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StART Konut Tahsisi ve Kiralama Yönetmeliği 

Bu metin, StART’ın "konut kiralama ve genel ihtiyaçlar" konusunda teklif ettiği sistem 
hakkında açıklayıcı bilgiler verir  Aynı zamanda konut tahsis sisteminin yaşlılar için de 
uygulanmasını teklif eder1. 

Konut edinmek için başvuranlar, Konut Tahsisi Uygulaması Programı'nın belirlediği kriterlere 
uymaları  gerekmektedir. Bu Programla, kiracıların, başvurmaya hak kazanan adaylar 
arasından nasıl seçileceği açıklanmıştır. 

Duruma Bakış: 

2015 yılında Haringey Belediyesi, St Ann’s sitesinde, konutlar yaparak yapılandırmayı 
geliştirmek için planlama iznini onayladı. Konutların %14'nün "efford edilebilir"2 olduğu 
tesbitini yaptı. Daha sonra StART, o bölgedeki mahalle sakinlerine danışmanlık yaparak 
effort edilebilir, güvenli,yüksek kalitede ev yapma imkanlarını, özellikle Haringey Bölgesi'nde 
kendi imkanlarıyla ev kiralama güçleri olmayan insanlar için araştırmaktadır. StART "effort 
edilebilir kira" ifadesiyle ev sakinlerinin brüt gelirlerinin 1/3'ünden daha fazlasını kira 
harcamalarına ayıramadıklarını kastetmektedir.  

StART aynı zamanda,  siteyi yapılandırarak, bölgede yaşayan daha geniş kitle yararına 
geliştirmek ismektedir. Bunu, bölgede diğer yaşayanların kolayca ulaşabilecekleri, günlük 
gereksinimlerini karşılayabilecekleri ek alışveriş yerleri ve sosyal tesisler oluşturulmasını 
sağlayarak yapmak istemektedir. 

Yerel halk öncülüğünde yürütülen, halka konut tahsis etme ve halkın gereksinimlerini 
karşılayacak alışveriş yerlerinin ve sosyal merkezlerin sağlanması girişimlerinin bölge 
sakinlerinin  veya bölgeyle kuvvetli sosyal bağları olan insanların ihtiyaçlalrına hitap ettiğini 
görebiliyoruz. 

Başvuru Öncesi Süreç: 

StART, konuta yerleşme fırsatlarını yakalama, bu konuda bilgiye ulaşma, başvuruların 
tamamlanması gibi durumların bazı insanlar için daha zor olabileceğinin farkındadır. Başvuru  
sürecini başlatmadan önce, biz, tüm bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız ve başvuru 
sürecinde karşılaşılan zorlukları belirleyip bunları asgari düzeye indirmeye çalışacağız. 

Bu konular: 

- Yerel gruplar ve diğer kuruluşlarla (hastaneler, okullar, bakımevleri v.b) iletişime 
geçerek olabildiğince daha çok sayıda insana bilgi ulaştırmak.  

- Danışma masaları, randevulu/randevusuz yüz yüze görüşme seansları düzenlemek 
- Başvuru formlarının doldurulması konusunda yardım sağlamak 

   
 
 
 
 

 

 

                                                        
1 Satış değerleri,  piyasa değerinde  veya  market değerinin altında olan konutlar ile  diğer şekillerde kiralanan  (ör.  konut desteği 
ile) konutlar ayrı ayrı değerlendirilecektir. 
2 Bu anlamda, "effort edilebilir olma" ifadesi  piyasadaki  % 80'e kadar yükslebilen kira seviyelerini kapsamış olur. 
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BÖLÜM A  BELİRLENEN KRİTERLER: 

Bir ev halkının başvuru hakkını kazanabilmesi için aşağıdaki kriterlere uyması 
gerekmektedir: 

1. Gelir Düzeyi ve Sermayeler 

Kiralanacak konutlar için yapılacak başvurularda bir ev halkının brüt yıllık gelir ve 
sermayelerinin sınırı veya alt sınır eşiği, StART tarafından, talep edilen oda sayısı esas 
alınarak düzenlenmiştir.  

1.1 Yatak Odası Sayısına Göre Hsaplama: 

Aşağıdaki tablo, StART'ın başvuru sahiplerinin talep ettikleri oda sayısına göre nasıl 
hesaplama yaptığını gösterir:  

Yetişkin = 10 yaşında ve üzerindekiler  
Çocuk= 10 yaşından küçükler 

1 yatak odası [partneriniz veya eşiniz (karı/koca) için] 

1 yatak odası ilave herbir yetişkin/çift için 

1 yatak odası 10 yaşının altında her iki çocuk için 

1 yatak odası ilave her bir çocuk için  

Sistem konut büyüklüğünü hesaplamak ve hangi gelir eşiğinin esas alınacağını belirlemek 
için bazı istisnai durumlara öncelik verecek örneğin; bir kişinin engellilik durumundan dolayı 
kendi başına bir odaya gereksinim duyması gibi konuları dikkate alacaktır. 

1.2 Gelir düzeyi alt sınırı 

Aşağıda, teklif edilen gelir eşiği alt sınırı, St. Ann's civarında oturan her bir ev halkı için yıllık 
brüt gelirlerinin ortalaması esas alınarak hesaplanmıştır. Bu brüt gelirlerin ortalaması 
2012/13 için  yaklaşık olarak £34,000 civarındadır3.   

Gelir eşiği alt sınırı, her bir ev için talep edilen yatak odası sayısıyla bağlantılı olarak 
değişmektedir. Bölgedeki evlerde sayıca daha kalabalık olarak yaşayanların yaşam 
giderlerinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. 

Yıllık gelir eşiği hesaplamaları, oda sayılarına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Yatak odası 
sayısı 

Ortlama Gelir 
Çarpanı 

Gelir eşiği alt sınırı (Aile bireylerinin  
ortalama yıllık brüt gelirlerine göre 
£34,000  olarak hesaplanmıştır) 

1 (tek kişi için) 1.00 £34,000  

1 (iki kişilik veya 
bir çift için) 

1.25 £42,500  

2  1.5 £51,000  

3  1.75 £59,500 

4  2 £68,000  

Gelir, her bir ev için, evdeki bütün bireylerin brüt kazançları ile diğer tüm gelirlerinin toplamını 
ifade eder. 

                                                        
3 Gelir Eşiği Alt Sınırı, ortalama gelir çarpanına göre hesaplanmaktadır, hesaplamalar şu andaki kira piyasası esas alınarak 
yapılmıştır ve bu değerler gelecekte değişebilir Eğer yerel gelir ortalaması ile kira piyasası arasındaki denge , konut tahsisinin 
gerçekleştiği zamana kadar geçen sürede, belirgin bir şekilde değişikliğe uğrarsa, tahsis yapılmadan önce bu hesaplamaların yeniden 
yapılması gerekebilir 
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1.3  Sermaye Limiti: 

Kiralanacak konutlar için istenen sermaye, mevcut gelir eşiğinin %50'sini oluşturur. Ortaya 
konacak sermaye miktarı, emeklilik ödenekleri dışında, yatırım ve birikimlerin ve sahip 
olunan mülklerin tamamını kapsar.  

Mülk sahibi olmanın dışındaki kişisel eşyalar sermaye olarak değerlendirilmez. 

 Yatak Odası 
Sayısı 

Ortalama Gelir 
Çarpanı 

Sermaye Eşiği Alt  
Sınrı 

1 (tek kişi için) 0.5 £17,000 

1 (2 kişilik) 0.625 £21,250 

2  0.75 £25,500 

3  0.875 £29,750 

4  1 £34,000 

2. Yerel Bağlantılar: 

Başvuru hakkı Haringey'de çalışan, yaşayan veya Haringey Bölgesi ile kuvvetli bağları olan 
fakat St Ann’s bölgesine 1 mil uzaklıkta olmak kaydıyla4  Haringey sınırları dışında yaşayan 
kişilere açıktır Bazı kişiler için bu kriterlere uyma zorunluluğu yoktur. Örn.; Son altı  ay içinde 
iltica etmiş olan, şiddete maruz kalma korkusu yaşayan, göçer yaşayan topluluklardan olan 
insanlar gibi. 

3. StART'ın Amaçlarını Destekleme ve Yerel Topluma Katkı: 

Başvuranların ve kiracıların StART'ın üyesi olması desteklenecektir fakat bu bir zorunluluk 
değildir. Başvuranlar ve Kiracılar StART'ın vizyonunu ve amaçlarına saygı duymaları ve 
desteklerini göstermeleri gerekmektedir. 

Kiracılık teklif edildiğinde, potansiyel kiracılardan tanıtım programına katılmaları istenecek ve 
tanıtım sırasında, onlara StART'ın değer ve amaçları, kiracıların ve ev sahiplerinin uyması 
gereken kurallar konusunda açıklamalar yapılacaktır. Bire bir görüşmek isteyen başvuru 
sahipleri için bu imkan sağlanacaktır. 

Sitede yaşayan insanlardan, yapabildikleri ölçüde, yerel topluma katkı sunmaları 
beklenmektedir. StART, kiracıların katılımlarını sağlamak için çok çeşitli ve zengin fırsatlar 
sunan  bir atmosfer yaratmak için gereken gayreti gösterecektir. StART katılım konusunda 
ortaya çıkacak engelleri değerlendirecek ve bunların neler olduğunu belirleyecektir. 

Aynı zamanda kabul edilir ki kişilerin ait oldukları yerel topluma yaptıkları ve yapmak 
istedikleri katılım, katkılar çeşitlilik arzeden bir konudur ve  kişilerin yaptıkları bütün katkılar 
değerlidir. 

4. Kiralama Hakkı  

 2004 Gröçmenlik Yasası'nın getirdiği uygulamadır. Ev sahipleri eğer evlerini kiralama 
hakkına sahip olmayan kişilere kiraya verirlerse, kanunsuz iş yapmış sayılırlar. Daha basit bir 
ifadeyle, U.K'ye kanuni olarak giriş yapma, oturma, yaşama hakkına sahip olmayan kişilerin 
kiralama hakkı yokur5. 

StART'ın bu hakka kimlerin sahip olup olmadıklarını denetleme imkanı yoktur ve bu durumda 
yasal gereklilikleri veya olası cezai yaptırımları kabul edecektir.  

                                                        
4 Bu kriter, StART'ın üyelik kriterleriyle uyuşur. 
5 StART'ın kiralama hakkıyla ilgili sorumluluk derecesi,  konut tahsisinin son aşamasına ve yönetimle yapılan anlaşmaya bağlı olarak 
belirlenir. 
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Daha fazla bilgi için aşağaki linki tıklayın: 

 http://www.housing-rights.info/right-to-rent-checks.php 

BÖLÜM B: Tahsis 

Ön Tahsis:  

1. Başvuru Öncesi Aşama: İhtiyaçların tesbiti- duyuru/reklam çalışmaları, hizmet 
götürme 
 

2. Başvuru süreci – Başvuruların (reklam/duyuru, insanlara ulaşma, formların 
doldurulması konusunda yardım) süreçlerini kapsayacak şekilde açılması. 
Başvuranlar, değişik büyüklüklerde 2 konut için başvuru yapabilirler. Bu, başvuru 
sahiplerinin başvurdukları konut ölçülerini büyütmek veya küçültmek için bir avantaj 
sağlar. Bununla birlikte, başvuranların gelir eşiği alt sınırı, talep edilen oda sayısına 
bağlı olarak evin büyüklüğünü belirleyecektir (Bkz. Bölüm A, 1.1, Oda Saysının 
Hesaplanması maddesi). 
 

3. Başvuru Süresinin Kapanşı: 
  

4. Çekiliş süreci: 
                -    Her bir ayrı ölçüdeki konut için ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Her  
  başvuru sahibi en çok iki kere çekilişe katılabilir (Ör.; 2 ayrı  
  büyüklükteki konutlar için 2 çekiliş). 

- Çekiliş yapılırken aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:   
a) Çekilişi kazananların en az % 25'nin bir evdeki toplam brüt 

gelirleri bakımından gelir bandında, en düşük 1/4'lik dilime 
giriyor olması 

b) Çekilişi kazananların en az % 25'nin her bir ev için brüt 
gelirlerinin toplamı bakımından gelir bandında, en düşük 
1/4'lik dilime giriyor olmaması   

 

5. Kurada ismi çekilen her bir başvuru sahibinin, başvuru kriterlerine uyup uymadığının 
tesbiti yapılır. Gerektiği durumlarda daha fazla bilgi/kanıt istenebilir.  
 

6. StART başvuru sahibinin başvurduğu ölçülerdeki konut için kriterlere uyup uymadığını 
kontrol eder. Başvuru sahiplerinin, talep ettikleri oda sayısı ile ilgili olarak verilen 
kararların yeniden gözden geçirilmesini istemesi durumunda kendilerine bir süre 
tanınacaktır. 
 

7. StART başvuranlarla iletişime geçerek onların başvuruya hak kazanıp 
kazanmadıklarını bildirir. Başvuru hakkını elde edemeyenlere, verdikleri kararın 
gerekçeleri bildirilir ve tekrar değerlendirilmesi ve kararın gözden geçirilmesi istendiği 
durumda bir zaman belirler. 
 

8. Çekilişte başarılı olanlar için konut teklifi yapılacaktır. Eğer teklif kabul edilmezse, 
daha sonra bir çekiliş düzenlenecek ve teklif başka bir başvuru sahibine yapılacaktır. 

Boş Yerlerin Tahsisi 

1. Boş yerler öncelikle, StART'ın kiracılarına önerilecek. 
 

2. Hali hazırdaki kiracılar tarafından kabul edilmeyen boş yerler olduğunda, bu teklif, 
başka başvuru sahiplerine yapılacaktır. 

http://www.housing-rights.info/right-to-rent-checks.php

