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2019/20 Belediye Vergisi İndirimi Planı'ndaki (CTR) 
önerilen değişiklikler 
 

Belediye vergisi ödemekle yükümlü (veya gelecekte yükümlü olması olası) bir Haringey sakiniyseniz, 
aşağıdaki bilgileri okumanız ve önerilen değişiklikler hakkında düşündüklerinizi bize bildirmeniz 
önemlidir. 

Tekliflerin sizin veya Belediye için yansımalarına ilişkin görüşlerinizi bize bildirmek de isteyebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapanış tarihi: 12 Kasım 2018 
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Belediye Vergisi İndirim Planı'ndaki önerilen değişiklikler hakkındaki 
görüşlerinizi paylaşın 
 
Haringey Belediye Meclisi, mevcut Belediye Vergisi İndirim planının değiştirilmesine yönelik 
teklifler konusunda sakinlere danışmaktadır. Önerilen değişiklikler ve bunların sizin için ne 
anlama gelebileceği hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bu danışma kitapçığını okuyun.  
 
 
Arka plan 

Devlet, 2013 yılında Belediye Vergisi Yardımını kaldırmış ve her Belediye Meclisinden düşük 
gelire sahip sakinlerine finansal destek vermek için kendi yerel planını tasarlama görevi 
verilmiştir. Plana Belediye Vergisi İndirim Planı adı verilmektedir. 

Plan, 2013'te yürürlüğe girmesinden bu yana değişmemiştir.  

Belediye Meclisi, planın ilçedeki çalışma yaşındaki sakinler için geçerli yönlerini değiştirmeyi 
önermektedir.  

Belediye Meclisinin teklifleri konusunda görüş alması ve plan teklifleri üzerinde mutabakata 
varılması durumunda 1 Nisan 2019'da başlamak üzere yeni planı 11 Mart'a hazır etmesi 
gerekmektedir. Teklifler üzerinde mutabakata varılmaması durumunda, güncel CTRS aynı 
kalmaktadır. 
 

Belediye Vergisi nedir? 

Belediye Vergisi, konutunuzun 1 Nisan 1991'deki değerini (sekiz banttan birinde) temel 
almaktadır. Belediye meclisinin sağladığı yerel hizmetleri kısmen finanse etmektedir. Bir hanenin 
ödemesi gereken düzey, yaşadığınız konutun tanımlanmış bandından yeterlilik sağladığınız 
indirim ve muafiyetlerin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. 

Londra'nın bir ilçesi olarak polis, itfaiye ve toplu taşıma hizmetleri vermek için Londra Belediye 
Başkanı için Belediye Vergisinin bir parçası olarak para tahsilatı da yapmaktayız. Bu miktar, 
belediye vergisi faturanıza dâhil edilmektedir. 
 

Belediye Vergisi İndirim Planı nedir? 

Belediye Vergisi İndirim Planı, düşük gelirli veya hiç geliri olmayan insanlara belediye vergisi 
faturalarını ödeme konusunda yardımcı olmanın bir yoludur. 

Hâlihazırda (aşağıda açıklanan) mevcut plana göre koruma altında olmayan çalışma yaşındaki 
alıcılara Belediye Vergisi faturasının %80,2'sine kadar indirim sağlanmaktadır.  

Haringey'deki 26.000'ın üzerindeki sakin, hâlihazırda Belediye Vergisi İndirim Planı uyarınca 
çeşitli düzeylerde destek almaktadır. 
 

Kimin Belediye Vergisi İndirim hakkı etkilenebilir? 

Çalışma yaşındaki tüm CTRS talep sahipleri. Ek olarak, Belediye Vergisi İndirimine hâlihazırda 
hakkı olmayan çalışma yaşındaki sakinlerin bu hakkı kazanması mümkündür. Ek olarak, Belediye 
Vergisi İndirimine hâlihazırda hakkı olmayan çalışma yaşındaki sakinlerin bu hakkı kazanması 
mümkündür. 

Planın emeklilere sağladığı desteğin düzeyi devlet tarafından belirlenmektedir, bu nedenle, 
emekliyseniz alacağınız destek düzeyi danışma tekliflerinden etkilenmeyecektir. 
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Belediye Meclisi, mevcut yerel planının parçası olarak engelle ilgili yardım ya da prim alan 
çalışma yaşındaki kişilere %100'e kadar destek sağlayarak koruma sağlama kararı almıştır. 
Danışma teklifleri, bu grubun bu maksimum destek hakkını etkilemeyecektir.  
 

Belediye Vergisi İndirim Planında neden değişiklik öneriyoruz? 

Belediye Vergisi İndirim Planında değişiklik öneriyoruz, çünkü buna en çok ihtiyaç duyduğunu 
düşündüğümüz sakinlerimize daha fazla finansal destek sağlamak istiyoruz.  

Ayrıca, planın 2013 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleşmiş olan bazı ulusal yardım 
değişiklikleri ile planı paralel hâle sokmayı da öneriyoruz.  

Bu nedenle, tercih ettiğimiz seçenek ve ele aldığımız alternatif seçenekler konusunda halka 
danışmak istiyoruz.  

Gerek duyduğunu düşündüğümüz sakinlere ekstra finansal destek verme ihtiyacı ile Belediye 
Meclisinin genel bütçesi için finansal olarak sürdürülebilir bir planı koruma arasında bir denge 
kurmak istiyoruz. 
 

Belediye Meclisinin Belediye Vergisi İndirim Planının değiştirilmesi konusundaki tercih 
ettiği seçenek nedir? 

Tercih ettiğimiz seçenek, (a) ek desteğin önceliklendirilmesi için değişikliklerin bir 
kombinasyonudur: 

• Çalışma yaşındaki çocuğu olan sakinler için Belediye Vergisi İndirimi maksimum 
düzeyinin %80,2'den %100'e çıkarılması 
ve 

• Bazıları çalışma yaşındaki talep sahiplerinin Belediye Vergisi İndirim düzeyini 
etkileyebilecek ve bazıları da etkilemeyecek olan bazı ulusal yardım değişiklikleri ile 
planı paralel hâle getirecek güncellemeler yapılması  

Bu danışma belgesi kapsamında 'çocuklar' şu anlama gelmektedir: 

• Bir çocuk (yani on altı yaş altı bir kişi) 
• Çocuk yardımı ödenen bir genç (yani on altı ila on dokuz yaş arası bir kişi) 

Aşağıdaki 'Vaka Analizleri' alt başlığı altında tercih edilen seçeneğin muhtemel etkilerini gösteren 
vaka analizleri yer almaktadır. Bunlar hem çalışma yaşındaki çocuğu olan sakinler için maksimum 
Belediye Vergisi İndirimini %100'e çıkarmanın hem de bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralellik 
sağlamanın olası etkisini göstermektedir. 
 
Bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralellik sağlama teklifine ilişkin ek bilgiler, Belediye Meclisi 
web sitesinde bulunabilir: www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

 
Planın bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralel hâle getirilmesi için güncellenmesi 
Belediye Vergisi İndirimi düzeyini neden etkiler? 

Belediye Vergisi İndirimi, düşük gelire sahip sakinler için düşünülmüştür. Bu nedenle, finansal 
durum testi yapılmaktadır. 
 
Çalışma yaşındaki talep sahiplerinin finansal durum testi, 2013'teki ulusal refah yeterliliğini temel 
almaktadır. Devlet, 2013 yılından bu yana ulusal yardımlar konusunda değişiklikler yapmıştır. Yani 
mevcut CTRS'de kullanılan dil ve rakamlar güncel değildir. 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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Bu nedenle Belediye Meclisi finansal durum testini güncellemeyi önermektedir. 
 
Bu, şunları içerecektir: 

• Devlete göre haftada geçinmek için kullandığınız tutarın güncellenmesi 
• Gelir gruplarının güncellenmesi 
• İndirim oranlarının güncellenmesi 
• Kullanılan dilin güncellenmesi 

 
Bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralellik sağlama önerisi, muhtemelen çalışma yaşındaki 
CTRS talep sahiplerine ya finansal fayda sağlayacak ya da CTRS yeterliliği konusunda hiçbir 
değişiklik yaratmayacaktır. 
 
Ancak, gelir grupları ve indirim oranlarındaki değişikliklerin çalışma yaşındaki bazı CTRS talep 
sahipleri için Belediye Vergisi açısından haftada 95 peniye kadar daha fazla ödeme yapma 
anlamına gelmesi mümkündür. Bu, bakmakla yükümlü olmadığınız bir yetişkinle birlikte 
yaşamanız, önerilen bir engel yardımı veya primi almamanız ya da hanenizde çocuk olmaması 
durumunda gerçekleşebilir. Bakmakla yükümlü olunmayan yetişkinler, genellikle çalışan yetişkin 
çocuklar ve akrabalardır. 
 
Etkilenmesi en muhtemel olan kişiler, bakmakla yükümlü olduğu birden fazla kişiyle birlikte 
yaşayanlardır. Ancak çoğu insan için haftada 95 peniye kadar daha fazla Belediye Vergisi ödeme 
anlamına gelebilecek değişikliklerin CTRS'yi daha yararlı hâle getirecek diğer önerilmiş 
değişikliklerce mahsup edilmesi beklenmektedir. 
 

Belediye Meclisinin tercih ettiği seçenek neden budur? 

Belediye Vergisi Yardımının 2013'te kaldırılmasından bu yana bazı sakinlerin Belediye Vergisi 
primlerini ödemede giderek artan şekilde güçlük yaşadığının farkındayız. Çocuğu olan sakinlere ek 
finansal destek sağlamak istiyoruz, çünkü karşılanabilirlik ile en çok ihtiyacı olan kişilere daha fazla 
finansal destek verme ihtiyacı arasında denge yarattığına inanıyoruz. Bu aileler için maksimum 
destek düzeyini %100'e çıkararak, çalışma yaşındaki çocuğu olan sakinlerin yeterliliğini yerel 
Haringey planımız uyarınca hâlihazırda engelle ilgili yardım olan çalışma yaşındaki sakinlerin 
yeterliliği düzeyine çıkaracağız. 

Ayrıca planımızı 2013 yılından bu yana gerçekleşen bazı ulusal yardım değişiklikleri ile paralel 
hâle getirmeyi de öneriyoruz. Bu, CTRS'yi güncel, anlaşılması daha kolay ve enflasyon 
değişikliklerini yansıtır bir niteliğe kavuşturmak için önerilmektedir. Bu değişiklikler, her yıl 
emekliler için otomatik olarak yapılmaktadır, ancak 2013 yılından bu yana çalışma yaşındaki 
CTRS talep sahipleri için güncellenmemiştir. Çocuksuz çoğu insan da önerdiğimiz değişiklikler 
temelinde ek finansal destek alacaktır. 

Belediye Vergisi İndirim Planını tüm ulusal yardım değişiklikleriyle (örn: İki çocuk sınırı) paralel 
hâle getirmeyi önermiyoruz. Bunun nedeni, böyle bir önerinin özellikle belirli bir ihtiyacı söz konusu 
olan sakinlerin finansal durumunu kötüleştirecek olduğunu düşünmemizdir. 

Bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralellik sağlama önerisinin ulusal yardım planını yansıtarak 
CTRS'yi anlaşılması kolay hâle getirme faydasını ve en kötü durumda olan sakinler için ek finansal 
destek sağlama isteğini dengeleyeceğini düşünüyoruz. 
 



5 
 

Tercih edilen değişiklik ne kadara mal olacak? 

Belediye Vergisi İndirim Planındaki önerilen değişiklikler, Belediye Meclisi için ek, sürekli bir yıllık 
masraf anlamına gelecektir. Bunun 2019/20'de 1,6 milyon £ olacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tercih edilen seçeneğin finanse edilmesi  

Planın Belediye Meclisi açısından artan maliyeti, Genel Fon bütçesinden, belediye vergisinin 
artırılması yoluyla, Belediye Meclisinin rezervleri kullanılarak ya da üçünün kombinasyonuyla 
gerçekçi bir şekilde finanse edilebilir. 

Bu maliyeti Belediye Meclisinin Genel Fon Bütçesinden karşılamayı öneriyoruz. Bu, konut sahibi 
rolü dışındaki tüm Belediye Meclisi hizmetlerinin gelir masrafları için Belediye Meclisi çapında bir 
bütçedir. Belediye Vergisi İndiriminin artırılıp artırılmamasından bağımsız olarak, hizmet 
alanlarının finansman pozisyonumuzdaki süregelen azalma ve maliyet baskıları nedeniyle 
2019/20'den itibaren ek tasarruf yaratması gerekecektir.  Belediye Vergisi İndirim düzeyinin 
artırılması, Belediye Meclisi açısından finansal baskıya katkı sağlayacaktır ve hizmet alanlarının 
ek tasarruflar gerçekleştirmek durumunda kalması anlamına gelebilir. Bunun yansımasının 
Belediye Meclisi tarafından Şubat 2019'da 2019/20 Bütçesi ve yeni Orta Vadeli Finansal Strateji 
belirlenirken diğer bütçe değişiklikleriyle birlikte ele alınması gerekecektir. Bu, Belediye Vergisi 
İndiriminin artırılmasının sonucu olarak azalmış fon aldığınız bazı Belediye Meclisi hizmetlerine yol 
açması mümkündür. 

Gelecekteki ek hizmet bütçe kesintilerinin gerekli olduğuna yönelik bilgimiz, 2019/20 için Belediye 
Meclisinin güncel finansal tahminini temel almaktadır. Bu model zaten Belediye Vergimizin o yıl 
için %2,99 artış göstereceğini varsaymaktadır, ancak bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır. 
Genel Fona giden ek Belediye Vergisi geliri yaratmak için Belediye Vergisini %2,99'dan fazla 
artırmamız gerekecektir ve kamu kuralları uyarınca bu da yerel bir referandum gerçekleştirmemizi 
ve daha yüksek bir artışın desteklenmesini şart koşmaktadır. Belediye Vergisi İndirim planını 
finanse etmek için bunu yapmayı önermiyoruz. 

Aynı zamanda Belediye Meclisinin rezervlerini kullanmayı da önermiyoruz, zira bunlar yalnızca bir 
kez kullanılabilir ve sürekli bir finansman çözümü sağlamaz. Bu nedenle bir belediye vergisi 
desteğinin süregelen finansal taahhüdünü karşılamak için bunları kullanmayı mantıklı bulmuyoruz. 

CTRS'deki önerilen değişikliği finanse etme gerekliliğinin bu potansiyel sonuçlarının farkındayız, 
ancak bunun sunduğu desteği artırmanın finansal açıdan en korunmasız durumda olan 
sakinlerimiz için önemli olduğuna inanıyoruz. 

 
Belediye Vergisi İndirim Planında hangi alternatif değişiklikler göz önünde 
bulundurulmuştur? 

b.  Belediye Vergisi İndirim Planında değişiklik olmaması 

c. Çalışma Yaşındaki tüm Talep Sahipleri için maksimum CTR düzeyinin %80,2'den 
%100'e çıkarılması 

d. Daha yüksek düzeyli konutlardan alınan CTR tutarı tayin edilen bantta sağlanan 
tutarla sınırlandırılması 

e. Sermaye tasarrufları sınırının değiştirilmesi 
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Belediye Meclisinin Belediye Vergisi İndirimi maksimum düzeyini mevcut orana (%80,2) göre 
indirmesinin de mümkün olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu, Belediye Meclisinin ihtiyaç sahibi 
sakinlere artan destek sağlama yönündeki belirtilmiş amacıyla tutarsız olacaktır ve dolayısıyla 
burada bir seçenek olarak öne sürülmemiştir.   

 

Seçenek (b) Belediye Vergisi İndirim Planında değişiklik olmaması 

Bunu önermiyoruz, zira ailelerin ve diğer talep sahiplerinin finansal yüklerini azaltmak için Belediye 
Vergisi İndirimi alan sakinlere ek finansal destek sağlamaya kendimizi adamış durumdayız.  

 

Seçenek (c) Tüm Çalışma Yaşındaki Talep Sahipleri için Belediye Vergisi İndirimi 
maksimum düzeyinin %80,2'den %100'e çıkarılması 

Bu seçeneği önermiyoruz, zira Belediye Meclisi bütçesine önemli bir ek yıllık gider (843.000 £) 
olacaktır. Bu, planın yıllık ek masrafını 2019/20'de 1,6 milyon £'den tahminen 2,44 milyon £'e 
çıkaracaktır ve Belediye Meclisinin hâlihazırda karşılayabileceğinden fazla olarak görülmektedir. 
Tercih ettiğimiz seçenek, en çok ihtiyaç içerisinde olan sakinlere ek destek sağlama ve Belediye 
Meclisi ve hizmetlerine olan finansal etki arasında bir denge sağlamaktadır.  

 

Seçenek (d) Daha yüksek düzeyli konutlardan alınan Belediye Vergisi İndirim tutarının tayin 
edilen bantta sağlanan tutarla sınırlandırılması 

Belediye Meclisi, tayin edilen bir Bandın Belediye Vergisi mesuliyetini temel alarak destek düzeyi 
için bir üst sınır belirleyebilir. Örneğin sınırın D Bandında belirlenmesi durumunda, talep sahibinin 
alabileceği maksimum destek, daha yüksek Banttaki bir konutta oturuyor olsa bile bir D Bandı 
konutunda yaşasa alabileceğinden fazla olmayacaktır.  

Bu seçeneği önermiyoruz, zira üst sınırdan etkilenen (sınırın üzerindeki bantlarda olan) sakinler 
için Belediye Vergisi faturalarını önemli ölçüde artıracaktır. Belediye Vergisi İndirimi alan talep 
sahiplerinin finansal güçlük yaşadığının ve desteğe ihtiyaç duyduğunun farkındayız.  

 

Seçenek (e) Sermaye tasarrufları sınırı değiştirilsin 

Bir sakin hâlihazırda 10.000 £'in üzerinde sermayeye sahipse, Belediye Vergisi İndirim Planı 
uyarınca destek yeterliliği sağlamamaktadır.  

Sermaye tasarrufu sınırında değişiklik önermiyoruz, çünkü 10.000 £ sınırının sakinlerin tasarruf 
yaparak uzun vadeli sürdürülebilir finansal planlar geliştirme ihtiyacı olduğunun farkında olma ve 
planın en korunmasız sakinlere ulaşmasını sağlama arasında doğru dengeyi sağladığına 
inanıyoruz.  
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Vaka analizleri 

Aşağıdaki tablo, B Bandı konutlardaki talep sahiplerinin Belediye Meclisinin tercih ettiği seçenekten nasıl etkileneceğine ilişkin örnekler 
vermektedir. 
 
Hem çalışma yaşındaki çocuğu olan sakinler için maksimum Belediye Vergisi İndirimini %100'e çıkarmanın hem de bazı ulusal yardım 
değişiklikleriyle paralellik sağlamanın olası etkisini göstermektedir. 
 
Diğer konut bantları için eşdeğer vaka analizleri Belediye Meclisi web sitesinde bulunabilir: www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation  

 
Haftalık 
hane 
geliri 

Haftalık 
Belediye 
Vergisi 
ücreti 

2018/19'da 
ödenecek 
haftalık 
tutar 

2019/20'de 
ödenecek 
haftalık 
tahmini 
tutar 

2018/19'da 
ödenecek 
yıllık tutar 

2019/20'de 
ödenecek 
yıllık 
tahmini 
tutar 

Ödenecek 
yıllık 
tutardaki 
değişiklik 

2 çocuklu çift; maaş ile Çocuk ve Çalışma Vergisi Kredisi ile 
geçiniyor, bir B Bandı konutta oturuyor 250,15 £ 23,51 £ 5,34 £ 0,00 £ 278,24 £ 0,00 £ -278,24 £ 

1 çocuk ve iş arayan bakmakla yükümlü olmadığı 1 kişiyle 
yaşayan, çalışan yalnız ebeveyn; maaş ve Çocuk Vergisi Kredisiyle 
geçiniyor; bir B Bandı konutta oturuyor 

119,52 £ 23,51 £ 8,30 £ 3,90 £ 432,80 £ 203,91 £ -228,89 £ 

2 çocuklu ve bakmakla yükümlü olmadıkları ve tam zamanlı 
öğrenim gören 1 kişi ile yaşayan çalışan çift; maaş ile Çocuk ve 
Çalışma Vergisi Kredisi ile geçiniyorlar, bir B Bandı konutta 
oturuyorlar 

277,35 £ 23,51 £ 7,18 £ 1,72 £ 374,18 £ 89,93 £ -284,25 £ 

Universal Credit ile geçinen tek kişi; haftada 350 £ kazanan 
bakmakla yükümlü olmadığı çalışan 1 kişi ile birlikte yaşıyor; bir B 
Bandı konutta oturuyor 

58,10 £ 23,51 £ 13,80 £ 12,55 £ 719,78 £ 656,40 £ -63,38 £ 

Çalışmayan çift; biri orta düzeyli bakım bileşeni alıyor ve daha 
yüksek düzeyli Engel Yaşam Harcırahı mobilite bileşeni alıyor ve 
diğeri de Bakıcı Harcırahı alıyor; bir B Bandı konutta oturuyor 

179,85 £ 23,51 £ 7,26 £ 6,29 £ 378,56 £ 328,88 £ -49,68 £ 

Bakmakla yükümlü olmadığı ve her ikisi de haftada 16 saat çalışan 
ve 100 £ kazanan bir çiftle birlikte yaşayan, her biri haftada 25 saat 
çalışan çift; maaşla geçiniyorlar; bir B Bandı konutta oturuyorlar 

374,88 £ 23,51 £ 21,74 £ 19,98 £ 1133,71 £ 1044,64 £ -89,07 £ 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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İş Arayan Harcırahı (Gelir tabanlı) alan tek kişi; bir B Bandı konutta 
oturuyor, tek kişi indirimi için yeterlilik sağlıyor 73,10 £ 17,63 £ 3,49 £ 3,49 £ 182,00 £ 182,50 £ 0,50 £ 
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Danışma ne zaman sona eriyor?  

Danışmamız 12 Kasım 2018 tarihinde sona ermektedir. 

Nasıl görüş bildirebilirim? 

Çevrimiçi – Anketi çevrimiçi olarak şu adreste doldurabilirsiniz: www.haringey.gov.uk/ctrs-
consultation 

E-posta yoluyla – Şu adrese e-posta gönderebilirsiniz: CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Posta yoluyla – Bu anketin bir kopyasını doldurarak şu adrese gönderebilirsiniz: Consultation, 5th 
Floor, River Park House, 22High Road, Wood Green, London N22 8HQ 

Yerel kütüphaneden bir kopya alın ya da randevusuz oturumlarımızdan birine gelin: 
 
 

Tarih / Saat Yer 

13 Eylül Perşembe, 16.00 ila 19.00 arasında  Tottenham Green Library,  

1 Philip Lane, Tottenham London N15 4JA 

29 Eylül Cumartesi, 10.00 ila 13.00 arasında Wood Green Library, 

187-197A High Rd, Wood Green, London 
N22 6XD 

9 Ekim Salı, 15.30 ila 18.30 arasında  Selby Centre,  

Selby Road, Tottenham, London N17 8JL 

19 Ekim Cuma, 16.00 ila 19.00 arasında  St Anns Library,  

Cissbury Rd, Tottenham, London N15 5PU 

24 Ekim Çarşamba, 16.00 ila 19.00 
arasında  

Hornsey Library, Haringey Park, London N8 
9JA 

5 Kasım Pazartesi, 15.00 ila 17.00 arasında Tottenham Hale (TBC Venue)  

 
Herhangi bir sorunuz varsa ya da bu anketin ve destekleyici bilgilerin ekstra matbu 
kopyalarını isterseniz, e-posta veya mektup yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz: 

E-posta: CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Şu adrese yazın: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High 
Road, Wood Green, London N22 8HQ 

Sonraki adımlar nelerdir? 
 

Bu danışmanın sonuçlarını ve sonraki adımları web sitemizde yayımlayacağız:     
www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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Danışma 10 hafta süreyle, 3 Eylül ila 12 Kasım 2018 arasında gerçekleşecektir. Bize görüşlerinizi 
bildirmenin en kolay yolu, şu adresteki çevrimiçi anket formunu doldurmaktır: 
www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

Danışma konusunda herhangi bir sorunuz varsa ya da matbu bir kopya talep etmek isterseniz, 
lütfen CTRSconsultation@haringey.gov.uk adresine e-posta gönderin. 

 

  

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
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Danışma Anketi  

 
Statünüz nedir?   

   Haringey Sakini   
   Haringey İşletmesi   
   Bölge Meclis Üyesi 

Diğer, lütfen belirtin:  
  

 

1. Belediye Meclisinin tercih ettiği seçeneğin aşağıdaki yönlerine ne ölçüde 
katılıyorsunuz? 
 

a. Çalışma yaşındaki çocuğu olan sakinler için Belediye Vergisi İndirimi maksimum 
düzeyinin %80,2'den %100'e çıkarılması 

 
   Kesinlikle Katılıyorum   

   Katılıyorum    
   Kararsızım   
   Katılmıyorum   
   Kesinlikle Katılmıyorum   

 
b. Planın bazı ulusal yardım değişiklikleriyle paralel olacak şekilde güncellenmesi 

 
   Kesinlikle Katılıyorum   

   Katılıyorum    
   Kararsızım   
   Katılmıyorum   
   Kesinlikle Katılmıyorum   

 
 

2. Belediye Meclisi sizce 4. sayfada sözü edilen alternatif seçeneklerden birini göz 
önünde bulundurmalı mıdır? 

   Evet 
   Hayır   
   Hayır Görüş  
 

3. Yanıtınız evet ise, lütfen hangi alternatifi tercih edeceğinizi bize bildirin:  

   Belediye Vergisi İndirim Planında değişiklik olmasın 

   Tüm Çalışma Yaşındaki Talep Sahipleri için Belediye Vergisi İndirimi 
maksimum düzeyi %80,2'den %100'e çıkarılsın 

    Daha yüksek düzeyli konutlardan alınan Belediye Vergisi İndirim tutarı 
tayin edilen bantta sağlanan tutarla sınırlandırılsın 

    Sermaye tasarrufları sınırı değiştirilsin 

  
4. Yukarıdaki alternatiflerden birini tercih etmemizi istiyorsanız, lütfen bize nedenini 

bildirin: 
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5. İhtiyacı olanlara daha iyi destek sağlayabilecek (yukarıdakilerin dışında) alternatifler 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Belediye Meclisi, 2019/20 için Belediye Vergisi İndiriminde bir artış uygulamaya 
konacaksa, ek masrafların ek tasarruf sağlayan hizmetlerince sağlanmasını 
önermektedir. Belediye Vergisi İndirim Planının ödemesinin nasıl yapılacağı 
hususunda herhangi bir yorumunuz var mı? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Genel danışma teklifleri (tercih edilen seçenek, belirtilen alternatif seçenekler veya 
diğer herhangi bir seçenek) konusunda genel bir yorumunuz var mı? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Belediye vergisi ödemekle yükümlü (veya gelecekte yükümlü olması olası) bir Haringey sakiniyseniz, aşağıdaki bilgileri okumanız ve önerilen değişiklikler hakkında düşündüklerinizi bize bildirmeniz önemlidir.
	Şu adrese yazın: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green, London N22 8HQ

	Sonraki adımlar nelerdir?

