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Kiracılığa uygunluk ve konut tahsisi 
politikası  
 

Amaç 
This politika West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) inin  

 uzun süreli konut programlarına uygunluk; 
 uzun süreli konut portföyündeki boş mülklerin önceliklendirilmesi ve tahsisi; ve 
 başvuranlarla mülkleri uygun şekilde eşleştirerek başarılı ve sürdürebilir kiracılıklar 

ve toplumlar oluşturulması  
konularında yaklaşımını belirler. 

Kapsam  
Bu politika West Türk’ün sahip olduğu ya da yönettiği, tüm uzun vadeli kira konutları için 
geçerlidir.  

Politika bildirisi 
Kılavuz ilkeler  
Konut kiracılığına uygunluk  
West Turk sosyal misyonunu yerine getirmek ve konutlarının hanehalklarının konut 
stresinden rahatlatılabilmesi için uzun süreli kiracılığa uygunluk kriterleri belirler.  
 
Buna nedenle West Turk: 

 uzun süreli konutları yalnızca uygun olan başvuranlara tahsis eder; 
 West Turk’te kimlerin uzun süreli konutlara uygun olduğunu başvuranlara ve topluma 

açıkça bildirir;  
 uzun süreli konutlara uygunluk  konusunda sözleşme, yasa ve mezuat kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirir.  
 

Tahsis konusuna yaklaşım  
West Turk, uzun süreli kiracılığı başvuran uygun kişilere: 

 adil, seffaf ve hak ve adalete uygun; 
 hanehalklarını konut stresinden kurtaran; 
 sözleşme, yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uyan; ve 
 West Turk’ün uzun süreli konut programlarının finansal uygulanabilirliğini destekler  

bir biçimde tahsis eder. 
 

West Turk başvuru sahiplerini mülkleriyle eşleştirirken, başarılı ve sürdürebilir bir kiracılığı 
teşvik etmeyi üstlenir. Yani West Turk konutları aşağıda yazılı şekilde tahsis eder:  

 barınma yardımına ihtiyacı olan hanehalklarına uygun olan önceliği verir; 
 başvuranların sağlık, güvenlik ve destek ihtiyaçlarını gözönünde bulundurur; 
 bireysel konut ihtiyaçlarını mevcut konutlarla eşleştirir; 
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 sürdürülebilir ve uyumlu toplulukları destekler. 

 
Konut verilmesi için uygunluk 
West Turk'ten uzun süreli konut almaya hak kazanabilmek için, bir başvuru sahibinin:  

• hanehalkı geliri ve hane halkı varlıklarının DHHS tarafından belirlenen uygunluk 
sınırları dahilinde olması;  
• hanehalkının en az bir üyesinin Türk asıllı olması;  
• kooperatifin aktif bir üyesi olma yeteneği ve istekliliği; ve  
• West Turk’e, İskan Müdürlüğüne veya başka bir kayıtlı konut kuruluşuna 
ödenmemiş bir borcu olmaması 

gerekir 
 

Tahsis yapılmasına yaklaşım  
Başvuru kaynakları 
West Turk, uygun başvuru sahiplerini mevcut bekleme listesinden arar. Bir konut boşalırsa, 
West Turk bekleme listesindeki tüm başvuru sahipleriyle iletişime geçer ve onlara boş konut 
için değerlendirilmek istedikleri takdirde bir başvuru formu doldurmalarını önerir. Tüm 
başvurular, Konut Müdürü ve kooperatife üye olmayan yöneticilerden oluşan West Turk 
yönetim kurulunun bir alt komitesi tarafından değerlendirilir.   
 
Diğer yasal gereksinimler  
West Turk herhangi bir tahsis yaparken konut veya konut tahsisi için uygunluk ile ilgili diğer 
yasal gerekliliklere uyacaktır. 
 

Başarılı ve sürdürülebilir kiracılığın teşvik edilmesi  
West Turk, tüm başvuru sahiplerine adil davranmayı üstlenir ve herhangi bir potansiyel 
başvurana veya başvuru yapmış birisine yasadışı bir şekilde ayrımcılık yapmaz.   
 
West Turk  karar vermeden önce tüm başvuru sahiplerini değerlendirecektir. West Turk, 
başvurana konut sunmayı reddederse, başvuranı bununla ilgili olarak bilgilendirecektir. 
 
Hanehalklarını en uygun konutla eşleştirmek  
 
West Turk, başvuranları mülklerle eşleştirerek:  

 başvuranın hane halkı için doğru büyüklükte olmasını sağlar;  
  başvuru sahibinin ihtiyaçları ile uyumlu bir bölgede olmasını sağlar;  
 başvuru sahibinin çalışma olanaklarına veya ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerine 

erişmesine yardımcı olur;  
 West Turk'ün sahip olduğu veya yönettiği konut stoklarını en iyi şekilde kullanır;  
 sürdürülebilir kiracılığı teşvik eder; ve  
 başvuran kişinin bilindiği kadarıyla ifade etmiş bulunduğu,  fiziksel engelli veya 

hareket bozukluğu olan kişiler için tadilatlar, araç park yeri, veya bakıcılar için oda  
gibi, özel ihtiyaçlarını karşılar. 
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West Turk, belirli özelliklere sahip olan, yüksek talep yapılan ve az sayıda var olan 
konutların, yalnızca ihtiyaç sahibi adaylara tahsis edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
Aşağıda yazılı nitelikteki konutlar da buna dahildir:  

 yaşlılar için uygun olan;  
 engelli insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış veya bu ihtiyaçlara göre 

değiştirilmiş;  
 zemin katta olan;  
 merdivensiz, düz erişimli; veya 
 bir avlusu / bahçesi bulunan.  

 
West Turk, başvuru sahiplerinden herhangi bir özel ihtiyacı doğrulamak için makul kanıtlar 
sunmasını isteyecektir.  
 
Sürdürülebilir ve uyumlu toplumların desteklenmesi 
  
West Turk aşağıdaki durumlarda, tahsis konusunda gerekli olduğu ölçüde farklı stratejiler 
benimseyebilir:  

 belirli bir bölgede yüksek yoğunlukta kamu ve toplum konut stoku;  
 belirli bir bölgede veya bir binada çoklu sağlık, sosyal veya ekonomik sorunları olan 

kiracı yoğunluğunun yüksek olması ;  
 mevcut kiracılık yönetimi sorunları (veya bu sorunların gelişme potansiyeli);  
 konut tahsisleri duyarlı bir şekilde ele alınmazsa şiddetlenebilecek mahalle gerilimleri 

veya anlaşmazlıkları; ve  
 Konutun kiraya verilmesini zorlaştıran arz ve talep uyuşmazlığı. 

 

Prosedürler 
 
West Turk’ün hazırladığı prosedürler, bu politikaya uymayı sağlayan işlemleri içerir. Bu 
işlemler aşağıda yazılı olanları da kapsar: 

 kişilerin West Turk’e konut başvurusu yapmalarına yardımcı olmak; ve 
 bellirli bir boş konut için geçerli olan uygunluk kriterlerini tanımlamak. 

Tanımlar 
 
Bu politikada: 
 
Başvuran/Applicant West Turk Housing and Elderly Services Co-operative – West 

Turk’e konut için başvuru yapan kişi demektir 
DHHS Victorian Department of Health and Human Services/Victoria Sağlık 

ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı demektir 
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Konut Direktörü 
/Director of 
Housing 

Viktorya Hükümetinin, Viktorya’daki tüm kamu konut arsalarının 
sahibi olan ve toplum konutları için fon sağlayan kamu kurumu 
demektir.  
 

Kamu 
konutları/Public 
housing 
 

DHHS in sahip olduğu ve yönettiği konutlar  

Yasa ve standartlar  
Bu politika kooperatifin aşağıda yazılı olan yasa ve standartlar altındaki yükümlülükleri 
yerine getirir: 

 1983 tarihli Viktorya Konut Yasası/ Housing Act 1983 (Vic) 
 Kayıtlı Konut Kurumları Performans Standartları /Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 
 


