
 

 
 

Homes for Haringey hizmetlerini tekrar Haringey Belediyesi'nin doğrudan kontrolü altına alma 

önerisi ile ilgili danışma 

23 Ağustos 2021 Pazartesi – 17 Ekim 2021 Pazar 

2006 yılında Haringey Belediyesi, belediyeye ait 15,000 belediye evini ve belediyenin mal sahibi olduğu 

yaklaşık 5,000 mülkü yönetmek ve bunların bakım işlerini yürütmek üzere bir Mesafeli Yönetim Kuruluşu 

(ALMO) olan Homes for Haringey'i kurdu. Homes for Haringey'in son 15 yıl boyunca gerçekleştirmiş 

olduğu işlerle gurur duyuyoruz. Ancak, belediyenin 2032 yılına kadar en az 3,000 yeni belediye evini inşa 

etme taahhüdü göz önüne alındığında, konut hizmetlerini doğrudan belediyenin yönetimi altına geri 

getirme konusunda sakinlere danışmak için artık doğru zamanın gelmiş olduğuna inanmaktayız.    

Konut yönetimi ve bakım hizmetlerini, yeni evlerin doğrudan teslimatı ile daha yakından uyumlu hale 

getirmek istiyoruz. Ayrıca, konut sakinlerinin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamak için konut ve 

diğer ön saf belediye hizmetlerini birleştirmek istiyoruz. Daha fazla açıklık ve basitlik sağlamak ve konut 

sakinlerinin sorunlarını hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturmak için birçok hizmet zaten entegre 

edilmektedir. 

Homes for Haringey'i belediyenin bünyesine geri getirme önerimiz dört ana gerekçeye dayanmaktadır - 

açık hesap verebilirlik, birleştirilmiş hizmetler, düşük maliyet ve hizmet iyileştirme. Bunları bu kitapçığın 

daha sonraki sayfalarında daha ayrıntılı olarak ortaya koymaktayız. Görüşleriniz çok önemlidir ve 

herhangi bir değişiklik yapılmadan önce geri bildirimlerinizi işitmek istiyoruz.  

Temmuz 2021'de Haringey Belediyesi'nin Kabinesi konut yönetimi ile ilgili önerilmekte olan bu değişiklik 

konusunda kiracılara ve konut sahiplerine danışmaya karar verdi. Kabine kağıdının bir kopyasını şurada 

okuyabilirsiniz: www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.  

 

SESİNİZİ ŞU ŞEKİLLERDE DUYURABİLİRSİNİZ:  

• Anket formunu doldurarak ve bunu ekteki ücretsiz posta zarfı ile geri göndererek 

• Anket formunu çevrimiçi olarak şu adres üzerinden doldurarak: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Yorumlarınızı e-posta yoluyla şu adrese göndererek: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• 6 Eylül Pazartesi, 22 Eylül Çarşamba ya da 2 Ekim 2021 Cumartesi günü çevrimiçi düzenlenecek olan 

etkinliklerimizden birine katılarak ve görüşlerinizi paylaşarak. Bu etkinliklere nasıl katılabileceğinize 

dair daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Materyallere farklı bir formatta ya da dilde erişmeniz gerekiyorsa, lütfen hfhproposal@haringey.gov.uk  

e-posta adresi ya da xxxxx xxxxxxx numaralı telefon yoluyla ekip ile temasa geçin.  

Tüm geri bildirimler 17 Ekim 2021 tarihine kadar elimize ulaşmış olmalıdır.  
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Hedeflerimiz ve önerimiz  

Haringey Belediyesi, Homes for Haringey ile olan yönetim anlaşmasını sona erdirmeyi ve konut 

hizmetlerini yeniden belediyenin doğrudan kontrolü altına almayı önermektedir.  

Pratikte bu şu anlama gelecektir:  

• Belediye ev sahibiniz olmaya devam edecektir 

• Halen olduğu gibi kira ya da hizmet ücretlerini ödemeye devam edeceksiniz 

• Aynı personel evinizin yönetim ve tamir işlerini yürütecektir ve size destek olacaktır   

• Hizmet taleplerine doğrudan belediye yanıt verecektir ve tüm şikayetleri çözüme kavuşturacaktır 

• Konut personeli, diğer belediye personeli ile daha yakın işbirliği halinde çalışacaktır 

Bu değişikliği dört ana gerekçeden dolayı önermekteyiz:  

1. Açık hesap verebilirlik 

Belediye 20,000'den fazla kiracı ve konut sahibi için yasal ev sahibi konumundadır. Grenfell Kulesi faciası 

sonrasında, belediyeyi “hesap vermekle yükümlü kişi” yapmış olan yeni Bina Güvenliği kuralları ile yasal 

sorumluluklarımız daha keskin olarak mercek altındadır. Daha sıkı konut kuralları, ev sahibi konumundaki 

belediyelerin Sosyal Konut Düzenleyicisi tarafından denetleniyor olmasını geri getirecektir. Belediye 

bunu çok ciddiye almaktadır ve bu nedenle evlerinizi yönetmek konusundaki doğrudan sorumluluğu geri 

almak istemektedir. Üst düzey belediye yöneticilerinden seçilmiş politikacılara kadar uzanan açık bir 

raporlama hattı yoluyla bu hizmetin iyi kaynaklara sahip olmasını ve iyi yönetilmesini temin edeceğiz. 

Haringey Belediyesi ev sahibi rolünü ciddiye almaktadır ve konut stokumuzun doğrudan kontrolünü geri 

alarak konut sakinlerimize olan adanmışlığımızı ve hesap verebilirliğimizi sergilemek istiyoruz. Bunun 

önemli bir bölümü evlerinizin nasıl yönetildiği ve bakımının yapıldığı konusunda sakinler için daha güçlü 

bir sesin çıkıyor olmasını temin edecektir. Sesinizi duyurmanız için yeni yollar tasarlamak ve yaratmak 

amacıyla sakinlerle birlikte çalışmak, ve böylece belediye personeli ve seçilmiş politikacılarla doğrudan 

iletişim imkanına sahip olmanızı istiyoruz. Hizmetlerin nasıl tasarlandığı ve sunulduğu konusunda gerçek 

bir girdiniz olması için bu çalışma belediyenin ilçe çapında toplumları katılımda bulunma ve dahil etme 

faaliyetleri ile uyumlu olacaktır.   

2. Birleştirilmiş hizmetler 

Belediye kontrolü geri almayı, konut sakinlerimizin günlük yaşamlarında güvenmekte oldukları diğer 

hizmetleri konut dairesi ile birleştirmek için bir fırsat olarak görmektedir.   

Örneğin, güvenli ve emniyetli bir ev, ailelerin ve savunmasız yetişkinlerin ihtiyaç duydukları bakım ve 

desteği almalarını temin etmeye yardımcı olabilir. Konut dairesi personeli, aile içi şiddet ya da anti sosyal 

davranış yaşamakta olan kişilere doğru desteği ilk ulaştıran ve daha sonra onların doğru yardımı ve 

desteği hızlı bir şekilde alıyor olmalarını sağlayan kişiler olabilir. Konut dairesi ve diğer hizmetlerden 

alınacak ortak bir yanıtın size yardımcı olacağı başka olası örnekler de düşünebilirsiniz. 

Hizmet entegrasyonu konusundaki çok sayıda fırsatı araştırmaya başlıyoruz: 

• Evsizlikle tehdit edildiklerinde ailelere ve tek yaşayan insanlara yanıt verme 

• Belediye sitelerinde suç faaliyetleri ve anti sosyal davranışlar ile mücadele etme 



 

 
 

• Siteleri temiz tutma, çöp toplama, çimleri kesme, oyun alanını yönetme 

• Tamir işleri yapma, iyileştirmeler gerçekleştirme ve binaları güvenli tutma 

• Sakinlere danışma ve katılımlarını sağlama 

 

3. Düşük maliyet 

Evlerinizi yönetmek için ayrı bir kuruluşu işletiyor olmak ekstra maliyet anlamına gelebilir. Örneğin, Bilgi 

İşlem ya da İnsan Kaynaklarına bakan ayrı ekiplerin olması ve Homes for Haringey'in neler yaptığını 

izlemek için bir belediye ekibinin bulunuyor olması. Konut ve diğer belediye hizmetlerinin birleştirilmesi 

mükerrerlik olmasını ortadan kaldıracağı gibi zamandan, emekten ve enerjiden tasarruf sağlayacaktır. 

Hizmetleri bünye içerisinde yürütmenin daha verimli olacağını ve evleriniz ile sitelerinizi geliştirmek için 

harcanabilecek olan parayı serbest bırakabileceğini düşünüyoruz. 

 

4. Hizmet iyileştirme 

Belediye, konut işleri ve verilen diğer hizmetlerde bireyleri, aileleri ve toplumları daha etkin bir şekilde 

destekleyerek sakinler için çıkan sonuçları iyileştirmek istemektedir. Homes for Haringey'i belediye 

bünyesi içine geri getirmek, hizmetlerimizi sunma şeklimizi ve kurumumuzu dönüştürme çalışmalarımızı 

birleştirecektir; örneğin, yeni teknolojiyi daha iyi kullanmak ve personelimizi yeni yöntemlerle çalışmaları 

konusunda desteklemek suretiyle. Sizi konut hizmetlerinin üretimine ortak etmek de dahil olmak üzere, 

güçlendirilmiş bir yerleşik sesin müşteri memnuniyetinin artmasına yol açacağına inanıyoruz. Gelecekte 

hizmetlerin nasıl yürütüleceğine dair sakinleri dahil etmenin yeni yollarını geliştirmeye başlarken, nasıl 

dahil olabileceğiniz hakkında size daha fazla bilgi vermek için sizinle tekrar temasa geçeceğiz. 

---- 

Danışma Anketi 

Ayrıntılarınızı ve Homes for Haringey hizmetlerini tekrar Haringey Belediyesi'nin doğrudan kontrolü 

altına almaya yönelik önerilere dair görüşlerinizi bildirme yöntemleri: 

• Anket formunu doldurarak ve bunu ekteki ücretsiz posta zarfı ile geri göndererek 

• Anket formunu çevrimiçi olarak şu adres üzerinden doldurarak: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Yorumlarınızı e-posta yoluyla şu adrese göndererek: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• 6 Eylül Pazartesi, 22 Eylül Çarşamba ya da 2 Ekim 2021 Cumartesi günü çevrimiçi düzenlenecek olan 

etkinliklerimizden birine katılarak ve görüşlerinizi paylaşarak. Bu etkinliklere nasıl katılabileceğinize 

dair daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Materyallere farklı bir formatta ya da dilde erişmeniz gerekiyorsa, lütfen hfhproposal@haringey.gov.uk  

e-posta adresi ya da xxxxx xxxxxxx numaralı telefon yoluyla ekip ile temasa geçin.  

Tüm geri bildirimler 17 Ekim 2021 tarihine kadar elimize ulaşmış olmalıdır.  

 

GÖRÜŞLERİNİZ 

Size ait bilgiler 
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Adınız Soyadınız 

Adresiniz 

Şunlardan hangisi sizin için geçerlidir: 

- Güvenceli belediye kiracısı 

- Yerleşik konut sahibi  

- Yerleşik olmayan konut sahibi 

- Güvencesiz belediye kiracısı  

- Diğer (lütfen belirtin) 

 

Açık Hesap Verebilirlik 

1. Konut işlerinin doğrudan kontrolünü geri almanın, Belediyenin sakinlerine karşı daha sorumlu 

olmasını ve sakinlerin sesinin daha güçlü bir şekilde çıkmasını temin edeceği şeklindeki görüşe 

katılıyor musunuz?   

Şiddetle katılıyorum 

Katılıyorum 

Bilmiyorum 

Katılmıyorum 

Şiddetle katılmıyorum 

Lütfen aşağıda nedenini izah edin, ya da diğer yorumlarınızı ekleyin 

 
 
 
 

 

Birleştirilmiş Hizmetler  

2. Konut yönetimini Belediye’ye geri getirmenin, sakinlerin ihtiyaçlarını daha birleşik bir şekilde    

karşılamamıza yardımcı olacağı şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? 

Şiddetle katılıyorum 

Katılıyorum 

Bilmiyorum 

Katılmıyorum 

Şiddetle katılmıyorum 

Lütfen aşağıda nedenini izah edin, ya da diğer yorumlarınızı ekleyin 



 

 
 

 
 
 
 

 

Düşük maliyet 

3. Bünye içi konut hizmetlerinin daha düşük maliyetli olması gerektiği şeklindeki görüşe katılıyor 

musunuz? 

 

Şiddetle katılıyorum 

Katılıyorum 

Bilmiyorum 

Katılmıyorum 

Şiddetle katılmıyorum 

Lütfen aşağıda nedenini izah edin, ya da diğer yorumlarınızı ekleyin 

 
 
 
 

 

Hizmet iyileştirme 

4. Konut ve diğer Belediye hizmetlerinin entegre edilmesinin, konut sakinleri için hizmetlerin ve 

sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olması gerektiği şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? 

Şiddetle katılıyorum 

Katılıyorum 

Bilmiyorum 

Katılmıyorum 

Şiddetle katılmıyorum 

Lütfen aşağıda nedenini izah edin, ya da diğer yorumlarınızı ekleyin 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

Konut Hizmetlerinin Geleceği 

Soru Beş 

Belediyenin şu anda Homes for Haringey tarafından tedarik edilen konut hizmetlerini doğrudan 

kontrol altına alması gerektiği şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? 

Şiddetle katılıyorum 

Katılıyorum 

Bilmiyorum 

Katılmıyorum 

Şiddetle katılmıyorum 

Lütfen aşağıda nedenini izah edin, ya da diğer yorumlarınızı ekleyin 

 
 
 
 

 

 

Konut hizmetlerinin geleceğine katılımda bulunmak  

Soru Altı 

Belediyenin konut hizmetlerine yönelik gelecekteki iyileştirmeleri tasarlamasına ve üretmesine 

nasıl yardımcı olabileceğiniz hususunda sizinle temasa geçmesi sizi ilgilendirir mi? 

Evet – lütfen nasıl katılımda bulunabileceğim konusunda bana daha fazla bilgi verin  

Hayır – Şu an itibariyle daha fazla katılımda bulunmak konusu ile ilgilenmiyorum 

 

Eğer katılımda bulunmak için herhangi bir yardıma ya da desteğe ihtiyacınız varsa, ya da herhangi bir 

başka yorumunuz varsa, lütfen aşağıda izah edin 

 
 
 
 

 

E-posta adresiniz 

Telefon numaranız 



 

 
 

 

Eşitlik İzleme Formu 

Eşitliklerin izlenmesi, eş etkinliğini ölçmek için Belediye sakinlerinin ve 

k  ki verileri derleme, depolama ve inceleme 

 tarihli Eşitlik şunlar dahildir: 

yaş; engellilik durumu; cinsiyet değiştirme; evlilik ve sivil birliktelik ya da 

etnik köken; din ya da inanç; cinsiyet; ve cinsel eğilim. Kanunlar nezdinde korunan bir özellik 

olarak belirtilmiyor olsa bile, Haringey'de düşük gelirin derin ve geniş kapsa

kabul etmekteyiz ve sosyo-ekonomik durumu yerel korunan özellikler olarak dahil etmeyi 

taahhüt etmekteyiz. 

Eşitlik bilgilerini derliyor, inceliyor ve , e faaliyetlerimizin 

şitl   

olan eşitsizlik . Bu formu doldurup geri gönderebilmeniz 

halinde size minnettar kalacağ . Bu formda verdiğiniz bilgiler e  ilkeleri içerisinde 

ş olan amaç doğrultusunda  

1. Yaş Lütfen sadece bir yaş grubunu seçin : 
 

16 yaş  

17 - 21       

22 - 29      

30 - 39   

40 - 49   

50 - 59  

60 - 74   

75 üzeri 

Söylememeyi tercih ederim  

 

2.  seçin : 

 

Erkek  

 

Başka bir terim ) 

Söylememeyi tercih ederim 

 



 

 
 

3. Kendinizi trans bir kişi olarak görüyor musunuz? (Trans, doğumda kendilerine atanan 

cinsiye  bu cinsiyete  uygun olmayan kişileri 

şemsiye terimidir).  : 

 

Evet 

 

Söylememeyi tercih ederim  

 

4. Engellilik Durumu 2010 tarihli Eş şinin normal günlük faaliyetlerini 

yerine getirme becerisi üzerinde önemli ve uzun vadeli olumsuz etkisi olan fiziksel ya da 
ruhsal bir bozukluğu bulunuyorsa, söz konusu kişi engelli olarak kabul edilir. 

 

4a.  Engelli bir kişi misiniz?  : 

Evet 

 

Söylememeyi tercih ederim  

 

4b.  Eğer Engelli bir kişiyseniz, lütfen aşağ  

       geçerli olduğunu bize  seçebilirsiniz:    

 
Görme Bozukluğu  

Fiziksel bozukluk 

Sağ İş   

İşitme Bozukluğu  

Ruh sağ ğ  ğrenme güçlükleri / nöroçeşitlilik 

/ gizli bozukluk  

Lütfen belirtin  

Söylememeyi tercih ederim  

 

5. Etnik Köken   
 

   

Bangladeşli 

Çinli  



 

 
 

Hintli 
  

Herhangi bir başka Asya ş (lütfen aşağ    

 

Arap ya da herhangi bir başka etnik grup 

Arap ya da Arap Brit   
Herhangi bir başka etnik grup, lütfen belirtin __________________ 

 

 

  
Karayipli 
Herhangi bir başka Siyah geçmiş, lütfen belirtin __________________ 

 

ş  

  
  

Beyaz ve Siyah Karayipli 

Herhangi bir baş ş ş, lütfen belirtin __________________ 

 
Beyaz 

  

İ   

Çingene / Gezgin 

Herhangi bir başka Beyaz geçmiş, lütfen belirtin __________________ 

 

Beyaz Diğer 

Çingene ya da İ  

Roman 
Kürt 
Herhangi bir başka Beyaz geçmiş, lütfen belirtin __________________ 

 
 : _______________________ 

Söylememeyi tercih ederim  

 

6. Cinsel eğ ?  

 
Heteroseksüel / Düz 

Biseksüel 



 

 
 

Gay 

Lezbiyen 

Söylememeyi tercih ederim  

Baş (lütfen belirtin) : _______________________ 

 

7.  Din -  Dininiz nedir? Lütfen uygun şekilde işaretleyin 

 
Ateist 

Hindu 

Rastafaryan 

Budist 

Yahudi 

Sih 

Hiristiyan (İngiltere Kilisesi, Katolik, Protestan ve diğ  olmak 

üzere)  

Müslüman 

Söylememeyi tercih ederim  

 : _______________________  

Dinim yok 

 

8.   

 

Hamile misiniz? 

Evet  

  

Söylememeyi tercih ederim  

 

ğiniz oldu mu?   

Evet  

   

Söylememeyi tercih ederim  



 

 
 

 

9. Evlilik ve Sivil Birliktelik  

 
Bekar         

Evli 

Birlikte yaşamakta 

Sivil Birliktelik 

Ay ş    

Boş ş  

Dul 

Söylememeyi tercih ederim  

10. Tercih ettiğiniz dil nedir? Lütfen tercih ettiğ   

 
Arnavutça      

Arapça 

Bulgarca 

İngilizce    

   

Rumca    

Kürtçe 

Polonyaca    

Portekizce    

Romence  

Somalice    

İspanyolca  

Türkçe    

Ganaca    

İbranice  

Herhangi bir başka dil (lütfen belirtin):__________________________________ 

 

ğ ğiniz için teşekkür ederiz.  



 

 
 

 


