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Geçtiğimiz dört yıl içinde Haringey genelinde büyük ilerlemeler gördük.

Sınavlarda geçme oranı konusunda rekor kırdık, beldemize Dijital Beceriler Ulusal 
Koleji (National College for Digital Skills) gibi yeni tesislerin gelmesini sağlıyoruz; 
karşılaştırılabilecek birçok beldeye göre daha fazla yeşil alan ödülümüz var ve 
Tottenham’a yeni konutlar 27 milyon sterlinlik Alexandra Palace tefrişatı gibi yeni 
yatırımlar kazandırıyoruz.

Bu sonuçların çoğu Londra’yı daha iyi bir kent yapma sevdasıyla okullarımız, toplumumuz, 
ortaklarımız, işverenler ve belediye ile nasıl birlikte çalıştığımızın kanıtlarıdır. 

Bu gelişmelerin sürdürülmesini sağlamakta kararlı olmakla birlikte önemli mali 
zorluklarımızın olduğu da bir gerçek. 2010 yılından bu yana hükümet yerel servisler için 
harcayabileceğimiz mali kaynaklarda %40 kesinti yapıyor. 2020 yılında belediyenizin 
büyüklüğü mevcut halinin yarısı olacak.

Bunun anlamı, bir yandan giderek azalan mali kaynaklarımızı nasıl harcamamız gerektiği 
konusunda zor kararlar verirken diğer yandan zayıf olanımızı korumak gibi sizin önemli 
gördüğünüz şeylere öncelik vereceğiz.  

Birçoğunuz Ekim ayındaki ön bütçe fikir alışverişi sırasında karşı karşıya olduğumuz 
ikilemi biliyordunuz. Doğal olarak, insanlar hangi hizmetleri durdurmamız, hangilerini 
azaltmamız gerektiği ile ilgili görüşlerini bildirirken oldukça zorlandı. Bununla birlikte 
özellikle de Yetişkinler Sosyal Bakım servisi, önleyici ve başlangıç dönemi desteği gibi 
alanlara yapılacak yatırımlarla problemi olan insanların problemlerinin çözülüp normal 
yaşamlarına dönmelerinin sağlaması, dolayısıyla da daha sonra ortaya çıkacak yüksek 
maliyetlere gerek kalmaması geniş kabul gören bir düşünce oldu. 

Önümüzdeki iki yıl içinde 2010 yılından bu yana tasarruf ettiğimiz 160 milyon Sterline 
ek olarak 20 milyon Sterlin daha tasarruf etmemiz gerekiyor. Bu broşürde arka plan idari 
masraflar ve diğer yönetsel giderler gibi hizmet alanlarda sunma biçimimizde değişikliğe 
yol açacak tasarruf uygulamaları konusunda düşünceler bulacaksınız.

Bu bütçe kapsamında, birbirini takip eden 8. Yıl için bizim payımızı oluşturan belediye 
vergisi oranında artış yapmamayı öneriyoruz. Bu kısım bizim kontrol ettiğimiz ve yerel 
hizmetleri doğrudan finanse ettiğimiz kısımdır.  Bazı insanlar belediye vergisi payımızı 
artırarak yerel hizmetler için daha fazla kaynak oluşturmamız gerektiğiniz söyleyebilirler, 
ancak böyle bir artış özellikle birçok insanın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir 
dönemde düşük gelirli aileleri orantısız şekilde etkileyecektir ve onlara böyle bir ek zorluk 
yüklemek istemiyorum.

Bu bütçe döneminde nasıl tasarruf yapılabileceği konusundaki görüşlerinizi lütfen 
bizimle paylaşın. Bu sizin beldeniz, sizin bütçeniz dolayıyla sizin görüşleriniz son derece 
önemlidir.

Belediye Lideri Claire Kobe

Cllr Claire Kober

Haringey Belediye Lideri  

Claire Kober’in Önsözü
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Bu kitapçık 2017/18 Haringey Belediyesi bütçesi 
ile ilgili olarak belde sakinleri ve işyerleri için görüş 
alışverişi amacıyla hazırlanmış olup mevcut 2015/16 
bütçemiz hakkında da bilgiler sunmaktadır. Ayrıca 
2021/22 dönemine kadar Orta Vadeli Mali Stratejimizi 
kapsamaktadır.

Bütçe dengesini sağlamak için gerekli tasarrufları nasıl 
sağlayabileceğimize ilişkin ilk düşünceleri içermektedir. 

Bu görüş alışverişi süreci 16 Aralık Cuma gününden başlayıp 

22 Ocak Pazar günü sona erecektir.

Haringey Belediye Kabinesi 14 Şubat toplantısında bütçeyi 
ele alacak ve 27 Şubatta yapılacak Tam Katılımlı Belediye 
Toplantısında görüşülmek üzere nihai bütçe tavsiyesinde 
bulunacaktır.  Bütçe Kabul edildiği zaman ise önümüzdeki 
iki yıl içinde ayrıntılı plan ve öneriler hazırlanacaktır. Bütçenin 
hizmet alanlar, hizmet alan gruplar üzerinde etkili olacak 
kalemleri ile ilgili olarak alınacak her türlü nihai karar, karar 
öncesinde ayrıntılı görüş alışverişi sürecine tabi olacaktır.

Bu görüş alışverişi hakkında
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Bütçemiz

Haringey Belediyesinin 2010 yılından bu yana 

hükümet finansmanından gerçek kesintisi 
%40’tır. 

40%

Bu kesintiler şu ana kadar 160 milyon 
Sterlin tasarrufa yol açmıştır.

Belediyeniz artık çok daha küçük. Artık 

personelimiz %45 daha az ve kullandığımız 
binaların sayısı 12 azalmıştır.

45%
DAHA AZ PERSONEL

12
DAHA AZ BİNA

£160m

Bu kesintiler hükümetin yerel yönetimlerin 

emlak vergilerinden topladığı gelirleri 

kendi bütçelerinde kullanabileceklerini 

öngören yerel yönetimler yeni finansman 

politikasının uygulamaya gireceği 2020/21 

dönemine kadar sürecektir. Hükümet 

finansmanındaki azalmanın etkisi 

yetişkinler sosyal bakım, çocuklar sosyal 

bakım ve geçici

konut gibi hizmetlerde ortaya çıkan talep 

ve maliyet artışı ile ikiye katlanmıştır. Bir 

diğer ifade ile önümüzdeki iki yıl içinde 20 
milyon tasarruf yapmamız gerekiyor.

Bir yandan bu bütçe açığını kapatmaya 

çalışırken diğer yandan Birlikte ve Güçlü 

Haringey yaratma hedefimize ulaşmak için 

Kurumsal Planımızı ortaya koyuyoruz.

TASARRUF ETMEMIZ GEREKEN



2016/17  Belediye Bütçenizin tutarı ve harcama kalemleri
Bütçemiz

£242.459m

2016/17

£255.627m £244.112m

2017/18 2018/19

Aynı zamanda hem bütçemiz 
kesiliyor hem de yetişkinler bakım 
ve acil konut hizmetleri gibi hizmet 
ihtiyacı olan insanların sayısı 
artıyor. Eğer çalışma yöntemimizi 
değiştirmezsek Yetişkinler Sosyal 
Bakım harcamamız 2013/14 
bütçesinde £61 milyon olan 
(harcadığımız her 4 sterlinden biri) 
2018/19’da yaklaşık 91 milyon                  
( yaklaşık harcadığımız her 3 
Sterlinden biri) olacak.

Daha Güveli ve 
Temiz Mahalleler £27.2m

£46.2m
Çocuklar ve Aileler

£67.2m Yetişkinler Sosyal Bakım

İstihdam ve Kalkınmaya Yatırım

£15.6m

£18.5m Daha Sağlıklı Yaşam

£44.3m Borçlar ve Tahsilât

£25.6m Demokrasi ve Destek

£7.3m Kütüphane ve Müşteriler

£3.7m Konut Stratejisi ve 
Destek

£255.6m

Öngörülen yetişkin bakım paketleri ve direkt hizmetler

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
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Önümüzdeki iki yıl içindeki finansman tahminlerimiz:

Harcama Usulü

Mevcut bütçeM
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Önceliklerimiz

Her çocuğa yaşama en iyi şekilde başlama fırsatı

2010 yılından bu yana okullarımız ülkenin en çok ilerleme kaydeden okulları 
arasında.  – Bu yıl GCSE ve  ‘A’ seviyesi sınavı sonuçlarında rekor kırdık.

Yetişkinlere, sağlıklı, uzun ve dolu dolu yaşama olanağı 
sunmak

Haringey’den bakım hizmeti alanlar Londra’da aldıkları hizmetten en fazla memnun 
olanlar, neredeyse hizmet alan her 10 kişiden 9’u aldığı hizmetten memnun.

Daha temiz ve daha güvenli mahalleler

Karşılaştırılabilecek birçok beldeye göre daha fazla yeşil alan ödülümüz var.

Herkesin fayda sağlayacağı kalkınma ve büyüme

Alexandra Palace’ın restorasyonundan Dijital Beceriler Ulusal Kolejinin 
Tottenham’da açılması gibi bir dizi yeni işle beldemize 1 Milyar Sterlinlik yeni 
yatırım imkânı sunuyoruz.

İnsanların yaşamayı tercih edeceği konutlar ve 
topluluklar yaratmak

Tottenham ve Wood Green bölgesine 16.000 yeni konut yapmayı planlıyoruz. 
2015 Nisan ayından bu yana asansörlerin yenilenmesi ve benzeri çeşitli 
iyileştirmelere harcanan 20 Milyon Sterlinde dâhil olmak üzere mevcut konut 
stoklarının iyileştirilmesi için 45 milyon Sterlin harcadık. 

2015 yılında Haringey’i geliştirmek için 3 yıllık bir plan yaptık. 
Önceliklerimiz ve şu ana kadar yapılanlar:
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‘Sizin Haringey’iniz Sizin Geleceğiniz ’

Ön bütçe bulguları

Ekim ve Kasım aylarında sakinlerimiz ve işyerlerine Haringey’de yaşamak için nelerin önemli nelerin daha az öneme sahip 

olduğu konusunda görüşlerini sorduk. Araştırmamıza 834 cevap aldık. İşte cevaplarınızın sonuçları:

Lütfen sizin için EN ÖNEMLİ BEŞ konuyu 
işaretleyin:

Lütfen sizin için daha az ÖNEMLİ BEŞ konuyu 
işaretleyin:

1 Okullarda iyileştirme
321

1 Sporun Geliştirilmesi
302

38% 36%

2
Erken dönem yardım ve 
önleme

307
2

Sağlıklı yaşam biçiminin 
teşvik edilmesi

287
37% 34%

3 Aile desteği / Koruma
246

3
Dinlenme ve spor 
merkezleri

198
29% 24%

4 Parklar
238

4
İstihdam, beceri 
kazandırma ve yeni fırsatlar

179
29% 21%

5 Bağımsız yaşamın korunması
224

5 Yolların bakımı
178

27% 21%

6
Bakım altındaki çocuklara 
destek

221
6 Yeni konutlar

160
26% 19%

7 Toplum güvenliği
201

7 Müşteri/kullanıcı hizmetleri 
158

24% 19%

8
Değerlendirme ve uzun 
dönem bakım

197
8 Sokakların temizliği

155
24% 19%

9 Sokakların temizliği
189

9
Sağlık bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi

145
23% 17%

10 Yeni konutlar
188

10 Parklar
143

23% 17%

11 Kütüphaneler
185

11
Atık ve geri dönüşüm 
maddelerinin toplanması

139
22% 17%

12
Atık ve geri dönüşüm 
maddelerinin toplanması

165
12 Evsizlere tavsiye ve destek

137
20% 16%

13 Yetişkinlerin Korunması 161 13
Hastalıkları önlerken sağlığın 
korunması ve geliştirilmesi

133
19% 16%

14
Hastalıkları önlerken sağlığın 
korunması ve geliştirilmesi

137
14 Toplum güvenliği

129
16% 15%

15
Sağlık bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi

117
15 Kütüphaneler 

122
14% 15%

16 Dinlenme ve spor merkezleri
103

16 Yetişkinlerin Korunması
107

12% 13%

17 Evsizlere tavsiye ve destek
100

17
Değerlendirme ve uzun 
dönem bakım

104
12% 12%

18
Sağlıklı yaşam biçiminin teşvik 
edilmesi

92
18

Bağımsız yaşamın 
korunması

89
11% 11%

19
İstihdam, beceri kazandırma 
ve yeni fırsatlar

92
19

Erken dönem yardım ve 
önleme

71
11% 9%

20 Müşteri/kullanıcı hizmetleri 
88

20 Aile desteği / Koruma
66

11% 8%

21 Yolların bakımı
84

21 Okullarda iyileştirme
62

10% 7%

22 Sporun Geliştirilmesi
44

22
Bakım altındaki çocuklara 
destek

30
5% 4%
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Belediye Vergisi
Birbirini takip eden 8. Yıl için bizim payımızı oluşturan belediye vergisi oranında artış yapmamayı 

öneriyoruz. Belediye vergisinin, referandum yapmadan en fazla yükseltilebilecek oran olan %2 

oranında yükseltilmesi 1,6 Milyon Sterlin ek gelir yaratacak. Ancak böyle bir artışın düşük gelirlileri 

orantısız şekilde etkileyeceğini dikkate almak zorundayız.

Hükümet yetişkinler sosyal hizmetlerinde ortaya çıkan ek maliyetleri karşılamak üzere 

belediye vergisinde %2 ek artış yapmamıza izin verdi. Bu izin sosyal bakım oluru / oranı olarak 

isimlendirilmektedir. Belediye Kabinesi belgeleri bu %2 oranının belediye vergisine eklenmesini 

öngörmektedir. Hükümet ise daha sonra 2017/18 ve 2018/19 dönemleri için artış oranlarının 

%3’e kadar olabileceğini açıkladı.
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Bütçe taslağımız

Tasarruf planlarımız – uzun dönem ve kısa dönem
Önümüzdeki 2 yıl içinde 20 milyon Sterlin tasarruf yapmamız gerekiyor.  Sizin bel bağladığınız hizmetleri korumak 

amacıyla bu tasarrufun yaklaşık yarısı merkez (idari) bütçeden geliyor.

Uzun dönemli olarak hizmetlerimizi nasıl farklı sunabileceğimiz konusu üzerinde ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu 

kapsamda:

Ayrıca,  Haringey’de 

istihdam, konut ve topluma 

yönelik yeni tesisler 

yaratmak için beldeye yeni 

yatırımların yapılmasını 

sağlıyoruz.

Hizmetlerin diğer 

belediyelerle ortak 

kullanımı. Halen bilgisayar 

hizmetlerini Islington ve 

Camden Belediyeleri ile 

ortak kullanıyoruz.

Önleyici, başlangıç/ 

erken dönem destek 

sunmaya odaklanmak 

– örneğin evlerinde 

gerekli uyarlamaların 

yapılmasına ve teknolojinin 

daha iyi kullanılmasına 

yardımcı olarak yaşlıların 

kendi evlerinde daha 

uzun yaşamalarını 

kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

İnsanların hizmete 

erişimi için bizi arayıp 

binalarımızı ziyaret 

etmek yerine interneti 

kullanmalarına yardım 

etmek.



20 Milyon Sterlini nasıl tasarruf etmeyi düşünüyoruz
Kurumsal Plan önceliklerimize göre tasarruf yapacağımız alanlar. 2017 Şubat ayında bütçe 
kabul edildikten sonra bir plan yapacağız. Hizmet alanlar üzerinde etkileri olan hallerde 
uygulama yerel toplumla yapılacak görüş alışverişi sonunda yapılacak.

Çocuklar ve aileler

Bütçe taslağı, çocuklarımız ve gençlerimizin, hedefli ve veri tabanlı hizmetlerle daha verimli bir şekilde desteklenmesini 
içermektedir. Ailelerimiz ve bakım altındaki çocuklarımıza yönelik mevcut desteğin artırılması yanında gerekli olması 
hallerde koruyucu aile sayısının artırılması da bu kapsamdadır.

Ayrıca, beldedeki ihtiyaç düzeyini yansıtan yeniden yapılandırılmış işgücü ve hedeflenmiş destek ve sosyal bakım 
uygulaması ile aileleri ihtiyaç duydukları anda daha etkin destekleyebileceğiz.

Taslak 2017-18
1000£

2018-19
1000£

2019-20
1000£

2020-21
1000£

2021-22
1000£

Toplam
1000£

İşgücü ve Hizmetin yeniden 
yapılandırması

300 150 - - - 450

Erken Destek ve Hedeflenmiş Karşılık 62 100 162

Aile Grup Konferansı 200 100 - - - 300

Aile Tabanlı Yerleştirme 100 175 - - - 275

Bakımdan Ayrılanlar Yarı Bağımsız Yaşama 25 75 - - - 100

Evlatlık Edinme ve Özel Vasi Emri 
Ödemeleri

150 148 310 - - 608

Destekli Konutların Gözden Geçirilmesi 600 600

Yeni Bakım Modeli 1,000 1,000

Okul ve Öğrenim (Eğitim Hizmeti 
Hibelerinin İdaresi)

1,325 1,325

Toplam 2,762 1,748 310 - - 4,820

Ayrıntılı bilgi için:  www.haringey.gov.uk/budget-cf

Yetişkinler ve Sağlık

Yetişkinler sosyal bakım hizmeti talebinin arttığı dönemlerde mümkün olduğu kadar çok insanı kendi toplumu içinde 
yaşamaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda destek hizmetli konut düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilerek 
mümkün olan hallede teknolojiden de maksimum şekilde yararlanarak orta düzey destek ihtiyacı olan insanların 
bağımsız yaşayabilecekleri kiracılıklara geçmelerinin desteklenmesini öneriyoruz.

Bu taslak osborne Grove (bakımevi) hizmetlerinin nasıl daha etkili bir şekilde sunulabileceğinin gözden geçirilmesini 
kapsamaktadır. Ayrıca evlere sunulan yemek hizmetlerinin nasıl daha iyi sunulabileceğini araştırarak bu konudaki destek 
maliyetinin azaltılması da dahil olmak üzere fiyatların diğer Londra belediyelerinin fiyatları ile aynı seviyeye gelecek 
şekilde artırılması teklifi de var.

Taslak 2017-18
1000£

2018-19
1000£

2019-20
1000£

2020-21
1000£

2021-22
1000£

Toplam
1000£

Destekli Konutların gözden geçirilmesi 475 500 - - - 975

Osborne Grove - 672 - - - 672

Ücret /ücretlendirme gözden 
geçirilmesi

199 115 84 - - 398

Teknolojik geliştirme 750 250 - - - 1,000

Piyasa etkinliği 987 200 - - - 1,187

Yeni Bakım Modelleri 1,400 - - - 1,400

Toplam 2,411 3,137 84 - - 5,632

Ayrıntılı bilgi için:  www.haringey.gov.uk/budget-ah
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Daha temiz ve güvenli belde

Taslak, Haringey Belediyesinin de diğer Londra belediyelerince uygulanmakta olan yeşil atık ve büyük ev eşyaları 
(mobilya vb) toplama ücreti, eskiyen tekerlekli çöp kutularının yenilenmesi ve benzeri bazı hizmetlerden ücret alınması 
gibi önerileri de kapsamaktadır.

Taslakta, Western Road geri dönüşüm merkezinin alternatif olarak kullanılarak Park View Road geri dönüşüm 
merkezinin kapatılmasının gözden geçirilmesi; Co2, CPZ ve ziyaretçi araç parkı izninin gözden geçirilmesi yanında araç 
parkı kontrolü hizmetinde yeni bir uygulama önerisi üzerinde durulmaktadır.

Taslak 2017-18
1000£

2018-19
1000£

2019-20
1000£

2020-21
1000£

2021-22
1000£

Toplam
1000£

Yeşil Atık toplama hizmetinin 
ücretlendirilmesi

375 375 750

Büyük ev eşyaları toplama 
hizmetinin ücretlendirilmesi

300 100 400

Eskiyen tekerlekli çöp 
bidonlarını yenileme 
hizmetinin ücretlendirilmesi

100 50 150

Geri dönüşüm kutularının 
ücretlendirilmesi ve 
RSLs, Yönetim Şirketleri, 
Geliştiriciler için geri 
dönüşüm kutularının 
artırılması.

50 50 100

Dükkânlar üzerindeki daireler 
– Çöp torbası açısından 
hizmetin azaltılması

120 120

Alan çalışması yapan eğitim 
biriminin küçültülmesi

50 65 115

Park View Road Yeniden 
Kullanım ve Geri Dönüşüm 
Merkezinin kapatılması.

115 115 230

Veolia İşletim Verimliliği 200 200

Ziyaretçi Park İzni 
uygulamasında değişiklik.

125 225 350

Araç Park Yeri Hizmeti 
uygulamasında yeni model.

920 920

Park/CCTV ve itiraz 
işlemleri merkezinin yerinin 
değiştirilmesi.

380 380

Nakitsiz Park Ücreti 
Ödemeleri

150 150

Park İzni/ Ziyaretçi Park 
İzni başvurularının İnternet 
üzerinden yapılması

50 50

Park işlemleri için Yeni Bilgi 
Teknolojileri Platformu

100 100

CO2  kapsamında 
sürdürülebilir ulaşım ve araç 
park ücretleri

100 300 400

Toplam 1,685 2,580 150 - - 4,415

Ayrıntılı bilgi için:  www.haringey.gov.uk/budget-csb
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Konut Kalkınma ve İstihdam 

Taslak,  danışmanlık, iletişim ve projelerin maiyetlerinden tasarrufları kapsamaktadır.

Taslak 2017-18
1000£

2018-19
1000£

2019-20
1000£

2020-21
1000£

2021-22
1000£

Toplam
1000£

Tottenham Kalkınma / İmar 
Programı iletişim, proje ve 
danışmanlık masraflarından 
tasarruf

213 - - - - 213

Planlama hizmetleri
Planlama ücretlerinin artırılması

40 - - - - 40

Kurumsal projeler- Fonksiyonların 
Haringey Kalkınma Araçlarına 
transferi

250 - - - - 250

Total 503 503

Ayrıntılı bilgi için:  www.haringey.gov.uk/budget-hge

Tasarruf Yetkilendirmesi

Tasarruflar çok büyük oranda merkezi ve idari harcamaların azaltılmasından sağlanıyor; bu kapsamda idari üst yönetim, 
iletişim, işveren desteği ve hukuki masrafların azaltılması da yer alıyor.

Taslak 2017-18
1000£

2018-19
1000£

2019-20
1000£

2020-21
1000£

2021-22
1000£

Toplam
1000£

Hukuk Servisi personel ve diğer 
harcamaların azaltılması

150 150

Denetim ve Risk Yönetimi- kurum 
dışından alınan danışmanlık 
sözleşme maliyetlerinin azaltılması

11 20 31

Demokrasi Servisi- Personel 
sayısının azaltılması

40 40

Paylaşımlı Hizmet Merkezi İşyerleri 
Desteği-personelinin azaltılması

300 300

Ortak Hizmet Merkezleri – ortak 
hizmetleri için yeni paylaşım modeli

250 1,500 1,500 3,250

Altı adet kütüphanede çalışma 
saatlerinin 36 saate düşürülmesi

150 150

Müşteri Hizmetleri için Ortak 
Hizmet Sunumu

1,000 1,000

Üst yönetimden tasarruf 400 400

Alexandra House - Tefriş 250 750 1,000

Çeviri Servisi – yeni sözleşme 41 41

Dahili basım odasının kapatılması 51 51

İletişim – personelin azaltılması 53 53

Gelir yaratma – Reklam ve  Destek 15 15

Profesyonel Gelişim Merkezi 136 136

Sigorta 152 152

Gönüllü Tasarruflar 1,500 1,500

Toplam 2,798 551 3,400 1,500 20 8,269

Ayrıntılı bilgi için:  www.haringey.gov.uk/budget-es
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