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Tercümanlar

Konut Temyiz Komitesi ile iliflkiye geçmek istiyor ve bir tercüman›n yard›m›na gereksinim
duyuyorsan›z, lütfen Telefonla Tercüme Servisi’ne (131 450) telefon ederek onlardan Konut Temyiz
Komitesi ile (02 - 9715 7955) iliflkiye geçmelerini isteyiniz. Konut Temyiz Komitesi’nin çal›flma
saatleri Pazartesi ile Cuma günleri aras›nda saat sabah 8.30’dan ö¤leden sonra 4.30’a kadard›r.

Komite duruflman›z için bir tercümana gereksiniminiz varsa, Konut Temyiz Komitesi Sekreteryas›’na
bildiriniz. Bu aflamada akrabalar›n ve arkadafllar›n tercüman olmas›na izin vermedi¤imizden
duruflma için profesyonel tercümanlar kullan›lmaktad›r.

Konut Temyiz Komitesi nedir?

●  NSW sosyal konut sa¤lay›c›lar›n›n (Konut Bakanl›¤› ve Toplum Konutlar› sa¤lay›c›lar›) belirli
kararlar›n› yeniden gözden geçiren ba¤›ms›z bir dairedir.

●  Konu Konut Temyiz Komitesi’nde temyiz edilmeden önce Konut Sa¤lay›c› ilk karar› bir dahili
(1’inci aflama) incelemeden geçirmelidir.

●  Konut Temyiz Komitesi’ne yap›lacak temyiz baflvurusu, dahili incelemeden sonraki 3 ay içinde
komite taraf›ndan al›nmal›d›r.

●  Konut Temyiz Komitesi do¤rudan Konut Bakan›’na rapor verir ve Konut Bakanl›¤›’ndan ba¤›ms›z
olarak fon al›r.

Konut Temyiz Komitesi’ne kim temyiz baflvurusunda bulunabilir?

●  NSW’de sosyal konutlar için baflvuruda bulunmufl kifliler - bunlar, Konut Bakanl›¤›’na veya uzun
süreli toplum konutlar›na yerleflim ve servis için baflvuruda bulunmufl kiflilerdir.

●  NSW’de Konut Bakanl›¤› veya uzun süreli toplum konutlar› kirac›lar›.

Konut sa¤lay›c›n›n bir karar›ndan memnun de¤illerse ve karar, temyiz edilebilir bir karar ise.

Neyi temyiz edebilirim?

●  Baflvuru sahipleri için - Bekleme listelerinde olmak için uygun olmaya, bu listelerdeki önceli¤e,
di¤er konut hizmetlerinin sa¤lanmas›na iliflkin ço¤u konular›.

●  Kirac›lar için - Transfer için yap›lan baflvurulara, konutlarda engelliler için de¤ifliklik yapmaya,
kirac›l›k hakk›n›n sürdürülmesine, kira hesab›na iliflkin ço¤u konular›. Konu Mesken Kirac›l›¤›
Yasas› kapsam›na girerse onunla Tüketiciler, ‹fl Sahipleri ve Kirac›l›k Mahkemesi (CTTT) (eski
Mesken Kirac›l›¤› Mahkemesi) ilgilenecektir.

Nas›l temyiz baflvurusunda bulunabilirim?

Dahili incelemenin karar›ndan sonraki üç (3) ay içinde;

●  Konut sa¤lay›c› taraf›ndan verilen temyiz formunu doldurabilirsiniz,
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●  Konut Temyiz Komitesi Sekreteryas›’na telefon edip size bir form yollanmas›n› isteyebilirsiniz,
veya

●  Konut Temyiz Komitesi’ne bir mektup yazarak temyiz isteyebilirsiniz.

Komite duruflmas›nda ne olur?

Komite iki veya üç kifliden oluflacakt›r. Baflvurda bulunan kifli (kendisine baflvuru sahibi denilir)
Komite ile ya telefon arac›l›¤›yla veya yüz yüze bir görüflmede konuflacakt›r. Konut sa¤lay›c›dan
gelen dosya Komite’nin önündedir ve Komite, baflvuru sahibinin durumunu biraz daha iyi anlamak
üzere baz› sorular soracakt›r. Komite, baflvuru sahibine, konut sa¤lay›c›n›n karar›ndan neden
memnun olmad›¤›na dair konuflmas› için f›rsat tan›yacakt›r. Bu görüflme rahat ve merasimsiz bir
ortamda yap›lacak ve 30-40 dakika kadar sürecektir.

Duruflmadan sonra ne olur?

Görüflme bittikten sonra Komite, politikay›, dosyadaki kan›tlar› ve görüflme s›ras›nda dile getirilen
konular› tart›flarak bir sonuca ulaflacakt›r. Hem temyizde bulunan kifliye ve hem de konut sa¤lay›c›ya
gönderilecek ve bulgular› ile tavsiyelerini içerecek bir rapor yazacaklard›r. Bu rapor genellikle
duruflmadan sonraki iki hafta içinde gönderilir.

Duruflmaya yan›mda birini getirebilir miyim?

Evet - isterseniz duruflmaya, size destek verecek bir kifli veya bir savunman getirebilirsiniz.

Savunman benim ad›ma konuflabilir mi?

Evet, ama o kifliye sizin ad›n›za konuflmas› için yaz›l› izin vermifl olman›z kofluluyla. Savunman sizin
ad›n›za konuflsa bile, Komite’nin mümkünse baflvuru sahibi olarak sizinle de konuflmas› tercih edilir.
Bu, Komite’nin tüm konular› daha iyi anlama olana¤›na kavuflmas› anlam›na gelir. Komite, bu ifllem
yasal temelde bir inceleme ifllemi olmad›¤› için, savunman olarak avukatlar› kabul etmeyecektir.
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