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Giriş 
 
Waltham Forest Belediyesi, belediyeyi yaşanacak daha güvenli bir yer yapmak ve sakinler 
için genel yaşam kalitesini iyileştirmek istemektedir. 
 
Yeni kiracıların, kiracılık koşullarına uymaları önemlidir.  Deneme Süreli Kiracılıklar, 
Belediye’nin bu mesajı yaymasına ve kiracılık koşulları çiğnendiğinde kiracılıkların 
sonlandırılması için hızla önlem almasına yardımcı olacaktır.  Waltham Forest Belediyesi, 4 
Mayıs 2009’da yürürlüğe girmiş olan Deneme Süreli Kiracılık programını, kiracılara tam olarak 
danıştıktan ve Belediye Meclisi kararıyla onay aldıktan sonra uygulamaya koymuştur. 
 
Bu kılavuz, kiracıların Deneme Süreli Kiracılık hakkında olabilecek bazı sorularını yanıtlamak 
için hazırlanmıştır. 
 
Deneme Süreli Kiracılık Nedir? 
 
Deneme Süreli Kiracılık, tüm yeni kiracılar için bir çeşit koşullu kiracılıktır.  Bu koşullu 
dönemden (ilk olarak 12 aydır ancak Belediye tarafından azami toplam 18 aya uzatılabilir) 
sonra, kiracılık tatminkar biçimde yürütülmekte ise, kiracı otomatik olarak güvenceli kiracı olur.  
Bununla birlikte, eğer Belediye kiracının davranışlarının tatminkar olmadığına inanıyorsa, 
deneme süreli kiracının kiracılığı, Belediye’nin ya da atadığı acentaların alacağı idari bir karar 
ve süreç doğru biçimde işlemişse, bu kararı takiben Mahkeme’nin de teyidiyle sonlandırılabilir. 
 
Deneme Süreli Kiracılık ile Güvenceli Kiracılık arasındaki farklar nelerdir? 
 
Deneme Süreli Kiracılar, Güvenceli Kiracılardan daha az yasal haklara sahiptir.  Ana farklar 
aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir. 
 
Aşağıda sıralanan haklardan çoğunun mutlak haklar olmadığına lütfen dikkat ediniz. 
 
Yasal Haklar Deneme Süreli 

Kiracı 
Güvenceli 

Kiracı 
Kiracı alma hakkı X  

Evlerinin bir bölümünü kiraya verme hakkı X  

Yapısal değişiklik ya da geliştirme yapma hakkı X  

Geliştirmeler için tazminat hakkı X  

Transfer listesine katılım hakkı X  

Bir başka belediye konutuna transfer etme (ya da 
transfer için başvurma) hakkı (şiddetten kaçış ya da 
daha yüksek tıbbi önceliği olan bir yere transfer 
durumu gibi acil durumlar hariç) 

X  

Başka bir kiracı ile karşılıklı konut değiştirme hakkı X  

Oturduğu Konutu Satın Alma Hakkı X  
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12-aylık kiracılık süresince ne olacaktır? 
 
Kiracılık izlenecek ve Belediye Görevlileri ve atadığı acentalar, kiracının kiracılık 
sözleşmesine uyduğundan emin olmak için haber vermeden gelişigüzel kontroller 
yapacaklardır.  Kiracılık sözleşmesi ihlal ediliyorsa, Belediye kiracıya bildirerek ihlalini 
düzeltmesini isteyecektir.  Kiracılık sözleşmesi ihlalleri dikkatle araştırılacak ve ispatlanırsa ve 
kiracı tarafından ihlale neden olan şey düzeltilmez ise, Belediye, kiracılığı sonlandırmak için 
yasal işlem başlatacaktır.  Ancak, Belediye’ye göre yapılan ihlal çok ciddi ise, (örneğin, 
uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu ticareti, fuhuş ya da saldırı vb.), Belediye, kiracıya 
davranışını düzeltme olanağı vermeden Deneme Süreli Kiracılığı’nı sonlandırma kararı 
alabilir. 
 
Kiracılık koşullarının ihlali nelerdir? 
 
Belediye, aşağıdaki ihlallere [yalnızca bunlarla sınırlı değildir] bağlı olarak kiracılık koşulları 
ihlal edilmiş ise, kiracılığın sonlandırılmasına karar verebilir: 
 

 Mülke hasar verilmesi 
 Bahçelere bakılmaması 
 

Haftalık kiranın ödenmemesi 
Toplu alanlarda toplum karşıtı davranış 

 
 Her türlü tacize neden olma 

dışı nedenler için kullanım  Mülkü, örneğin uyuşturucu ticareti, fuhuş gibi yasa
erilerek elde edilmiş ise  Eğer kiracılık yanlış bilgi v

 Aile içi şiddete başvurma 
 Komşuları rahatsız edecek davranışlarda bulunma 
 Mülkün tek ya da ana konut olarak kullanılmaması 

a  Konuttan bazı şeyleri atmak ya d
 Diğer kiracılık koşullarının ihlali 

 
Kiracılık koşullarının tamamı çevrimiçi olarak www.aschamhomes.org.uk adresinde ya
Londra Walth

 da  
am Forest Belediyesi’nin www.walthamforest.gov.uk adlı web sitesinde 

ulunabilir.   

kiş
 

 K

b
 

 
 
 
 
 
 

 

Eğer ihlale ned
 
Kiracı, konutta 

ilerden kayn
partneri  
Kendi ço 

 Konutun
 Aile üye

onutta 
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Kiracılı lerine 
uyulması önemlidir 
k sözleşmesi hüküm
di davranışından değil aşağıdaki 
erden de sorumlu olacaktır: 

en olan kiracı değilse 

ya da civarında oluşabilecek yalnızca ken
aklanan ihlall

cukları 
u ziyaret eden kişiler 
leri ya da 
besledikleri herhangi bir hayvan 

 

http://www.aschamhomes.org.uk/


Deneme Süreli Kiracılıkların Uzatılması 
 
Belediye, eğer kiracılığın ihlalini araştırıyorsa ya da kiracılığı sonlandırmak için Mahkeme’ye 
başvurmuşsa, Deneme Süreli Kiracılığı altı ay daha [azami 18 aya] uzatma hakkına sahiptir.  

unu yapmak için, kiracılığı uzatmak amacıyla baB şvurmadan önce, kiracıya Uzatım Bildirimi 

ararına karşı, 
kkını da açıklayacaktır. 

 hakka uygun olmayı 
aya karar verirse, kiracıya 

leri hakkında) tavsiye ya da yardıma gereksinim duyarlarsa kiracı için öneriler de 

 

eme hakkına sahiptir.  Gözden Geçirme İstek Formu, Bildirime 

reli Kiracılığın sonlandırılması ya da uzatılması için bir kararın gözden 

irme 

14 gün içinde Belediye’nin atamış olduğu acentanın 

un 
içinde 

 zamanını ve yerini 7 gün içinde kiracıya bildirir. 

denilen yasal bir belge göndermek zorundadır. 
 
Uzatım Bildirimi’nde, Belediye’nin Deneme Süreli Kiracılığı uzatma kararı almasının nedeni 

edenleri) açıklanacaktır.  Uzatım Bildirim ayrıca, Belediye’nin kiracılığı uzatma k(n
kiracının bu kararın Gözden Geçirilmesi isteği ha
 
Deneme Süreli Kiracılığın Sonlandırılması 
 
Kiracılığın ihlali suçlamasını ele alırken, Belediye’nin görevi, adil ve
ağlamaktır.  Eğer Belediye Deneme Süreli bir Kiracılığı sonlandırms

Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi’nde bulunacaktır. 
 
Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi’nde Belediye’nin kiracılığı sonlandırmak 
istemesinin nedeni (nedenleri) açıklanacaktır.  Bu belgede ayrıca, Belediye’nin, Konutun Elden 
Alınması için Mahkeme Kararı amacıyla Mahkeme’ye başvuracağı bir tarih de (bu tarih Bildirim’in 
sunulduğu tarihten itibaren 28 günden az olmamalıdır) verilecektir.  Konutun Elden Alınması için 
Mahkeme Bildirimi’nde ayrıca, kiracının, Belediye’nin kiracılığın sonlandırılması kararının Gözden 
Geçirilmesini isteme hakkı ile birlikte Bildirim ve ne yapılması gerektiği hakkında (yani Bildirimi 
derhal Vatandaşlık Tavsiye bürosu’na, konut yardımı merkezine, bir hukuk merkezine ya da 

vukata götürmea
açıklanacaktır. 
 
Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi 
 
Eğer kiracı, Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi alırsa, bu, belirli bir tarihten sonra
[Bildirim’de belirtilmektedir], Belediye’nin Konutun Elden Alınması Kararı için Mahkeme’ye 
başvurmayı amaçladığı anlamına gelmektedir.  Eğer bu gerçekleşirse, kiracı, evden çıkarma 
ararının Gözden Geçirilmesi’ni istk

iliştirilecektir. 
 

eneme SüD
geçirilmesi 
 
Eğer Belediye bir kiracıya Uzatım Bildirimi ya da Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi 
gönderirse, deneme süreli kiracının, Belediye’nin kararının Gözden Geçirilmesini isteme hakkı 
vardır.  Bununla birlikte, bir kiracı Belediye’den kararını Gözden Geçirmesini istemişse, yalnızca 
Gözden Geçirme duruşmasına katılma hakkı bulunur.  Bunu yapmak için, kiracı, Gözden Geç
İstek Formu’nu geri yollamalıdır ve bu form, Konutun Elden Alınması  Bildirimi ya da Uzatım 

ildirimi’nin sunulduğu tarihten itibaren B
(Ascham Homes) eline geçmelidir. 
 
Kiracının Gözden Geçirme İstek Formu, Belediye’nin atamış olduğu acentaların eline, Konut

lden Alınmasi Bildirimi ya da Uzatım Bildirimi’nin sunulduğu tarihten itibaren 14 gün E
geçmez ise, kiracı, Gözden Geçirme hakkını kaybeder ve yeni bir hak isteyemez. 
 

özden Geçirme isteği, 14 günlük süre sınırı içinde Belediye’nin eline geçerse, Belediye, bir G
Gözden Geçirme duruşması düzenler ve
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Gözden Geçirme’de neler bulunur? 
 
Gözden Geçirme, Gözden Geçirme duruşmasında ele alınacaktır.  Gözden Geçirme 
uruşmalard ı, bağımsız ve deneyimli kıdemli konut görevlilerinden oluşan bir panel tarafından 

Gö r: 
 

n, 

 temsil için 

özden 
rı ve 

nıklar 
ektir. 

N GEÇİRME PANELİ’NİN VERDİĞİ KARARDAN SONRA 

e 
n 

 
nceli kiracılığa dönüştürülecektir.  Ancak, Gözden Geçirme Paneli Belediye’yi 

eneme Süreli Kiracılık ilk yıl dönümü tarihinden itibaren 6 ay süreyle 

n edecek düzenlemeler 
, Mahkemeden kiracının konutu boşaltmasını isteyebilir.  Yapılacak her türlü 
a Belediye’nin tasarrufu dahilinde yapılabilir.   

 
 
 

ası Kararını verecektir. Bu karar 
ertelenemeyecek, geciktirilemeyecek ve durdurulamayacaktır ve kiracı konutu 14 gün ile 6 
hafta arasında boşaltmak zorunda kalacaktır. 

yapılır. 
 

zden Geçirme, aşağıdaki özelliklere sahip görevliler tarafından gerçekleştirilecekti

 Kiracılığın sonlandırılması ya da uzatılması için orijinal kararla ilgisi olmaya
 duruşmanın sonucundan herhangi bir çıkar sağlamayacak olan ve 

 kiracı ya da davayı sunan görevliler ile daha önceden bağlantısı olmayan. 
 

iracı, Gözden Geçirme duruşmasına katılma, yanında birini getirme, kendisiniK
birini gönderme, duruşmada konuşma ya da soru sorma hakkına sahiptir.  Ayrıca, eğer 
katılmak istemez ya da katılamaz ise, kendisini yazılı olarak da temsil edebilir. 
 
Gözden Geçirme Paneli, Gözden Geçirme İstek Formu’ndaki beyanı ve kiracı (ya da G

eçirme duruşmasına katılması için kiracının atadığı kişi) tarafından sağlanan kanıtlaG
kiracı, Kiracılık Hizmetleri Görevlisi / Kira Gelirleri Görevlisi ya da varsa diğer ta
tarafından sağlanan diğer yazılı ifadeleri esas alarak kiracının davasını görüşec
 
GÖZDE
 
Uzatma 
 
Gözden Geçirme Paneli kiracı lehine karar verirse, Uzatım Bildirimi geri çekilecektir.  Denem
Süreli Kiracılık uzatılmadan devam edecek ve başka bir Uzatım Bildirimi ya da Konutun Elde
Alınması için Mahkeme Bildirimi sunulmaz ise, deneme süreli kiracılığın ilk yıldönümü
arihinde güvet
haklı bulursa, D
zatılacaktır. u

 
Sonlandırma 
 
Gözden Geçirme Paneli kiracı lehine karar verirse, Konutun Elden Alınması için Mahkeme 
Bildirimi geri çekilecektir. Deneme Süreli Kiracılık uzatılmadan devam edecek ve başka bir 
Uzatım Bildirimi ya da Konutun Elden Alınması için Mahkeme Bildirimi sunulmaz ise, deneme 
süreli kiracılığın ilk yıldönümü tarihinde güvenceli kiracılığa dönüştürülecektir.   Ancak, Gözden 

eçirme Paneli Belediye’yi haklı bulursa, Belediye, kendisini tatmiG
yapılmadığı sürece
üzenleme, yalnızcd

 
Mahkeme Kararı 
 
Belediye, Deneme Süreli bir Kiracı için Konutun Elden Alınması Kararı amacıyla Mahkeme’ye
başvurursa ve Mahkeme, Belediye’nin prosedürleri gereği gibi izlediği ve kiracıya geçerli bir
Konutun Elden Alınması Mahkeme Bildirimi sunulduğu hakkında tatmin olursa, Belediye’nin
istemiş olduğu, Kiracı aleyhine Konutun Elden Alınm
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Kiracılık hakkında bilgi ve tavsiye alma 
 
Deneme Süreli kiracı olarak hak ve yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi almak  

teyen ya da kiracılıkları ile ilgili sorun yaşayan kiracıların, Kiracılık Hizmetleri  

ılıkları hakkında bilgi ve tavsiye verecek  
e daha fazla yardım sağlayabilecek destek acentaları hakkında konuşabilecek  

 

 
esi İnsanları Destekleme Ekibi] 

 Road, 

Eposta: supporting.people@walthamforest.gov.uk

is
Görevlisi / Kira Gelirleri Görevlisi ile bağlantı kurmaları tavsiye edilir.   
 
Bu görevliler, kiracıya Deneme Süreli Kirac
v
ve onları bu acentalara gönderebilecektir. 
 
Kiracı aşağıdaki kurumlarla bağlantı kurup tavsiye alabilir: 

London Borough of Waltham Forest Supporting People Team  
[Londra Waltham Forest Belediy
Silver Birch House, Uplands Business Park, Blackhorse

Walthamstow, London, E17 4GG 

Telefon: 0208 496 3000 

 

 siye Bürosu] 
b sitesi: www.citizensadvice.org.uk

Yerel Citizens' Advice Bureau [Vatandaşlık Tav
We

167 Hoe Street, Walthamstow, London, E17 3AL 

ve 

B 

 

 uncillor] 
Telefon: 0208 496 3000 

547-551 High Road, Leytonstone, London, E11 4P

Yerel Belediye Meclisi üyesi [Local co

Web sitesi: www.walthamforest.gov.uk  

 

 entre] 
Telefon: 0207 833 2931 

w.lawcentres.org.uk

Yerel hukuk merkezi [Local law c

Web sitesi: ww

 

 
Telefon: 0207 242 1222 

Web sitesi: www.lawsociety.org.uk

Yerel avukat 
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Terimler için Sözlükçe 
 
Erteleme Mahkemenin başka bir zamana ya da güne bırakılması. 
Mahkeme Kararı Bir kişinin yapması ya da yapmaması gereken özel davranış ya da 

davranışları belirleyen ve Mahkeme tarafından yayınlanan bir Karar. 
Deneme Süreli 
Kiracılığın Uzatılması 

Bir Deneme Süreli Kiracı’nın davranışları hakkında süregelen kuşku varsa 
ya da toplum karşıtı veya rahatsızlık verici davranışları gözlenmiş ise, o 
kiracının deneme süreli kiracılık süresi altı ay uzatılabilir. 

İlk Yıldönümü Tarihi  Deneme Süreli Kiracılığın başladığı tarihinin üzerinde 12 takvim ayı 
geçtikten sonraki tarih. 

Deneme Süreli 
Kiracılık 

Bu programı uygulayan tüm yerel yönetimler tarafından tüm yeni kiracılara 
sunulan bir çeşit koşullu kiracılık.  Bu deneme süresi genellikle oniki aydır 
ve sonunda kiracı, güvenceli kiracı olur. 

Deneme Süreli 
Kiracı 

Deneme Süreli Kiracılık programı uygulayan bir yerel yönetim tarafından 
kendisine kiracılık veirlmiş olan yeni bir kiracı. 

Atanan Acenta Deneme Süreli Kiracılıkları izlemek ve gerekiyorsa, bu tür Deneme Süreli 
Kiracılıkları sonlandırmak ya da uzatmak için Belediye adına adım atan 
Belediye tarafından atanmış bir kurum [örneğin, Ascham Homes Limited]. 

Uzatım 
Bildirimi 

Belediye’nin, Deneme Süreli Kiracılığı altı ay daha uzatmasına olanak 
tanıyan bir Bildirim. 

Konutun Elden 
Alınması için 
Mahkeme Bildirimi 

Deneme Süreli Kiracılığın sonlandırılması için Belediye tarafından verilen 
bir Bildirim.  Bildirim’de, Belediye kiracıyı, kiracılık sözleşmesinin 
hükümlerine uymadığı hakkında suçlar ve bir tarih vererek bu tarihten önce 
Mahkeme’ye başvurulmayacağını belirtir.  Bildirim gönderildiği tarihten 
itibaren bir yıl süreyle geçerlidir ve Mahkleme’ye başvuru o yıl içinde 
herhangi bir zamanda yapılabilir. 

Konutun Elden 
Alınması Kararı 

Deneme Süreli Kiracı’nın belirli bir tarihte, konutunu terketmesini bildiren 
ve Mahkeme tarafından yayınlanan yasal bir belgedir. 

Kira Gelirleri 
Görevlisi 

Tüm kira gelirleri hesaplarından ve ödenmemiş kira gelirlerinin geri 
alınmasından sorumlu olan görevli. 

Gözden Geçirme 
Paneli 

Belediye’nin, bir Deneme Süreli Kiracılığı sonlandırma ya da uzatma 
kararının Gözden Geçirilmesini gerçekleştirecek olan bir grup bağımsız, 
deneyimli ve kıdemli konut görevlileri.  Panel Üyelerinin, daha önce, ilgili 
kiracının konutunun boşaltılması kararı ile bir ilişkisi olmamalıdır. 

Gözden Geçirme 
İstek Formu 

Kiracının doldurup göndererek, Belediye’nin, bir Deneme Süreli Kiracılığı 
sonlandırma ya da uzatma kararının Gözden Geçirilmesini İsteme hakkını 
kullanabileceği bir form. 

Bir kararın 
Gözden Geçirilmesi 

Bir grup kıdemli konut görevlisi, kiracının davasını ve varsa Belediye 
Görevlileri tarafından sağlanan ifade ve kanıtları dikkate alacaktır. 

Güvenceli Kiracı Yerel Yönetimler tarafından güvenceli kiracılık verilmiş olan bir kiracı. 
Kiracılık 
Sözleşmesi 

Belediye’nin kiracıdan ve kiracının da ev sahibi olarak Belediye’den 
beklediklerini açıklayan imzalanmış yasal konut akdi. 

Kiracılık koşulları Kiracılık Koşulları, Belediye konutlarındaki tüm kiracıların uymayı taahhüt 
ettikleri ve Belediye’nin yükümlülüklerini de belirleyen kurallardır. 

Kiracılık Hizmetleri 
Görevlisi 

Konutlarda oturan sakinlere, konut yönetim hizmetleri sağlayan bir 
görevlidir.  Kiracılık sözleşmesine uyulmasını ve toplum karşıtı 
davranışların yönetimini sağlar. 
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Yorumlar 

Bu belge, bu pogram için hazırlanmış ilk kılavuzumuzdur.   

Bu kılavuzun, bu programın konutlarda oturan sakinlere 

açıklanmasında ne derece yararlı olduğu hakkında 

yorumlarınızı bekliyoruz. 
 

Daha fazla bilgi için 

Ziyaret ediniz: Müşteri Hizmetleri [Customer Services], 869 Forest Road, Walthamstow, 

London, E17 4UH adresindeki Ascham Homes’u ziyaret edebilirsiniz– Pazartesi’den Cuma’ya  

9.00 ile 17.00 arası açıktır 

ya da 

16 Morris Avenue, Billericay, Essex, CM11 2JR adresindeki Ascham Homes’u ziyaret 

edebilirsiniz – Salı ve Perşembe günleri 9.00 ile 11.00 arası açıktır 
 

Mektup gönderiniz: Ascham Homes, Policy and Development Team, 869 Forest Road, 

Walthamstow, London, E17 4UH adresine mektup gönderebilirsiniz  
 

Web sitesi: Web sitemizi ziyaret ediniz: www.aschamhomes.org.uk 
 

Eposta: Eposta gönderiniz: feedback@aschamhomes.org.uk 
 

Telefon: 0208 496 4197 nolu telefondan Ascham Direct’i arayabilirsiniz – Hatlar Pazartesi’den 

Cuma’ya 8.00 ile 20.00 arası açıktır.  Minikom: 0208 527 1750 ve referans AH 192. 

 
 
 

    Tekerlekli sandalye ile erişim      İndüksiyon döngüsü sağlanmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu kılavuzdakiler yalnızca genel bilgi içindir. Bireysel 
durumunuz hakkında herhangi bir kuşku duyuyorsanız, 
bir avukattan, Vatandaşlık Tavsiye Bürosu’ndan ya da 

diğer yetkili yasal danışmanlardan bağımsız yasal 
tavsiye almanız önerilir. 
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