
StART Konut Tahsisi Anketi 

 

St. Ann's Yeniden Geliştirme Vakfı (StART), St. Ann's Hastanesi'nin 
bulunduğu alanı sürekli olarak yerel toplum yararına kullanıldığını 
görmek isteyen, Haringey sakinleri ve  çalışanlarının oluşturduğu bir vakıftır. 

Biz, yerel halkın öncülüğünde, konutları geliştirmek için şeffaf bir süreç başlattık ve 
bunu yaparken halkın gerçekten "effort edilebilir" konut edinimini sağlamak, sağlık ve 
refah düzeyinin geliştirilmesini desteklemek  ve yeşil bir çevre yaratmatak suretiyle, 
yerel halkın kontrolünde gerçekleştirdik.  

Hazırladığımız Konut Tahsisi Yönetmeliği'nin  ön çalışmasını "www.startharingey.co.uk" 
web sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca, size bu formu veren kişiden de bu yönetmeliğin bir 
kopyasını isteyebilirsiniz. Biz, bu yönetmeliğin son halini, uygun fiyatlardaki kiralık 
evlere başvurabilecek, kurayla belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik karar vermek için  
kullanacağız. Biz, bu işleme geçmeden önce, Haringey'de veya çevresinde yaşayan 
veya çalışan kişilerin ne düşündüğünü  bilmek istiyoruz.  

Biz, sizden 10 soru cevaplamanızı rica edeceğiz. Bu anketin cevaplanmasının yaklaşık 
15-20 dk. süreceğini tahmin ediyoruz. Lütfen, cevaplarınızı ilgili kutucuğa (x) işareti 
koyarak veya diğer bilgiler için de (belirlendiği şekilde)  kutuların içindeki boş alana 
yazarak veriniz. 

İsterseniz, anketimizi, internet üzerinden "www.startharingey.co.uk" adresimizden de 
doldurabilirsiniz.  

Anketimizin cevaplandırılması için kapanış tarihi: 31 Temmuz 2018'dir. 

StART’ın Amaçları ve Değerleri 

StART'ın yapmak istedikleri:, 

• Sürdürülebilir, yerel toplum öncülüğünde  gelişme sağlamak 
• Yaşamak için yerel halkın effort edebileceği evler sağlamak 
• Toplum tabanlı sağlık kuruluşlarına erişim, mental sağlık bakım evlerinde 

olanlara, halkın desteğinin  olduğu bir ortamda, ev edinme fırsatını sağlamak 
• Barışçıl ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak 
• Yerel halkın öğrenme, yeteneklerini paylaşma ve yaşamlarını geliştirebileceği 

fırsatlar sağlamak 
• Yeni işyerlerinin kurulabilmesi ve sürdürülebilir istihdam alanları yaratmak için 

effort edilebilir iş mekanlarına erişim sağlamak 

Soru 1 

St Ann’s 'deki kendilerine teklif götürdüğümüz site sakinlerinin, yukarıda belirtilen  
"StART'ın amaç ve değerleri" ne saygı duyup desteklemeleri gerekmektedir. Site 
sakinlerinin evlerine taşınmadan önce,  StART'ın amaç ve değerlerinin anlatılacağı 
tanıtım programına katılmaları istenecektir. Site sakinlerinin topluma katkı sunacağını 
umuyoruz, örn.; yapabildikleri oranda, siteyle ilgilenmek, toplumu geliştirmek gibi.   

Ne dereceye kadar bu yaklaşımla aynı fikirdesiniz? 

Kesinlikle aynı 
fikirdeyim 

Aynı 
fikirdeyim 

Aynı fikirde ya da 
karşıt fikirde değilim 

Aynı fikirde 
değilim 

Kesinlikle aynı  
fikirde değilim 
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Eğer isterseniz ayrıca cevabınızı lütfen aşağıda belirtiniz. 

 

 

 

Yerel Bağlantılar 

Biz, St Ann’s sitesinde, kendilerine teklif götürdüğümüz, uygun fiyatlardaki evlerde 
yaşamak için başvuru yapmak isteyen kişiler için "yerel halk ile bağlantılı olması" şartını 
aramaktayız. 

Soru 2 

Ne dereceye kadar bu şart ile aynı fikirdesiniz ?  

Kesinlikle aynı 
fikirdeyim 

Aynı fikirdeyim Aynı fikirde ya da 
karşıt fikirde değilim 

Aynı fikirde 
değilim 

Kesinlikle aynı  
fikirde değilim 

     

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

  

Biz, "yerel halk ile bağlantılı olmak" tanımıyla  "Haringey'de oturan, çalışan veya 
Haringey'le kuvvetli sosyal bağları olan ya da Hackney'de yaşayan ve aynı zamanda St. 
Ann's bölgesine 1 mil uzaklıkta bulunan yerel kişiler"i fade ediyoruz. 

Soru 3 

Hangi dereceye kadar yukarıda verilen "yerel halk ile bağlantılı olmak" tanımı ile aynı 
fikirdesiniz? 

Kesinlikle aynı 
fikirdeyim 

Aynı fikirdeyim Aynı fikirde ya 
da karşıt fikirde 

değilim 

Aynı fikirde 
değilim 

Kesinlikle aynı  
fikirde değilim 

     

Eğer İsterseniz, lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Kiralık Evler  

Biz, effort edilebilir evlerde yaşayan kiracılar için, kaliteli evlerde, ömür boyu kiracılık 
hakkı elde etmelerini sağlamayı planlıyoruz.. "Effort edilebilir" tanımı ile birçok insanın 
gelirlerinin 1/3'ünden daha fazlasını kira için harcamayacaklarını ifade etmek istiyoruz. 
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Ev halkının gelirlerinin toplamı 

St Ann’s sitesinde,  "effort edilebilir ev statüsü"nü elde etmek için, bir ev halkı için 
toplam gelirlerinin vergilendirilmeden önce, evin büyüklüğüne bağlı olarak, belirlediğimiz 
gelir seviyesinin altında olması gerekmektedir. Bu seviyeler, yerel gelir düzeyine göre 
belirlenir.  (Bir ev halkı için  ortalama brüt gelir, yerel bölgede şu anda yıllık £34,000'dir.) 
Ev halkının gelir düzeyi, kiracılar evlerine yerleştikten sonra izlenmeyecektir.  

Soru 4 

Oda sayısı ve başvuranların gelir düzeylerinin en üst sınırı esas alınarak yapılan 
düzenlemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Evin büyüklüğü Ev halkının vergiden ön-
ceki gelirlerinin toplamı 

Bu sınır 
çok 

yüksek 

Bu doğru 
bir sınırdır 

Bu sınır 
çok 

düşük 

Bilmi-
yorum 

1- yatak odalı ev 
(tek kişi için) 

Yıllık  £34,000'e kadar     

1- yatak odalı eve 
(bir çift için) 

Yıllık £42,500'e kadar     

2- yatak odalı ev Yıllık £51,000'e kadar     

3- yatak odalı ev Yıllık £59,500'e kadar     

4- yatak odalı ev Yıllık £68,000'e kadar     

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Sermaye ve birikimler 

Sitede, effort edilebilir evlere başvurmak için, bir ev halkının sermaye değeri (örn.; 
birikimleri, yatırımları ve mülkü) evin büyüklüğüne bağlı olarak, belirlenen düzeyin 
altında olması gerekmektedir.    
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Soru 5 

Oda sayısı ve başvuranların sermayelerinin en üst sınırı esas alınarak yapılan 
düzenlemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?  

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Konut Ölçüleri 

StART'ın hesaplayarak teklif ettiği oda sayıları şöyledir: 

1 yatak odası sizin ve partneriniz/eşiniz için 

1 yatak odası her bir ilave yetişkin/çift için 

1 yatak odası  her bir 10 yaşındaki çocuk ve üzerleri için 

1 yatak odası  10 yaşının altında olan her iki çocuk icin 

1 yatak odası her bir ilave çocuk için 

Bunun anlamı 10 yaşının altındaki çocuklar odalarını paylaşacaklardır, fakat 10 
yaşının üzerindeki çocuklar kendi başına bir odaya sahip olabileceklerdir.  

Soru 6 

Ev halkının talep ettiği oda sayısının hesaplanmasında,  10 yaşına kadar olan 
çocukların odalarını paylaşmaları beklentisi ile aynı fikirde misiniz? 

Evet Hayır Bilmiyorum 

   

Eğer yukarıda ‘hayır’ cevabını verdiyseniz, çocukların hangi yaşa kadar odalarını 
paylaşmalarının doğru olabileceğini düşünüyorsunuz?  

5 yaş 6 yaş 7 yaş 8 yaş 9 yaş 11 
yaş 

12 
yaş  

13 
yaş 

Diğer 
(Lütfen belirtin) 

         

Evin büyüklüğü Ev halkının toplam 
sermayesi 

Bu sınır çok 
yüksek 

Bu doğru 
bir sınırdır 

Bu sınır 
çok düşük 

Bilmi-
yorum 

1- yatak odalı ev 
(tek kişi için) 

 £17,000'e kadar      

1- yatak odalı ev 
(bir çift için) 

 £21,250'ye kadar     

2- yatak odalı ev  £25,500'e kadar     

3- yatak odalı ev  £29,750'ye kadar     

4- yatak odalı ev  £34,000'e kadar     
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Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

En düşük gelir grubunda olan ev halkı 

Biz, St Ann’s'in geniş bir yelpazede ve değişik gruplardan gelen insanlara hitap etmesini 
istiyoruz,  aynı zamanda, en düşük gelir grubunda olan kişilerin de bu sitede ev sahibi 
olmak için iyi bir fırsat yakalamasını diliyoruz. 

Biz, her dört evden birini (%25) en düşük gelir grubunda olan ev halkı için 
kontenjan ayırmayı teklif ediyoruz.  Bu gruba giren ev halkının gelir düzeyi yıllık  
£18,000'nin altında olanları kapsamaktadır.  

Soru 7 

En düşük gelir grubundaki kişiler için %25'lik kontenjan ayırarak yaptığımız teklif 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

%25 çok yüksek %25 doğrudur %25 çok düşük Bilmiyorum 

     

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Satılık konutlar  

Biz, sitede ‘makul fiyatlarda konut satışları' planlıyoruz . Biz, evlerden  %75 oranını  
kiralık olarak ve % 25 oranını da alıcılara teklif ediyoruz.  

Soru 8 

Konutların %25'ini alıcılara teklif etmemizle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

%25 çok yüksek %25 uygundur % 25 çok düşük Bilmiyorum 

    

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Satışa sunduğumuz konutlar, market değerlerinin çok daha altında satılacaktır. Bu, 
düşük gelirli olup konut almak isteyenlere imkan sağlayacaktır.   

Bu konut fiyatları, konutun daha sonra satılması durumunda, yerel gelirlerin artmasına 
bağlı olarak konut fiyatlarının artmasından etkilenmeme  şartına tabi olacaktır. Burada 
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satılan konutların fiyatları, piyasada satılan konutlarla aynı şekilde 
artıştan etkilenmiyeceklerdir. Alınacak bu konutlar, temelde yatırım amaçlı değil, ev 
olarak kullanılacaktır. 

Soru 9 

Ne dereceye kadar, bu "makul fiyatlardaki  konutlar"ın gelecekteki fiyat artışlarından 
etkilenmemesi için, koyduğumuz şart konusunda aynı fikirdesiniz?  

Kesinlikle aynı 
fikirdeyim 

Aynı fikirdeyim Aynı fikirde ya da 
karşıt fikirde değilim 

Aynı fikirde 
değilim 

Kesinlikle aynı  
fikirde değilim 

     

Eğer isterseniz, lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları için Evler 

St Ann’s sitesi, vaktiyle hastanenin bir bölümü olduğundan,  makul fiyatlardaki bu 
evlerin %15'nin sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları için ayrılması önerilmektedir. 

Soru 10 

Bu çalışanlar için evlerden ayırdığımız bu oran hakkında ne düşünüyorsunuz? 

%15 çok yüksek %15 uygundur %15 çok düşük  Bilmiyorum 

    

Eğer isterseniz,  lütfen cevabınızı aşağıdaki kutucuya açıklayanız. 

 

 

 

Sizin hakkınızda 

Sizin, sitedeki, effort edilebilir bir ev için başvurma olasılığınızı nedir? 

Kiralık ev 
için 
başvurma 

Çok mümkün Mümkün 
olabilir 

Ne mümkün ne 
de mümkün değil 

Mümkün 
olamayabilir  

Hiç mümkün 
değil 

     
      

Satın 
almak için 
bir eve 
başvurma 

Çok mümkün Mümkün 
olabilir 

Ne mümkün ne 
de mümkün değil 

Mümkün 
olamayabilir  

Hiç mümkün 
değil 

     

Dilerseniz, cevabınızın sebebini bize açıklayabilirsiniz.  
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Bu anketi nereden duydunuz? ........................................................................... 

Yapmak istediğiniz başka yorum/lar: 
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Bilgi İzleme 

StART'a yardım etmek için, toplumun geniş ve çok çeşitli kesimlerinden aldığmız 
cevaplarda başarılı olduğumuzu ve aşağıdaki izleme bölmünü doldurmanızdan çok 
memnun olacağımızı bilmenizi isteriz. Vereceğiniz bu cevaplar anket cevaplarından ayrı 
tutulacaktır. 

Yaşadığnız bölgenin Posta Kodu nedir? 

N4  N6  N8  N10  N15  N16 

N17  N22  Diğer (Lütfen belirtiniz) …………. 

Ne çeşit bir evde yaşıyorsunuz? 

 Belediye/"housing association" kiracısı  Özel mülk kiracısı  

Evsiz/Geçici Konut    Arkadaş/aile ile yaşıyorum 

 Konutta oturan ev sahibi    Ortaklaşa Ev Sahipliği 

Diğer (Lütfen belirtiniz) ..........................................................................................  

Söylememeyi tercih ederim 

Yaşadığınız Evde Kaç Kişi var (Siz ve çocuklar dahil)? 

1 2  3 4 5 6 7 8 veya daha çok  Söylememeyi 

tercih ederim 

Şu andaki uğraşınız/işiniz nedir? 

Full time çalışan    Part time çalışan (haftada 28 saatten daha az) 

Serbest meslek/esnaf Full-time aile/bakıcı 

Öğrenci   Gelir getiren bir işte değilim  

Emekli   Söylememeyi tercih ederim 

Ev halkının vergi kesintisinden önceki toplam yıllık geliri nedir (vergi kredisi ve 
gelire bağlı yardım ödenekleri dahil)? 

£0–£18,000 £18–£24,000 £24–£34,000  

£34–£51,000 £51–£68,000 £68,000+   Söylememeyi  tercih ederim 

Kaç yaşındasınız? 

18 altında  18-24  25-34  35-44 

45-64   65+   Söylememeyi tercih ederim 

Cinsiyetiniz: 

Erkek  Kadın  Bir cinsiyete bağlı değilim Söylememeyi 

tercihederim 

 



StART Konut Tahsisi Anketi 

 

Aşağıdakilerden hangisi etnik orijininizi en iyi şekilde 
tanımlar? 

Asyalı, Asyalı Britianyalı, Asyalı İngiliz, 
Asyalı İskoç, veya Asyalı Gallerli 

 Asyalı/Asya kökenli Britanyalı  

 Bangladeşli  

 Çinli 

 Hindistanlı  

 Pakistanlı  

 Diğer Asya kökenliler (dilerseniz belirtiniz):  

Beyaz   

 Britanyalı  

İngiliz  

 Gıpti veya İrlandalı Göçerler  

 İrlandalı 

 İskoç 

 Gallerli  

 Diğer Beyaz kökenliler (dilerseniz 

belirtiniz):  

Siyahi, Siyahi Britanyalı, Siyahi İngiliz, 
Siyahi İskoçyalı, veya Siyahi Gallerli 

Afrikalı  

Karaibli     

Diğer Siyah kökenliler (dilerseniz belirtiniz):  

Karışık etnik gruplar 

Beyaz ve Asyalı  

 Beyaz ve Siyahi Afrikalı  

 Beyaz ve Siyahi Karaibli  

 Beyaz ve Çinli  

 Diğer karışık kökenliler (dilerseniz 

belirtiniz):  

Diğer etnik gruplar 

Arap 

Diğer etnik gruplar (dilerseniz belirtiniz): 

  

Söylememeyi tercih ederim  

 

Bir engellilik veya uzun süreli bir hastalık durumunuz var mı /olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Söylememeyi tercih ederim 
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St Ann’s Redevelopment Trust Ltd is a Community Benefit society (no. 8300)  
registered under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. 

Registered office: 22 Chester Road, London, N17 6BY. 

StART hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için 

StART'la ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz lütfen aşağıdaki 
alana kişisel bilgilerinizi doldurunuz. Kişisel bilgileriniz  cevapladığınız "anket" ve "bilgi 
izleme formları" ndan ayrı olarak saklanacaktır. 

 

Adınız: ………………………………Soyadınız: …………………………………. 
 

E-mail adresiniz: ………………………………………………………………………….. 

 

Telefon numaranız: ……………………………………………. 

StART'tan tarafıma e-mail ve haber bülteni/duyuruların gönderilmesini istiyorum.  

Yukarıda verdiğim kişisel bilgilerimin StART'ın Mailchimp'inde kayıtlı kalacağını fakat 
StART'ın dışında hiçbir organizasyon veya kişilerle paylaşılmayacağının teyit edildiğini 
anlıyorum. 

StART'ın üyesi olmak istiyorum. Lütfen, yukarıdaki  detaylarımı kullanarak üyelik 

hakkında daha fazla bilgi için iletişime geçmenizi rica ederim. 

 

Lütfen doldurduğunuz anketi size doldurmanız için veren kişiye geri veriniz veya 
StART'a  31 Temmuz 2018'e kadar teslim ediniz.  İsterseniz StART'la iletişime geçerek 
sizden almaları için randevu ayarlamalarını talep edebilirsiniz. 

 email: info@startharingey.co.uk 

 tel: 07517 523 395 

 

          Alternatif olarak iletişime geçebileceğimiz kişi:……............................................ 


