Önemli : Yeniden sokak adlandırmaya dair danışma
15 Ocak 2021
‘Black Boy Lane’ adının ‘La Rose Lane’ olarak değiştirilmesi
Sokağınızın adının değiştirilmesi konusundaki öneri ile ilgili olarak size yazmaktayım.
Sakinlere ‘La Rose Lane’ ya da ‘Jocelyn Barrow Lane’ adını mı tercih ettiklerini soran daha
önceki danışma çalışması, sakinlerin ‘La Rose Lane’ adını tercih ettiklerini gösterdi.
Şimdi, sokak adının ‘Black Boy Lane’ olarak mı kalması yoksa ‘La Rose Lane’ olarak mı
değiştirilmesiyle ilgili olarak danışma çalışmasının bir sonraki aşamasına geçmekteyiz.
Danışma çalışması, Haringey'deki Anıt, Bina, Meydan ve Sokak Adları konusunda yapmakta
olduğumuz daha geniş Gözden Geçirimimizin bir parçası olarak yürütülmektedir. Bu danışma
süreci ilçemizde gurur duymakta olduğumuz kültürü ve çeşitliliği kutlamaya yönelik bir dizi
yaratıcı yönteme bakmakta olduğumuz çalışmanın önemli bir parçasıdır. Bunu yapacak belli
fikirler ve yöntemler olduğunu biliyoruz, ve bu danışma çalışması eski bir Haringey sakini,
yayınevi sahibi, denemeci yazar ve şair olan John La Rose’u anmak amacıyla ‘Black Boy
Lane’ sokak adının ‘La Rose Lane’ olarak değiştirilmesi için yapılmış olan belirli bir öneri ile
ilgili olarak düşüncelerinizi ve geri bildirimlerinizi işitmemiz için bir fırsattır.
Danışma çalışması 15 Ocak 2021 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında açık olacaktır. Bu
tarihler arasındaki dönemde www.haringey.gov.uk/renaming-black-boy-lane adresindeki
çevrimiçi anketi tamamlayabilir; İletişim Ekibi, Haringey Belediyesi, River Park House, 225
High Road, Wood Green, London, N22 8HQ adresindeki Belediye Danışma Çalışması
Koordinatörüne yazabilir; ya da Belediye’nin bblconsultation@haringey.gov.uk adresine bir
e-posta göndererek yapılmış olan öneriye itirazınızı ya da desteğinizi belirtebilirsiniz.
Bir sokak adının değiştirilip değiştirilmemesi ile ilgili dikkate alma resmi bir süreçtir. Ve bu
nedenle bu aşamada ‘Black Boy Lane’ adının ‘La Rose Lane’ olarak değiştirilmesi için bir
hüküm çıkartmaya ilişkin ‘niyet bildirimimizi’ yayınlamamız, ve bu ad değişikliğinin yapılıp
yapılmamasına dair görüşlerinizi almak için size danışmamız gerekmektedir. Danışma
çalışmasının sonuçları söz konusu değişikliğinin yürürlüğe konup konmaması ile ilgili karar
verme sürecinin bir parçasını oluşturacaktır. Bu mektuba niyet bildirimimizin bir kopyası
eklenmiş bulunmaktadır. 1939 tarihli Londra Binaları Yasası’nın (Değiştirilmiş) II. Bölüm 6.
Kısmı uyarınca bu yasal bir gerekliliktir.
Bugüne kadar yapılan danışma çalışması ile ilgili süreç boyunca geri bildirimlerinizi dikkate
aldık ve bazılarınızın hala endişeleri olabileceğini not ettik. Bütün sakinlerimizin bu önemli
konudaki görüşlerini dinlemeye kararlıyız ve bu danışma çalışmasına yanıt vermeniz için sizi
teşvik etmek isteriz.
Belediyeden size verilecek olan destekler
Ad değişikliği yürürlüğe konduğu takdirde şu konularda size güvence vermek isteriz:
• Haringey Belediyesi yapabildiği kadar çok kuruluşa sizin namınıza bildirimde bulunacaktır
• Posta kodunuz ve ev numaranız değişmeyecektir
• Resmi bir Sokak Adlandırma ve Numaralandırma Hükmü belgesi size tedarik edilecektir
• Ad değiştirme süreci sırasında belediye size pratik yardım ve destek tedarik edecektir
• Sokak adınına dair bir değişklik hiçbir sakinin göçmenlik statüsünü etkilemeyecektir
• Hanelere / kuruluşlara yaşamış oldukları sıkıntıdan ötürü bir ‘gönüllü ödeme’ verilecektir
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Ad değişikliğinin yol açabilecek olduğu herhangi bir sıkıntıdan dolayı hane / kuruluş başına
yaklaşık olarak £300 tutarında bir gönüllü ödeme yapılmasını teklif etmeyi düşünmekteyiz.
Hepsi için olmasa bile, hanelerin/ kuruluşların büyük çoğunluğuna denk düşecek olan zaman
ve maliyet katkısının bundan önemli ölçüde daha az olmasını bekliyoruz. Eğer bu ödeme ya
da ihtiyaç duyulan diğer destekler ile ilgili olarak herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen bunları
danışma çalışmasına verecek olduğunuz yanıta dahil edin.
Neden ‘Black Boy Lane’ yeniden adlandırılsın?
Haringey Belediyesi anıt, bina, meydan ve sokak isimlerimizin ilçemizde gurur duymakta
olduğumuz değerleri ve çeşitliliği yansıtması gerektiğine inanmaktadır. Anlamlar zaman
içerisinde değişir ve siyah çocuk anlamına gelen “Black Boy” terimi şu anda yaygın şekilde
Afrika kökenli erkekleri aşağılayan onur kırıcı bir isim olarak kullanılmaktadır. Gerçek şu ki,
sokağı şimdi adlandırıyor olsaydık, buraya siyah çocuk anlamına gelen "Black Boy" Lane
adını vermezdik ve burayı bir asırdan daha fazla bir süre önce bu şekilde adlandırmış
olmanın arkasında yatan tarihsel nedenlere bakmaksızın, bir toplum olarak, bir topluluk
olarak, bunun bugün hala uygun bir sokak adı olup olmadığını sormamız gerekmektedir.
Belediye, hem eşitsizliği ele almak hem de ilçemizdeki zengin çeşitliliği kutlamak için eylemde
bulunmak konusunda kararlıdır. Sokak adının değiştirilmesi halinde bazı sıkıntıların ortaya
çıkacağını kabul ediyor olsak bile, bu sıkıntılar adı gözden geçirmesi için Belediyeye çağrıda
bulunmuş olan toplumumuz içindeki kişiler üzerinde yaratacağı etki ile dengelenmelidir.
Bunun herkes için zor bir zaman olduğunu, ve bunun gibi danışma çalışmalarına yanıt
vermenin daha zorlayıcı gelebileceğini anlayışla karşılıyor olsak bile, ilçemizdeki çeşitliliği
destekliyor olmak açısından, şimdi açık bir mesajı göndermeye her zamankinden daha fazla
çalışmamız gerektiğine inanmaktayız.
Derin saygılarımızla,

Rob Krzyszowski
Geçici Müdür Yardımcısı - Planlama, Bina Standartları ve Sürdürülebilirlik
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Danışma Çalışmasına Yanıt Verin ya da Bizimle Temasa Geçin
WEB SİTESİ

www.haringey.gov.uk/renaming-black-boy-lane

E - POSTA

bblconsultation@haringey.gov.uk

TELEFON

0208 489 3797

POSTA

Consultation Coordinator, The Communications Team, Haringey
Council, River Park House, 225 High Road, Wood Green, London,
N22 8HQ.
İhtiyacınız olduğu takdirde bu konuda size yardımcı olması için bir
ücretsiz posta zarfı eklenmiş bulunmaktadır.

SANAL TOPLANTI

Sosyal mesafe şartları dolayısıyla, 23 Ocak 2021 Cumartesi günü
saat 11.30'da Microsoft Teams aracılığıyla ‘sanal’ bir çevrimiçi katılım
toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantı bölge sakinlerinin / kuruluşların
Belediye görevlilerine herhangi bir soru sormasına fırsat tanıyacaktır.
Toplantıya katılmayı arzu edenler yer almak ve kayıt yaptırmak için
bblconsultation@haringey.gov.uk bir e-posta göndermelidir.
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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S : John La Rose kimdir ?
C: Black Boy Lane’in John La Rose’dan esinlenerek ‘La Rose Lane’ olarak yeniden
adlandırılması teklif edilmektedir
John La Rose bir yayınevi sahibi, şair ve denemeci yazardı. Karayipli Sanatçılar Hareketini ve
Stroud Green'de bir kitap mağazası bulunan New Beacon Books yayınevi şirketini kurdu. 1975
yılında Haringey'de genç bir siyahi öğrencinin kendi okulu önünde polis tarafından dövüldüğü
George Padmore Takviye Okulu olayına adı karışmış olan ebeveynlerin önde gelenleri
arasından oluşturulan Siyah Ebeveynler Hareketinin ortak kurucusu oldu.
www.haringey.gov.uk/renaming-black-boy-lane adresli web sayfamızda daha ayrıntılı bir
biyografi mevcuttur.
S : Bir sonra ne olacak ?
C : Danışma çalışması süreci sona erdikten sonra, tüm yanıtları dikkatlice inceleyeceğiz ve
değişikliğe devam edip etmeme konusunda karar verecek olan Belediye’nin Kurumsal Komitesine
bir rapor sunulacaktır. Ad değişikliğine karar verilmesi halinde, değişiklik 2021 yılı içerisinde
yürürlüğe girmeden önce, konut sakinlerini ve kuruluşları bilgilendirecek ve sonuçlar ile ilgili olarak
daha fazla bilgi ve destek tedarik edeceğiz. değişiklik kabul edilecektir. Belediye, değişikliğin kabul
edilmesi halinde konut sakinlerini ve kuruluşları bu yolla desteklemeye kararlıdır.
S : Posta kodum ve ev numaram değişecek mi?
C : Hayır. Öte yandan çok sayıda kuruluş tarafından kullanılmakta olan sokağa ait Özgün Sokak
Referans Numarası (USRN) da aynı kalacaktır.
S : Kraliyet Posta İdaresine sokak adı değişikliğini bildirmem gerekecek mi?
C : Hayır. Belediye, adres değişikliğini Kraliyet Posta idaresine bildirecektir. Posta kodunuz
değişmeyecek olduğundan dolayı, sokak adındaki bir değişiklik Kraliyet Posta idaresi yoluyla
gönderilmiş olan mektupları ya da kolileri etkilememesi gerekir. Elektrik/su /gaz gibi amme
hizmeti şirketleri ve diğerleri adres listelerini Kraliyet Posta idaresinden satın alır.
S : Adres değişikliğim hakkında hangi kuruluşlara bilgi vermem gereklidir ? Belediye bana
bu konuda nasıl yardımcı olacaktır?
C : Değişikliğin kabul edilmesi halinde, ilgili kuruluşlara gönderilecek olan 'proforma' belgeler de
dahil olmak üzere, Belediye, konut sakinleri namına olabildiği kadar çok kuruluşa bilgi verecek
ve ayrıca pratik yardım ile destek sağlayacaktır.
Öte yandan herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız ya da belirli bir desteğe ihtiyacınız olduğu
takdirde, sakinler için tahsis edilmiş ve konuşabileceğiniz ismi belli bir kişi de olacaktır.
Çok sayıda kuruluş Ulusal Adres Veritabanını kullanmaktadır ve bu nedenle en son bilgileri
kullanıyor oldukları takdirde ayrıntılarınız otomatik olarak güncellenmiş olacaktır. Artık tüm
devlet kurumları Belediyenin de güncellenmesini otomatik olarak temin edecek olduğu
‘AddressBase’ (GeoSpatial Komisyonu - Kabine Ofisinin bir parçası) başlıklı veritabanı
programını kullanmak zorundadır.
Ancak buna rağmen, yine de bazı kuruluşları kendiniz bilgilendirmeniz gerekecektir.
Ad değişikliğinin bir kanıtı olarak ad değişikliğine ait resmi Hükmün kopyalarını tedarik edeceğiz.
Kuruluşların ayrıntılı bir kontrol listesini derlemeye devam edeceğiz, ancak Belediyenin sizin
namınıza temasa geçeceği kuruluşlar da dahil olmak üzere, bu ad değişikliğinin bildirilmesi
gerektiği düşünülen önemli yerlere şunlar dahil olmalıdır:
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Çevrimiçi alışveriş vs. için kullanılan hesaplar ile bağlantılı adresler
Amme hizmeti şirketleri, örneğin: internet, telefon, elektrik, gaz, su
Belediye Vergisi
Okullar / Eğitim
Seçmen hizmetleri
Çalışma ve istihdam / devlet yardım ödenekleri
Banka hesapları
Konut kredileri
Sigorta: konut, mal, araba vs.
Ulusal Sağlık Servisi (NHS) / Genel Pratisyen (GP) aile hekimi / hastane / eczane bilgileri
Majestelerinin Tapu Kayıtları İdaresi (HMLR)
Majestelerinin Gelirler ve Gümrükler İdaresi (HMRC)
Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Dairesi (DVLA)
Kira sözleşmeleri, depozito sözleşmeleri vs.
Vasiyetler, resmi nüfus kayıtlarına ilişkin belgeler ve diğer yasal belgeler
İçişleri Bakanlığı / Majestelerinin Pasaport Dairesi / göçmenlik / vize belgeleri
En yakın kişi ayrıntıları
Kuruluşlar / işyerleri / serbest meslek sahipleri – Şirketler Kayıt Evi, web siteleri,
kırtasiyeler, işyeri hesapları, faturalar, kontratlar

S : Kuruluşlar nezdindeki bilgilerimi güncellemek için yapacak olduğum masrafları
Belediye bana geri ödeyecek mi ?
C : Ad değişikliğinin yol açabilecek olduğu herhangi bir sıkıntıdan dolayı hane / kuruluş başına
yaklaşık olarak £300 tutarında bir ‘gönüllü ödeme’ yapılmasını teklif etmeyi düşünmekteyiz.
Hepsi için olmasa bile, hanelerin/ kuruluşların büyük çoğunluğuna denk düşecek olan zaman
ve maliyet katkısının bundan önemli ölçüde daha az olmasını bekliyoruz.
Bu rakam henüz kesinleşmiş olmadığından dolayı bu ödeme ya da ihtiyaç duyulan diğer
destekler ile ilgili olarak herhangi bir görüşünüz eğer varsa, lütfen danışma yanıtınıza bu
yorumları da ekleyin.
S : Yeni sokak adı tabelaları olacak mı ?
C : Evet, ad değişikliğin onaylanması halinde Belediye yeni adı gösteren sokak adı tabelalarını
tedarik edip yerleştirecektir. Belediye ayrıca, Londra Ulaşım Şirketini (TFL) de bu değişiklikle
ilgili olarak bilgilendirecektir ve TFL'nin yakındaki otobüs durakları da dahil olmak üzere tüm
ilgili bilgileri güncellemesini temin etmekten sorumlu olacaktır.
S : Bunun benim ikamet durumuma, göçmenlik statüme ya da Birleşik Krallık vizeme bir
etkisi olacak mı?
C : Sokak adındaki herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği noktada, eğer daha önce bir
Birleşik Krallık vizesine başvurduysanız ya da başvurma süreci içindeyseniz, başvurunuzun bir
parçası olarak adresinizi güncellemeniz gerekebilir. Haringey Belediyesi, bilgilerinizi
güncellerken kullanabilmeniz için değişikliğin resmi bir kanıtı olarak bir Sokak Adlandırma ve
Numaralandırma Hükmü, ve bunu yapabilmeniz için gerekli olan her türlü diğer pratik desteği
tedarik edecektir. Bu çevrimiçi ve ücretsiz olarak yapılacaktır.
S : Neden bir başka danışma çalışması yapıyorsunuz?
C : Daha önceki danışma çalışması ‘Black Boy Lane’ sakinlerinin iki sokak ismi - ‘La Rose
Lane’ ve ‘Jocelyn Barrow Lane’ - arasında geçici olarak bir tercih yapmalarını istemişti.
Sakinler tercihlerini ‘La Rose Lane’ adından yana kullanmış oldukları için, sürecin ikinci
aşamasına taşınmış olan ad budur.
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Bu danışma çalışması, 1939 tarihli Londra Binaları Yasası’nın (Değiştirilmiş) II. Bölüm 6. Kısmı
uyarınca yapılan yasal bir danışma çalışmasıdır ve bu kapsamda sakinler ‘Black Boy Lane’
adının ‘La Rose Lane’ olarak değiştirilmesi konusundaki öneriye dair itirazlarını ya da
desteklerini gündeme getirebilirler. Belediye, sokak adının değiştirilip değiştirlmemesi ile ilgili
olarak nihai bir karar vermeden önce almış olduğu bu görüşleri dikkate almak zorundadır.
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1939 tarihli Londra Binaları Yasası’nın (Değiştirilmiş) II. Bölüm 6. Kısmı
uyarınca sokak adı vermeye yönelik bir hüküm çıkartma niyetine dair
bildirim
Londra’nın Haringey İlçesi
1939 tarihli Londra Binaları Yasası (Değiştirilmiş) II. Bölüm 6. Kısım
Sokaklara Ad Verme
1939 tarihli Londra Binaları Yasası’nın (Değiştirilmiş) II. Bölüm 6. Kısmı uyarınca LONDRA
HARINGEY İLÇESİNİN (“Belediye”) aşağıdaki cetvelde belirtilmiş olduğu şekilde Black Boy
Lane sokağının adının La Rose Lane olarak değiştirilmesi için bir hüküm çıkartma niyetinde
olduğu işbu BİLDİRİM yoluyla duyurulur.
Çıkartılması planlanan bu hükme herhangi bir itirazı olan her kişi 19 Şubat 2021 tarihine kadar
Belediyenin şu adresine yazabilir: Consultation Co-ordinator, The Communications Team,
Haringey Council, River Park House, 225 High Road, Wood Green, London, N22 8HQ, ya da
çıkartılacak hükme olan itirazlarını www.haringey.gov.uk/renaming-black-boy-lane adresi
üzerinden çevrimiçi, ya da Belediyenin bblconsultation@haringey.gov.uk adresine e-posta
göndererek dile getirebilirler.
Tarih: 15 Ocak 2021
Sokağın tarifi ve konumu : Black Boy Lane; West Green ve St Ann’s Roads arasında
Harita üzerindeki referans ve renk: Harita üzerinde kırmızı renk olarak işaretlenmiştir
Önerilmekte olan ad : La Rose Lane
Stephen Lawrence-Orumwense (Head of Legal Services (Social Care & Contracts) and Deputy Monitoring
Officer) for and on behalf of John Jones Head of Legal and Governance (Monitoring Officer), Haringey Council
Legal Services Alexandra House,10 Station Road, Wood Green, London N22 7TR
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