yukarıdaki konularla ilgili olarak sunduğu herhangi bir kanıtı 
değerlendirir ve başvurunun değerlendirilmesine yardımcı olmak için daha fazla kanıt talep edebilir.  
 

Bağlantılı politikalar  
 

 Kira Gecikmeleri Politikası  
 Kiracı Ölümü Politikası  

 

Yasalar ve standartlar 
 
 Bu politika Baş İskan Müdürü’nün (Chief Housing Officer -CHO) aşağıda yazılı olan yasa ve 
standartlara göre yükümlülüklerini uygular: 
 
• Konut Kiracılığı Yasası 1997 (Vic) 
• 1983 Konut Yasası (Vic) 
• Kayıtlı Konut Acenteleri için Performans Standartları 
• [CHO] ve Konut Müdürü arasındaki VHR ile ilgili yasal anlaşmalar 
• DHHS Victoria Konut Kaydı İşletim Yönergeleri 
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 Konut Kiracılığı Yasası 1997 - Residential Tenancies Act 1997 (Vic) 
 Konut Yasası 1983 -Housing Act 1983 (Vic) 
 Kayıtlı Konut Kooperatifleri için Performans Standartları -Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 
 CHO ve Konut Genel Müdürü arasındaki VHR’ a ilişkin Yasal sözleşmeler -Legal agreements 

between [CHO] and the Director of Housing relating to the VHR 
 DHHS Victoria Konut Kayıt Kütüğü İşletme Kılavuzu -DHHS Victorian Housing Register 

Operational Guidelines 
 

Şeffaflık ve erişilebilirlik  
 
Bu politikaya WestTurk internet sitesinde erişilebilecektir. 
https://www.westturkhousing.org.au/policies/ 
 

Tanımlar 
 
Bu politikada: 
 

Başvuran/Applicant Konut için VHR yoluyla başvuran bir kişi, ya da kiracılık devri anlamında, 
WestTurk’e devir için bu politika kapsamında doğrudan başvuran bir kişi 
demektir.  
 

Kiracılık 
Devri/Assignment 

Kiracılığın devri (intikal olarak da bilinir) Kiracılığın devri (intikal olarak da 
tanımlanır) , kira sözleşmesindeki haklar ve sorumlulukların mevcut 
kiracıdan/kiracılardan hanehalkının diğer bir üyesine/üyelerine 
devredildiği zaman olur.   
 

Mevcut Kiracı/ 
Existing Renter 

Mevcut kiracılar adları Kira Sözleşmesinde yazılı olan, ve CHO ve Kiralık 
Konutlar yasalarına göre kiracılık hak ve sorumlulukları bulunan kişilerdir..  
 

Hanehalkı Üyesi/ 
Household Member 

O mülkte oturan mevcut kiracı/lar dışındaki herhangi bir kişidir.  başkaAny 
person other than the existing renter/s who has been living in the 
property.  
 

Kira 
Anlaşması/Rental 
Agreement 

1997 tarihli Konut Kiracılığı Yasasına göre kiracı/ların ve kiraya veren/lerin 
hak ve sorumluluklarını belirleyen kiracılık belgesidir.  

 
İntikal/Succession 

 
Yukarıdaki Kiracılık Devri kısmına bakınız.ySee definition of assignment, 
above.  
 

Victoria Konut Kayıt 
Kütüğü/ VHR 

Victoria Konut Kayıt Kütüğü (VHR) kamu ve toplum konutları arayan 
kişilerin kayıt edildiği eyalet çapında bir kayıt sistemidir.  

 
 
 


