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Birleşik Krallıkta yaşama ve 
çalışma hakkında bilgi - part 
of the Waltham Cross Cohesion 
project

This project is funded by the East of England Development Agency via the 
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Birleşik Krallıkta Çalışma
Birleşik Krallıkta Nasıl Íş 
Bulabilirim ? 
Íş Bulma kurumları  
Íş Bulma Kurumları insanlar için iş bulurlar. 
Şirketler kendileri için çalışacak insanları bulmaları 
için bu kurumlara űcret öderler.
Eğer bir iş bulma kurumu aracılığıyla iş bulursanız, 
kontratınız çalışacağınız şirketle olmaktansa iş 
bulma kurumu ile olması daha olasıdır.   
Kurum için çalışıyorsanız size yazılı bir kontratın 
verilmesi gerekir. Bu kontratın işinizin ana 
koşullarını özetlemesi gerekir. \Eğer bir ‘çalışan’ 
olarak işe alındınız ise, kontratınız bir iş kontratı 
olacaktır ya da eğer bir ‘işçi’ olarak işe alındınız 
ise hizmetler için kontrat olacaktır (eğer bir işçi ya 
da çalışan olup olmadığınızı görmek için sayfa 5’e 
bakınız) 
Eğer bir kurum için çalışıyorsanız, űcretli tatile, 
dinlenme molalarına, Ulusal Asgari Űcrete ve 
maaşınızdan yasa dışı kesinti yapılmamasına 
hakkınız vardır.   Sağlık ve Gűvenlik ve ayrımcılığa 
karşı konulan yasalar tarafından gűvence altına 
alınırsınız. Hastalık űcreti ve hamilelik űcreti 
alalabilmeniz műmkűn olabilir.  
Başka bir iş bulma kurumuna herhangi bir 
zamanda katılabirsiniz ve size iş bulmaları 
için birden fazla iş bulma kurumuna kaydınızı 
yaptırabilirsiniz. 
Eğer bir iş bulma kurumunun size adil olmayan bir 
şekilde muamele ettiğini dűşűnűyorsanız, 0845 
955 5105 numaralı telefondan Íş Bulma Kurumu 
Standartları Yardım Hattı (Pazartesi’nden Cuma’ya 
0930-1630 arasında) ile temas kurabilirsiniz ya da 
bir iş bulma danışmanını görebilirsiniz. 
● Birleşik Krallıkta bir iş bulma kurumunun size iş 
bulmasından dolayı űcret talep etmesi kanunlara 
karşıdır. Eğer bir kurum bir iş bulmak için sizden 
para isterse, gizli olarak alınan tavsiye için Íş 
Bulma Kurumu Standartları Yardım Hattı’na telefon 
ediniz.   

Íşçi Sağlayıcıları/Ustabaşıları  
Íşçi sağlayıcıları bazen ustabaşı olarak 
adlandırılırlar. Çalışanları doğrudan işverenlere 

sağlarlar ve sıklıkla tarım /yiyecek ve inşaat 
sektörűnde iş yaparlar.      
Birleşik Krallık kanunları altında, tarım, bahçecilik, 
ormancılık, kabuklu deniz hayvanlarını toplama 
ve gıda işleme & paketleme sektörlerinde işçi 
sağlayıcılarının / ustabaşılarının Ustabaşılar Lisans 
Yetkilileri (Gangmasters’ Licensing Authority 
(GLA)) tarafından sağlanan lisansa sahip olmaları 
zorunludur. Eğer lisansları yoksa, bu kanunlara 
karşı gelmektir. 
www.gla.gov.uk web sayfasına bakarak ya da 
0845 602 5020 numaralı telefona telefon ederek 
ustabaşınızın lisansı olup olmadığını kontrol 
edebilirsiniz.
● Íşçi sağlayıcıları/ustabaşıları size iş bulmaktan 
dolayı sizden űcret isteyemezler, bu kanunlara 
karşıdır.
Bir işçi sağlayıcısı/ustabaşı tarafından adil 
olmayan bir şekilde muamele gördűğűnűzű 
dűşűnűyorsanız ya da bu kişilerin yaptıklarına dair 
endişeleriniz varsa Ustabaşılar Lisans Yetkileleri 
(GLA) ile temas kurunuz. 
Kendi űlkenizde ya da Birleşik Krallıkta itibarsız 
iş bulma kurumları ya da ustabaşıları tarafından 
kullanılmayı önlemek için, işi kabul etmeden 
önce şirket hakkında műmkűn olduğu kadar 
bilgi bulmaya çalışın. Tanıdığınız insanların bu 
ajentaları kullanıp kullanmadığını ve gerçekte 
hangi koşulları sunduklarını bulmaya çalışın. 
Gerçek olmayacak kadar iyi gözűkűyorsa, 
muhtemelen o kadar da iyi değildir. 
Hiçbir işveren, ajenta ya da ustabaşı 
pasaportunuzu ya da kimlik kartınızı hiçbir 
şekilde elinde tutmamalıdır!  Ajenta kayıtları 
için pasaportunuzun fotokopisini çekmeyi 
isteyebilir ama pasaportunuzu size geri vermek 
zorundadırlar. Eğer pasaporunuzu tutmak için 
ısrar ederlerse, hemen tavsiye alma yollarını 
arayın.

EURES (Avrupa Íş Bulma 
Hizmetleri) Danışmanaları  
EURES danışmanları Avrupa iş pazarında iş 
arayanlar ve işverenler için űç temel alanda hizmet 
veren eğitım görműş uzmanlardır: 
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• Bilgi 
• Rehberlik  
• Íşe Yerleştirme 
Ulusal ve sınır ötesi dűzeyde yer değiştirme 
ile ilgili olan pratik, yasal ve yönetime dair 
meselelerde uzmandırlar. Her űye űlkenin 
Vatandaşlara Íş Bulma Hizmetleri ya da EURES 
iletişim ağı içindeki diğer ortak kuruluşlar ile 
birlikte çalışırlar. 
Kendi űlkenizdeki EURES danışmanları içn 
aşağıdaki bağlantıyı takip edin: .  
http://europa.eu.int/eures/main 
jsp?acro=eures&lang=en&catI 
d=3&parentCategory=3 

Gazeteler  
Íşler bazen Guardian http://jobs.guardian.co.uk 
ve Times www.timesonline.co.uk/tol/life_and_
style/career_and_jobs/ 
gibi ulusal gazetelerde dűzenli olarak ‘kadro 
boşlukları’ adı altında ilan edilirler. 
Yerel gazetelerde de iş bulma sayfaları 
bulabilirsiniz. Bazı işler sűpermarket ilan 
tahtalarında ve dűkkanların vitrinlerinde 
ilan edilmektedirler. Bu işler genellikle part-
time ve dűşűk űcretli işlerdir. Eğer çalışmayı 
dűşűndűğűnűz bazı özel şirketler varsa, bu 
şirketlerin web sayfalarında iş arayabilirsiniz.

Íş Bulma Merkezi Artı  
Bu,  iş ile ilgili olarak ve insanların yardım için 
başvuru yapacakları yerler için insanlara yardım 
eden Birleşik Krallık devlet ajentasıdır. Tercűman 
da  ayarlayabilirler.
Web sayfaları: www.jobcentreplus.gov.uk.  Ayrıca 
dűşűk űcretli bir telefon servisi de vardır – Íş 
Arayan Direkt, 0845 6060234 ki bu hat hafta 
içinde sabah 9’dan akşam 6’ya kadar, Cumartesi 
gűnű de sabah 9’dan öğlen 1’e kadar açıktır.

Diplomalar 
Belli işler için başvuranların bazı özel eğitımleri ya 
da diplomaları olması gerekir. Eğer başka űlkede 
elde edilmiş bir diplomanız varsa, bunu Birleşik 
Krallıktaki diplomalar ile nasıl karşılaştıracağınızı 
Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezi’nin web 
sayafasında bulabilirsiniz (NARIC), www.naric.org.
uk, telefon: 0870 9904088

Web sayfaları 
Birleşik Krallıkta iş ilanı veren web sayfaları 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
www.jobs24.co.uk – East Anglia’daki genel işler 
www.jobsearch.co.uk bölgesel 
www.toplanguagejobs.co.uk – bűtűn sektörlerde 
iki dilli işler www.multilingualvacancies.com 
bűtűn Birleşik Krallıkta
www.jobserve.co.uk – Bilgisayar alanındaki işler 
www.cwjobs.co.uk – Bilgisayar alanındaki işler

Birleşik Krallıkta çalışmak için 
yasal hakkım var mı? 
Bűtűn hakları olan Avrupa Topluluğu űyeleri 
1 Mayıs 2004’ten önce AB űyesi űlkeler ve 1 Mayıs 
2004’te AB űyesi olup bűtűn AB haklarına sahip 
olan űlkeler:  Malta, Kıbrıs, Lűksemburg, Belçika, 
Almanya, Fransa, Ísveç, Íspanya, Yunanistan, 
Portekiz, Ítalya, Finlandiya, Danimarka, Hollanda 
ve Birleşik Krallık. 
Eğer bu űlkelerden birisinden geliyorsanız, Birleşik 
Krallıkta AB’nin bűtűn hakları ile yaşayabilir ve 
çalışabilirsiniz. Geçerli bir kimliğinizin ya da 
pasaportunuzun olması gerekmektedir. 

A8 Avrupa Vatandaşları 
Çek Cumhuriyeti, Estonta, Letonya, Litvanya, 
Slovenya, Slovakya, Polonya, Macaristan AB’ye 1 
Mayıs 2004 tarihinde katılmış 8 katılım űlkesidir. 
Eğer bu 8 űlkeden birisinden geliyorsanız, Birleşik 
Krallıkta işe girebilirsiniz ya da serbest meslek 
sahibi olarak çalışabilirsiniz ve yasal olarak 
çalışabilirsiniz. 
Eğer çalışıyorsanız: 
● Bűtűn çalışan A8 űlkesi vatandaşları Çalışanların 
Kayıt Projesine (WRS) Birleşik Krallıkta işe 
başlamalarından bir ay içinde kayıt olmaları 
gerekmektedir. Çalışanların Kayıt Projesine Kayıt 
için űcret şu anda £90’dur. 
12 boyunca kesintisiz çalışmadan ve bu sűre 
boyunca WRS’e kayıtlı olduktan sonra bir A8 
űlke vatandaşı olarak Birleşik Krallıkta yaşama ve 
çalışma haklarını bűtűnűyle elde edersiniz ve WRS 
formu artık sizden istenmez artık.

Çalışan Kayıt Projesi (WRS) 
formunu nasıl elde edebilirim?  
WRS başvuru formunu aşağıdaki web sayfasından 
indirebilirsiniz: 
www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk
Formu Íngilizce olarak doldurmanız gerekmektedir 
ama formun değişik versiyonları vardır ki kendi 
dilinizde rehberi olan bir formu indirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için şu web sayfasına bakınız: 
www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/
eea/wrs/workers/ 

Ben serbest meslek sahibiyim, 
benim de kayıt olmam gereki-
yor mu? 
A8 vatandaşları ve Bulgaristan ve Romanya 
vatandaşları, Birleşik Krallık’a gelip serbest meslek 
sahibi olarak çalışabilirler. Eğer serbest meslek 
sahibi iseniz Çalışan Kayıt Projesi’ne kayıt olmanız 
gerekmektedir. 

A2 Avrupa Vatandaşları  
Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği’ne 
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1 Ocak 2007 tarihinde katıldılar. Bu űlkeler 
Birleşik Krallıkta Katılım 2 űlkeleri (A2) olarak 
bilinmektedirler. Eğer Romanya ya da Bulgaristan 
vatandaşı iseniz ve Birleşik Krallıkta yasal olarak 
çalışmayı istiyorsanız bunu aşağıdaki şekillerde 
yapabilirsiniz:
Íşveren/Íş Ajentası Aracılığıyla: 
Eğer bir A2 vatanaşı olarak kendi űlkenizdeki bir 
ajenta ya da işveren tarafından Birleşik Krallıkta 
çalışmak űzere işe alınmışsanız, işveren ya da 
ajenta siz űlkenizi terk etmeden önce Katılım 
Çalışan Kartı ya da Mevsimsel Tarım Çalışanı 
Projesi vizesi elde etmek zorundadır.
Eğer serbest meslek sahibi iseniz:
Romanya ve Bulgarisatn vatandaşı iseniz, bir 
iş kurmak için Birleşik Krallık’a serbest meslek 
sahibi olarak gelebilirsiniz. Nasıl serbest meslek 
sahibi olarak çalışabileceğinize dair bilgi şu web 
sayfasından edinilebilir:
www.hmrc.gov.uk/leaflets/se1.htm#a
Yűksek Dűzeyde Yetenekli Göçmen Programı
Bu program, yűksek dűzeyde yetenekli insanların 
iş aramak ya da serbest meslek sahibi olarak 
çalışma olanaklarını aramak için Birleşik Krallık’a 
göç etmelerine izin vermek için dűzenlenmiştir. 
Yűksek Dűzeyde Yetenekli Göçmen Programı, 
çalışma izninden ve vize dűzenlemelrinden 
farklıdır çűnkű başvurmak için Birleşik Krallık’ta 
özel bir iş önerisinin olması gerekmemektedir. 
Bu konudaki daha fazla bilgi aşağıdaki web 
sayfasından edinebilinir: www.ukba.homeoffice.
gov.uk/workingintheuk/tier1/hsmp/

Vergi & ulusal sigorta yardımı
Eğer Birleşik Krallık’ta yaşıyor ya da çalışıyorsanız, 
Ulusal Sigorta (NI) numarası için başvuruda 
bulunmanız gerekmektedir.
● NI numarası  olmadan işe başlayabilirsiniz ve 
6 aya kadar bu numara olmadan çalışabilirisiniz. 
Fakat işe başlar başlamaz NI numaranız için 
başvuruda bulunmanız tavsiye edilir çűnkű NI 
katkılarınız vergi kredisi ve diğer yardımları 
almanız ile ilişkilidir.
Yardımlar için başvurmanız ve Ulusal Sağlık 
Hizmetleri gibi belli hizmetleri almak için 
seçilebilirliğinizi ispatlamanız için NI numarasına 
sahip olmanız gerekecektir.
Vergi ve ulusal sigorta űzerine bilgiler şu web 
sayfasından bulunabilir: www.worksmart.org.uk/
money/
www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/
Taxes/ BeginnersGuideToTax/DG_4015904

Ulusal Sigorta (NI) Numarasını 
nasıl elde edebilirim?
NI numarası için başvurmanız için Íş Bulma 
Merkezi Artı NI yerleştirme servisinin yardım 
hattına telefon etmeniz gerekecektir: 0845 600 
0643

Bir formu doldurmanız ve sizinle sözlű bir 
görűşmenin yapılması gerekecektir. Aşağıdaki gibi 
bazı dokűmanları almanız gerekecektir:
• Pasaport
• Kimlik kartı 
• Vize ya da Íşçi Kayıt Projesi (WRS) sertifikası (A8 
űlkeleri için sadece) 

• Mavi Renkli Kayıt Sertifikası (A2 űlkeleri için 
sadece) 

• Birleşik Krallıktaki yasal durumunuzu göstermek 
için diğer Íçişleri Bakanlığı dokűmanları

• Íşyerinden alınan bordro  
• Serbest Meslek Sahibi olmanın delili (HM Revenue 
& Customs dokűmanları) 

Birleşik Krallıkta çalışırken 
benim haklarım nelerdir? 
Íşçi ya da Çalışan? 
Bir işçi ya da bir çalışan olarak kabul edilmenize 
bağlı olarak farklı haklara sahip olacaksınızdır. 
Çalışanlar genellikle işçilerden daha gűçlű 
haklara sahiptirler. 
Aşağıdaki tablo bir işçi ya da bir çalışan 
olduğunuza karar vermenizde size yardımcı 
olacaktır. Eğe işçi kısmındaki sorulara daha 
fazla ‘evet’ ile cevap verirseniz, siz muhtemelen 
bir işçisinizdir.

Íşçi Çalışan  
Hizmetleriniz için 
kontratınız Íş kontratınız 

var mı? var mı? 
Íş bulma ajentası 
aracılığı 

Doğrudan bir şirket için 
mi 

Ajenta tarafından mı Doğrudan şirket 
tarafından  

ödeminizi alıyorsunuz? mı ödeminizi 
alıyorsunuz? 

Sizden istenen saatte 
mi

Belirlenmiş saatlerde 
mi

çalışıyorsunuz? çalışıyorsunuz?
Sadece iş olduğu 
zaman

Íşte kalamanız ve iş 
olup

mı çalışıyorsunuz?

olmamasına bağlı 
olarak 
ödeminizi 
alıyorsunuz? 

Çalışanlar ve işçiler asgari űcret ve űcretli tatil gibi 
kanuni çalışma haklarına sahiptirler. Ayrımcılık ve 
sağlık & gűvenlik kanunları da çalışanlar ve işçiler 
için uygulanmaktadır. Çalışanlar disiplin ve şikayet 
prosedűrleri ile korunmaktadırlar. Íşçiler normalde 
bu prosedűrler ile korunmamaktadırlar. 
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Maaş Ödemesi  
Almost all workers and employees are legally 
Hemen hemen her işçi ve çalışan Ekim 2008’de 
aşağıda verildiği şekliyle olan Ulusal Asgari Űcretle 
(NMW) ya da onun űzerinde űcret alma hakkında 
sahiptirler:  
• Yetişkinler ve 22 yaş ve űzerinde olanlar için 

saat başına £5.73  
• 18 ve 21 yaşı arasındakiler 21 yaşű dahil olarak 

saar başına £4.77  
• Artık zorunlu okul çağı olmayan 18 yaşı 

altındaki gençler için saat başına £3.53 
(Bu her yıl değişmektedir, bu nedenle mevcut 
asgari űcreti (NMW) aldığınızdan emin olunuz.) 
Eğer Birleşik Krallıkta olduğunuz zaman Ulusal 
Asgari Űcreti almıyorsanız, Ulusal Asgari Űcret 
yardım telefon hattına űcretsiz danışma için 
telefon ediniz: 0845 6000 678 
Bűtűn telefon görűşmeleri gizli tutulacaktır. Size 
yasal asgari űcreti talep etmenizde ve bunun 
yanında işverininizin size borçlu olduğu miktarı da 
ödemesinde yardım edebilirler. 
Daha fazla bilgi şu web sayfasında bulunabilir: 
www.hmrc.gov.uk/nmw 

Çalışma Saatleri 
Avrupa kanunları çerçevesinde, çalışma haftanız 
içinde izin alma hakkınız vardır ve siz tercih 
etmediğiniz sűrece haftada 48 saatten daha fazla 
çalışmamanız gerekmektedir. 
Avrupa Çalışma Saatleri Kanunları bűtűn 
çalışanlara aşağıdaki temel hakları tanımaktadır: 
• Bir çalışandan istenebilecek bir sűre olan 

haftada 48 çalışma saati limiti (eğer bir çalışan 
48 saatten fazla çalışıyorsa bu onun tercihi ile 
olmalıdır) 

• Gece çalışanlarından 24 saat içinde avaraj olarak 
8 saat çalışma saati ile çalışması istenebilir. 

• Gece çalışanları űcretsiz sağlık durumunu 
değerlendirme hizmeti alma hakkına sahiptirler. 

• Bűtűn çalışanlar gűnde 11 saat dinlenme 
hakkına sahiptirler. 

• Bűtűn çalışanlar haftada bir gűn izin alma 
hakkına sahiptirler. 

• Gűnde 6 saatten fazla çalışan her kişi iş yerinde 
dinlenme molası alma hakkına sahiptir. 

• Yılda 4 hafta űcretli izin alma hakkı vardır.
Daha fazla bilgi aşağıdaki web sayfasında 
bulunabilir: www.berr.gov.uk/whatwedo/
employment/employment-legislation/
working-time-regs/index.html 
Sizden çok fazla sayıda saat çalışma istendiğini 
dűşűnűyorsanız, űcretsiz ve gizli kalacak danışma 
için Ulusal Asgari Űcret Yardım Telefon Hattına 
telefon ediniz. 

Yıllık Ízin 
Yıllık tatil hakkınız çalışmaya başladığınız ilk gűn 

başlar ve haftada kaç saat çalıştığınıza bağlıdır.  
Eğer full-time çalışıyorsanız, yılda 4.8 hafta yıllık 
izniniz (tatil) vardır.  1 Nisan 2009’den itibaren, 
bu hak 5.8 haftaya (28 gűne) yűkseltilecektir.  
Eğer part-time çalışıyorsanız, eşit oranda yıllık 
izne hakkınız vardır. 
Kanuni tatil için aşağıdaki web sayfasına bakınız:
www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/
Timeoffandholidays/index.htm  

Sağlık & Gűvenlik  
Íşverenlerin, çalışanlarının sağlık ve gűvenlikleri 
konusunda sorumlulukları vardır. 
Aynı zamanda binayı satıcı firma mensupları ya 
da műşteri gibi kişlerin ziyaretleri konusunda da 
sorumlulukları vardır. 
Kanunen bűtűn işverenlerin, işyerinde bir 
gűvenliği ya da iyi olmayı tehdit eden bir şeyin 
olup olmadığından emin olmak için dűzenli 
aralıklarla risk değerlendirmelerine sahip olması 
gerekmektedir. Eğer firma kűçűk çaplı bir firma 
ise, risk değerlendirmesinin nasıl yapıldığı ve 
sağlık ve gűvenlik meseleleri ile nasıl uğraşacağı 
konusunda eğitim almış bir firma elemanı olur. 
Bűyűk ya da kűçűk çaplı bir iş olmasına 
bakılmaksızın, bűtűn işverenler işyerinin gűvenli 
ve sağlığı risk altına atacak bir tehlikenin 
olmadığından emin olmaları gerekir. 

Doğum izni & űcreti  
Bir ajenta çalışanı olarak, işverinizden doğum izni 
alma hakkınız olmayacaktır, fakat eğer ajenta 
maaşınızdan vergi ve NI dűşűyorsa, Kanuni 
Doğum Űcreti hakkına sahip olabilirsiniz.
Buna hakkınız olup olmadığını öğrenmek ve 
Kanuni Doğum Űcreti’ni nasıl talep edebileceğinizi 
öğrenmek için şu web sayfasına bakın:
www.worksmart.org.uk/rights/im_an_agency_
worker_do_i_get  
Çalışanların doğum izni yapma hakları 
bulunmktadır. Kanuni Doğum Ízni 52 haftadır.  
Doğum iznininizin 39 haftası boyunca Kanuni 
Doğum Űcreti alma hakkınız olabilir. 
Daha fazla bilgi için, şu web sayfasına 
bakın: www.direct.gov.uk/en/Parents/
Moneyandworkentitlements/Parentalleaveandpay/
DG_10029285

Űcretli Hastalık Ízni  
Bir işverenin, Ulusal Sigorta katkı yardımı olan SSP, 
Kanuni Űcretli Hastalık Ízni, dışında çalışanına 
hastalığı sűresinde bir űcret ödemesi gerektiğini 
belirten bir kanun yoktur.  
Bazı özel şirketler, iş kontratının bir parçası olarak 
űcretli hastalık izni sunmaktadırlar. Bu koşullar 
çok bűyűk ölçűde faklılıklar göstermektedirler. 
Bazı diğer özel şirketler, genellikle ikramiye 
ödemesi olarak bilinen kontrata bağlı olmayan 
űcretli hastalık izni hakkı sunmaktadırlar.  
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Ajenta ya da işveren benim 
maaşımdan kesinti yapabilir mi? 
Yasal kesintiler   
Employers can only make deductions from your 
wages if: 
Íşverenler sizin maaşınızdan kesinti yapabilirler 

ancak: 
• kesintinin yapılmasını yazılı olarak önceden 

onaylamışsanız 
• kontratınız işverininizin kesinti yapmasına 

izin veriyorsa ya da bunu talep ediyorsa 
• kesintiler, gelir vergisi ve ulusal sigorta 

katkısı gibi kanun tarafından talep edilen 
kesintiler ise

Kalacak yer 
Íşverininizin kalacak yer sağlaması durumunda, 
kalacak yerin değeri, maaşınız tarafından 
karşılanabilir. Fakat işverenin ya da ajentanın 
ne kadar kesinti yapacağına dair titiz bir şekilde 
konmuş sınırlar bulunmaktadır. 

Ulaşım 
Işverniniz/ajentanız ulaşım için kesinti yapabilir 
ama bu kesintilerin maaşınızı asgari űcretin altına 
dűşűrmemesi gerekir. 
Maaşınızdan herhangi bir kesinti yapılmadan önce 
bunun için izin vermeniz gerekmektedir. 
● Ajentanız/işverininiz, maaşınızı işleme 
koymaktan ya da size gűvenlik araçları 
sağlamaktan dolayı maaşınızdan kesinti 
yapmaması gerekir. 
Kesintiler ile ilgili açıklama için şu web sayfasına 
bakın: http://www.berr.gov.uk/whatwedo/
employment/employment-legislation/
employment-guidance/index.html 

Yararlı temaslar  
ACAS  işyeri ilişkilerini iyi yönde ilerletmek için 
çalışan bir devlet kuruluşudur. Çalışma meselerine 
dair űcretsiz tavsiye almak için 08457 474747 
numaralı telefonu arayın ya da  www.acas.org.uk 
web sayfasını ziyaret edin.
Citizens Advice çalışma hayatı, kalacak yer bulma 
ve sosyal yardım hakları gibi bir dizi konuda 
bağımsız ve gizli tavsiye vermektedir.   www.
citizensadvice.org.uk  ya da www.adviceguide.
org.uk  sayfalarını ziyaret edin.
Toplum Yasal Hizmetleri Doğrudan (CLS Direct) 
ulusal dűzeyde bir danışma hizmetidir. Size 
en yakın yasal danışmayı nerede bulacağınızı 
anlatabilirler.  Web sayfalarında çok sayıda 
dilde broşűr vardır. Eğer yasal yardım hakkınız 
varsa (sizing buna hakkınız olup olmadığını size 
söyleyeceklerdir), size űcretsiz danışma hizmeti 
vereceklerdir. 
Eğer ihiyacınız varsa, size bir tercűman 
sağlayacaklardır. 

Pazartesi’nden Cuma’ya kadar 09:00 ile 18:30 
arasında onları  0845 3454345 numarasından 
arayın. www.clsdirect.org.uk 
direct.gov.uk 
Çalışma hakları dahil olmak űzere çok çeşitli 
konularda bilgi veren Birleşik Krallık Hűkűmet web 
sayfası:  www.direct.gov.uk/en/Employment/
index.htm     
Íşveren Ajentaları Standartları Teftiş Heyeti işveren 
ajentalarını dűzenleyen bir hűkűmet kuruluşudur. 
Çalışanlara, işverenlere, kirayla tutanlara ve 
ajentalara űcretsiz danışmanlık hizmeti sağlayan 
yardım hatları vardır. 
Yardım Hattı: 0845 955 5105  
Ustabaşıları Lisans Yetkileleri (GLA) 
www.gla.gov.uk 
Sağlık &Gűvenlik Ídaresi (HSE)   
iş yerinde sağlık ve gűvnlik konusunda 
danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Telefon: 0845 
3450055 www.hse.gov.uk    
Ulusal Asgari Űcret Yardım Hattı   
iş yerlerinde maaş, çalışma saatleri ve şartları 
konusunda űcretsiz ve gizli kalacak danışma 
hizmeti vermektedir. Telefon: 0845 6000 678 
Ticaret Birlikleri 
Birleşik Krallıkta Ticaret Birlikleri hűkűmetten 
bağımsızdır ve çalışanların haklarını korumaya 
yardım için mevcuttur. Ticaret Birlikleri için daha 
fazla bilgi için şu web sayfasına bakın:  
www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/TradeUnions/index.htm 
Ticaret Birlikleri Kongresi (TUC) haklarınızı biliyor 
yardım hattı haklarınız ve bir ticaret birliğine 
katılmanız konusunda danışmanlık ve bilgi 
sağlayabilir. Telefon: 0870 600 4882 
Íşyerindeki haklarınız ve bir birlik bulma 
konusunda TUC’un akıllıca işleyen web sayfasına 
bakın: 
www.worksmart.org.uk 
‘Haklarınızı Bilin’ broşűrűnűn bir kopyası için (pek 
çok Avrupa dilinde mevcuttur) 
www.tuc.org.uk/international/index.
cfm?mins=288 sayfasını ziyaret edin. 
Íncinebilir Çalışanlar Projesi (VWP)   
Çalışanların bűtűn yasal haklarıı elde etmelerini 
sağlayan rehber bir projedir 
www.vulnerableworkersproject.org.uk 
Çalışan Kayıt Takımı
Birleşik Krlalıkta çalışmak için WRS formlarını 
sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi için şu numarayı arayın:
08705 210 224 ya da şu sayfayı iyaret edin: 
www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/
eea/wrs/workers
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Eve Yerleşme 
Benim işverenim yaşamam için 
bir yer sağlayacak mı? 
Bazı işverenler, yurtdışından gelen çalışanları için 
kalacak yer temin etmektedir fakat bu garanti altına 
olan bir şey değildir.Birleşik Krallığa varmadan önce 
işvereniniz ile kalacak yer temin edip etmediğini ve nasıl 
bir yer olduğunu kontrol edin. 
● 1985 Eve Yerleştieme Kanunu’na gore, bir işveren 
tarafından sağlanan kalacak yerin Kabul edilebilir olup 
olmadığını gösteren bazı asgari standartlar vardır. 
Sağlıksız ve aşırı kalabalık yaşama koşullarını kabul 
etmek zorunda değilsiniz. 

Ne tűr bir kalacak yer 
sağlayacaklar? 
Bu işverene bağlı olacaktır. 
Íş ajentaları bazen yurt dışından gelen işçiler için 
Yatak ve Kahvaltı (B&B) sağlarlar ve orta bűyűklűkte 
bir oda için haftada £65-£75 ödersiniz (2009 yılında 
Íngiltere’nin Doğusu için geçerli bu fiyat). Sıklıkla odayı 
bir başka kişi ile paylaşacaksınızdır. Fiyatlar kalacak 
yerin kalitesine gore değişecektir. 
Tarımda çalışan insanlar için karavanlarda kalacak yer 
önerilebilir. 
Eğer bir huzurevinde çalışacaksınız, size orada bir yer 
önerilebilir. 
Kalacak yerin tipi, űcreti ve kalitesi işverenden işverene 
değişir fakat yaşadığınız bölgedeki Yerel Belediye 
Eve Yerleştirme Bölűmű ya da Çevre Sağlık Bölűmű 
tarafından yűrűrlűğe konulmuş asgari ölçűde kabul 
edilebilir standartlar vardır. 

 Kiralamak için nasıl bir oda, daire 
ya da ev bulabilirim? 
 Örneğin web sayfaları: 
www.moveflat.com www.gumtree.com 
www.homes24.co.uk www.rightmove.co.uk 
• Yeel gazeteler 

• LOOT gazetesi ve web sayfası  http://www.loot.
com/property 

• Dűkkan vitrinleri 
• Kiralık yer sağlayan Emlakçılar. Emlakçılar kendileri 

aracılığı ile kiralarsanız ek bir űcret alacaklardır 

Ben kendi yerimi kiralamaya 
başladığım zaman ne ödemem 
gerekecektir? 
Depozit
Depozit kiralama sűrecinizin başında ev sahibine 
vermeniz gerekli olan bir miktar paradır ki ev sahibi 
bunu műlke bir zarar verme ihtimaline karşılık olan bir 
garanti olarak alır. 
Ev sahiplerinin çoğu, depozit olarak bir aylık kirayı 
isteler, fakat bu değişebilir. Eğer ev sahibinden haftalık 
kiralıyorsanız, ev sahibi bir haftalık kirayı deposit olarak 
isteyebilir. 
Eğer műlke bir zarar verirseniz ya da konutu 
ev sahibine temiz ve derli toplu bir şekilde geri 
veremezseniz, bu parayı ev sahibi konutu onarmak ya 
da temizlemek için tutabilir. 
● Eğer ev sahibiniz depoziti herhangi iyi bir neden 
olmaksızın elinde tutmasına dair bir problem 
yaşıyorsanız, bir eve yerleştirme uzmanına danışmanız 
gerekir. 

Kirayı bir ay öncesinden ödemek 
Eğer kiranızı aylık olarak ödűyorsanız, bir aylık kirayı 
genellikle peşin ödeyeceksiniztir ve aynı gűn bir aylık 
peşin olarak ödemeye devam edeceksinizdir. 

Emlakçının Űcreti 
Bir odayı emlekçı aracılığı ile kiralamaya karar 
verirseniz, emlakçıya size kalacak yer bulmada yardımcı 
olduğu için bir emlakçı űcreti ödemeniz gerekecektir. 
Bu űcret emlakçıdan emlakçıya değişir. 
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Bir oda, daire ya da ev kiraladığım 
zaman bir kontrat imzalamam 
gerekir mi?  
Evet, ev sahibi ya da emlakçı genellikle kira kontratı 
denen bir şeyi imzalamanızı isteyecektir sizden. Bu, bir 
konutta yaşamanızın kayıt ve şartlarını belirlemeyen ev 
sahibi ile sizin aranızdaki bir kontrattır. 
Ne söylediğini anlamadan kesinlikle herhangi bir şey 
imzalamayın. Eğer kira kontratını anlamıyorsanız, 
imzalamadan önce kontratın ne söylediğini açıklayacak 
bir arkadaş ya da birisini bulmayı deneyin.
Diğer şeylerin yanında, kira kontratı műlkű terk etmek 
istediğinizde ev sahibine ne kadarlık sűrede bir uyarı 
vermeniz gerektiğini ve ev sahibini de size ne kadarlık 
bir sűrede uyarı vermesi gerektiğini anlatacaktır.

Eğer benim kalacağım yer kötű 
koşullarda ise, ne yapabilirim?  
Eğer kalacak yeriniz için endişeleriniz varsa ev sahibiniz 
ya da emlakçı ile konuşun. 
Ev sahibinin kiraladığı konutu iyi koşularda tutma ve 
orada yaşayan herkes için gűvenli tutma konusunda 
yasal sorumlulukları vardır. Bu bűtűn gaz ve elektrikli 
aletlerin gűvende olduğunu dűzenli olarak kontrol 
etmeyi de kapsamaktadır. 
Eğer ev ahibiniz bu meseleler ile ilgilenmeyi 
başaramazsa, kendi yerel Vatandaşlık Danışma 
Bűro’suna ya da eve yerleştime konusunda danışmaya 
hizmetlerinden űcretsiz danışma hizmeti almayı 
araştırın. 
Size en yakın olan danışma merkezini bulmak için 
www.shelter.org.uk web sayfasına bakın ya da űcretsiz 
ve gizli kalacak danışma için Ulusal Sığınma Danışma 
hattını 0808 800 4444 numaralı telefondan arayın 
(haftanın 7 gűnű sabah 8’den akşam 7’e kadar açıktır 
bu hat). 
Ayrıca yerel Belediye’niz ya da Çevre Sağlık Bölűmű ile 
de konuşabilirsiniz.  

Bir evde kaç kişi yaşayabilir?  
Bazı kişiler çok sayıda insanın yaşadığı (HMO) evlerde 
yaşamaktadırlar. Bunlar çok sayıda insanın içinde 
yaşadığı 2 ya da daha fazla katlı evlerdir. Bir evi kaç 
kişinin paylaşacağına dair limitler vardır ve çok kalabalık 
şartların olduğu bir evde yaşamayı kabul etmemeniz 
gerekir. 
● Şayet ev sahibiniz kalabalık bir ortamın olduğu 
bir konutu kiralamak için sizden űcret alıyorsa, 
kanuna karşı geliyor olabilir. Sizin de kiracı olarak 
sorumluluklarınız vardır. Çok sayıda insanı yaşamaka 
için eve davet edemezsiniz çűnkű kira kontratını 
ihlal ediyor olabilirsiniz ve konutu aşırı kalabalık hale 
getiriyor olabilirsiniz.

Aşırı kalabalık kalacak yer gűvenli değildir ve yangın 
tehlikesi vardır. Eğer evin aşırı kalabalık ve gűvenli 
olmadığını dűşűnűyorsanız, yerel belediyenin eve 
yerleşme bölűmű ile temas kurabilirsiniz ve onlar size 
yardımcı olacaklardır. 

Birleşik Krallıkta yaşamak kaça 
mala olur? 
Kira 
Birleşik Krallıktaki avaraj kira Ocak 2009 itibariyle 
takvim ayıyla (pcm) ayda £601 idi. Tek yatak odalı daire 
ayda £363 pcm, iki yatak odalı daire £550 pcm, űç 
yatak odalı yarı-műstakil ev £639 pcm ve dört yatak 
odalı műstakil ev £1108 idi. Londra dışında avaraj kira 
£696 pcm idi. 
RICS Konut Kiralama Teftiş Kasım 2008’den daha 
fazla bilgi için, şu web sayfasına bakın: www.rics.
org/NR/rdonlyres/4D279D1B-6CF9-4802-8290-
F7E14CE34E31/0/rls_1008.pdf
Ev sahiplerinin çoğu 6 ya da 12 aylık kontrat 
yaparlar. Eğer 3 ay gibi kısa  bir sűre için kiralamayı 
dűşűnűyorsanız, sizden aylık kiradan daha fazla kira 
isteyebilirler.

Belediye Vergisi 
Belediye vergisi, yerel Belediye’ye her ay ödenmesi 
gereken eve ilişkin bir vergidir. Genellikledaha bűyűk 
ev için daha fazla vergi kesilir. Bazı konutlar belediye 
vergisinden muaf tutulacaklardır. 
CAB web sayfasındaki bağlantıdan bilgi için: 
www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/council_tax.
htm# Whatiscounciltax 

Elektrik, su, gaz faturaları 
Bunlar, evin bűyűklűğűne ve evi kaç kişinin paylaştığına 
ve elektriği va gazı ne kadar sıklıkla kullanmanıza bağlı 
olarak değişecektir.Örneğin, űç kişinin paylaştığı űç 
yatak odalı bir evde gaz faturası ayda yaklaşık olarak 
£50 olur, ki kişi başına gaz için £17 olacaktır. Elektrik 
için de űcret benzerdir. 
Ayrıca su için de űcret ödemeniz gerekecektir. Nerede 
yaşadığınıza ve evinize hangi şirketin suyu bağladığına 
bağlı olarak űcret değişecektir. 
Pek çok insan faturalarını űç ayda bir almaktadır.

TV Lisansı 
Eğer evde televizyon kullanıyor iseniz, bir TV Lisansı 
almanız gerekmektedir. Eğer bir lisansınız yoksa, 
mahkemeye verilebilip ceza alabilirsiniz. TV Lisansı 
£139.50 (renkli TV) idir ve (siyah-beyaz TV) £47.00 idir. 
Bir TV Lisansı almanın pek çok yolu vardır: yerel Ödeme 
Noktası satış yerinden (Pay Point) ya da  internetten 
alabilirsiniz: www.tvlicensing.co.uk.  Lisansı taksitle 
ödemek de műmkűndűr.  Daha fazla bilgi için 0870 
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5763763 numaralı telefonu arayın.

Yiyecek masrafı
Sűt ya da ekmek gibi temel şeylerin ne kadar olduklarını 
internet aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Birleşik Krallıkta 
yiyeceğin ve diğer űrűnlerin ne kadar olduklarını 
öğrenmek için, şu web sayafasına bakın ziyaret edin:
www.mysupermarket.co.uk/ www.tesco.com/
todayattesco/pricecheck.shtml

Ulaşım masrafı 
Birleşik Krallıkta eğer yaşadığınız yerden çalıştığınız 
yere her gűn uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyorsa, 
ulaşım masraflarının ne kadar olacağını dűşűnmeniz 
gerekebilir. 
‘Direkt Ulaşım’ web sayfası Birleşik Krallıkta A 
noktasından B noktasına otobűs, tren, yűrűyűş, yolcu 
otobűsű ya da uçak aracılığı ile varmanıza ilişkin 
seçenekleri size anlatacaktır. Size olası yolları ve 
űcretleri anlatacaktır. Aşağıdaki bağlantıya bakın: 
www.transportdirect.info/Web2/Home.aspx?abando
n=true&CurrentLanguage=Englis 
Mevcut zamanda (Ocak 2009) kurşunsuz petrol litre 
başına 83.9p ve dizel ise litre başına 95.9p’ye mal 
olmaktadır.
Birleşik Krallıktaki petrol fiyatlarını kontrol etmek için: 
www.petrolprices.com

Eve Yerleşme konusunda nereden 
danışmanlık hizmeti alabilirim? 
META yűz yűze bilgi verme ve gezgin toplulukların 
çabucak ve etkili bir şekilde yerleşmelerini sağlamak 
için destekleme hizmeti sağlamaktadır.  Aşağıdaki 
dillerde danışmanlık hizmeti almak için www.
keystonetrust.org.uk/META  web sayfasını ziyaret 
edin: Çekçe, Litvanya dili, Polonyaca, Portekizce, Rusça 
ve Íngilizce ve Slovakça.  
Sığınma (Shelter)  eve yerleştirme konusundaki 
danışmanlığı ulusal dűzyde sağlayan bir kuruluştur. 
Onları 0808 800 4444 numaradan űcretsiz arayın. AB 
űyesi űlkelrin vatandaşlariı için web sayfaları Íngilizce 
olarak bilgi vermektedir: www.shelter.org.uk 
CAB (Vatandaşlık Danışma Bűrosu/Citizens Advice 
Bureau) Bunlar, çok çeşitli konularda genel tavsiyeler 
veren ve sizi özel bir danışmana yönlendirebilen ve 
pek çok şehirde bulunan yerel danışma merkezlerdir. 
Bir randevű almanız gerekebilir ve bir tercűman 
sağlayamayabilirler. Web sayfalarında pek çok dilde bilgi 
bulunmaktadır. Aşağıdaki web sayfasına bakarak en 
yakınınızdaki CAB’yi bulabilirsiniz: www.adviceguide.
org.uk 
Yerel Belediye Çevre Sağlık Bölűmű Belediyenin Çevre 
Sağlık Bölűmű, teftiş yapıp bir ‘dert’e sebep veren her 
tűrlű çevresel çűrűmeye karşı eyleme geçer.  Derde 

sebep olan çűrűme:
• Sağlığınızı etkileyebilir 
• Halk için bir sorun yaratabilir  
• Komşu konutlarda yaşayanları rahatsız edebilir 
• Evinizi sizin açınızdan içinde yaşaması sağlıksız bir 

hale getirebilir
Yerel Belediye Eve Yerleşme Bölűmű 
Eğer kalacak bir yeriniz yoksa ya da 28 gűn içinde 
evinizi kaybetmeniz olası ise Yerel Belediye’nin Eve 
Yerleştirme Bölűmű ile yardım almak için temas 
kurabilirsiniz. Belediye’den size danışmanlık hizmeti 
vermesi ve yaşayacak bir yer bulmanızda yardımcı 
olması yasal olarak istenmektedir. Durumunuza bağlı 
olarak kalacak yer temin etme hakkınız olabilir.  
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Sağlık
Sağlık hizmetleri için ödeme 
yapmam gerekiyor mu? 
Bu nereden geldiğinize, Birleşik Krallıktaki oturum 
durumunuza ve sahip olmaya çalıştığınız sağlık hizmeti 
tipine bağlıdır. Űcretsiz sağlık hizmeti almak için, 
Birleşik Krallıkta yasal olarak ‘yerleşik’ olduğunuzu 
göstermeniz gerekebilir.  
Eğer Birleşik Krallığa Avrupa Ekonomik Topluluğu 
űlkelerinden gelmişseniz ve Birleşik Krallıkta yasal 
olarak yaşıyor iseniz, űcretsiz NHS sağlık hizmeti alma 
hakkınız olacaktır.  
Daha fazla bilgi için lűtfen Sağlık Bölűmű’nűn web 
sayfasını ziyaret edin: www.dh.gov.uk/en/Healthcare/
Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.
htm        

Bir Avrupa Sağlık Sigorta Kartı 
almam gerekiyor mu?  
AB içinde kısa tatillere ya da kısa yolculuklara çıkmadan 
önce, Avrupa Sağlık Sigorta Kartı için başvuru yapmanız 
önerilir. Bu kart űcretsiz olarak elde edilebilir. 
Gene de Birleşik Krallıkta yasal olarak yaşayıp 
çalışacaksanız, Birleşik Krallıkta bir adresiniz olduğu 
zaman yerel doktorunuzun muayenahanesine kayıt 
olabilirsiniz, ve bu durumda bir doctor tarafından 
görűlmek için Avrupa Sağlık Sigorta Katı’na sahip 
olmanız istenmeyecektir sizden 
Avrupa sağlık sgorta kartı űzerine daha fazla bilgi 
almak istiyorsanız, aşağıdaki web sayafasını kontrol 
edin: http://ec.europa.eu/employment_ social/
healthcard/index_en.htm 

Eğer başıma bir kaza gelirse acil 
műdahale tedavisi için ödeme 
yapmam gerekir mi?  
Sizin oturum durumunuza ya da hangi űlkeden 
geldiğinize bakılmaksızın, acil műdahale tedavisi 
űcretsizdir. 
Bu aşağıdaki yerlerdeki acil műdahele tedavisini 
kapsamaktadır: 
• Ílk Sağlık Hizmeti Uygulamasında (GP/yerel doktorun 

muayehanesinde) 

• Hastanenin Kaza ve Acil Servisinde (A&E)  
• Hastananin A&E bölűmű gibi yerlerde hizmet veren 

‘randvűsűz girilen klinik’lerde 
Eğer normalde űcretsiz sağlık hizmeti alma hakkınız 
yoksa, bu hizmetler űcretsiz olamyı keseceklerdir ve 
artık bu ‘acil’ tedavi olarak kabul edilmeyecektir.
Örneğin siz hastaneye resmen yatılı hasta olarak kabul 
edildiğiniz anda (acil operasyonlar dahil olmak űzere) 
ya da kayıtlı ayakta tedavi gören hasta olarak kabul 
edildiğiniz anda sağlık hizmetleri űcretsiz olmaktan 
çıkacaktır.
Daha fazla bilgiyi görmek için Sağlık Bölűmű web 
sayfasına bakın:
www.dh.gov.uk/en/Healthcare/
Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm        

Bir doktoru nasıl görebilirim?  
Birleşik Kralıktaki pek çok insan, Pratisyen Hekim (GP) 
olarak adlandırılan yerel NHS doktoruna kayıtlıdır. 
GP’ler muayahanelerde ya da sağlık merkezlerinde 
çalışırlar. (Eczacıların yardımcı olabileceği kűçűk 
rahatsızlıklar ya da A&E’nin kullanılacağı ciddi acil 
műdahale durumları dışında) herhangi bir sağlık sorunu 
için ilk durak GP’lerdir.. 
GP’ler genel fiziksel ve zihinsel sağlık probleri için 
tavsiyede bulunup tedavi yaparlar. Eğer özel bir 
tedavi görmem istiyorsanız, GP’nizden havale almanız 
gerekecektir. 
Bir GP/doktora kayıt olmak için, en yakın muayahaneye 
gidip kaydedilmeyi isteyin. Size doldurmak için bir form 
verilecektir ve  daha sonra doktorunuzdan randevű 
almanız műmkűn olacaktır. 

Yerel doktorun muayahanesini 
nasıl bulurum?  
• NHS Direkt: www.nhsdirect.nhs.uk 
• NHS Seçmeli: www.nhs.uk/Pages/homepage.aspx 
• NHS Direkti 0845 4647 numaralı telefondan arayın 
• Sarı Yaprak Rehberine (Yellow Pages) bakın ya da  

www.yell.com web sayfasına bakın 
• Yerel telefon rehberine bakın 
• Yerel kűtűphanenize sorun
GP randevűleri űcretsizdir ve gizli tutulur. Eğer 
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ihtiyacınız varsa, her zaman bir tercűman isteyin. 
Eğer randevűnűzű kaçırırmanız söz konusu ise, 
doktorunuzun muayenehasına önceden haber vermeniz 
zorunludur.

Normal çalışma saatleri dışında 
Eğer GP/Doktorunuzu gece ya da hafta sonu goörmeniz 
gerekirse, yerel muayehaneye telefon ediniz – genellikle 
hangi doktor ile temas kurmanız gerektiğini söyleyen 
bir kayıtlı mesaj vardır. 
Eğer normal çalışma saatleri dışında bir doctor için 
telefon numarası bulamazsanız, NHS Direkt’i 0845 
4647 numaradan arayın ve kendi bölgenizdeki normal 
çalışma saatleri dışında çalışan doktoru sorun. 

Kűçűk bir sağlık sorunu için 
reçetesiz ilacı ya da tavsiyeyi 
nereden alabilirim?  
Eğer öksűrűğűnűz, soğuk algınlığınız ya da kűçűk 
hastalıklarınız varsa, tavsiye ve tezgahta satılan ilaçlar 
için yerel eczaneye gidebilirsiniz. 
Pek çok ana cadde eczanesinde acil olarak hamileliği 
önleyen ilaç (doğum kontrol hapı) satın alabilirsiniz. 

Bir dişçiyi görmem gerekirse?  
Birleşik Krallıkta pek çok diş tedavisi űcretsiz değildir 
ve tedavi çok da pahalı olabilir. Űlkenizi terketmeden 
önce check-up için dişçinizi görűp geekli tedaviyi 
gördűğűnűzden emin olun. 
Eğer Birleşik Krallıkta bir dişçiye gitmeniz gerekirse, 
yerel NHS dişçinizi NHS Direkt ile 0845 4647 
numaradan temas kurarak bulabilirsiniz ya da yerel 
telefon rehberine, Yellow Pages’e bakabilirsiniz, yerel 
kűtűphaneye sorabilirsiniz. NHS Seçmelinin web 
sayafasına bakarak da bir dişçi bulabilirsiniz:  www.nhs.
uk/servicedirectories/Pages/ ServiceSearch.aspx  

Eğer bir gözlűkçűyű görmem 
gerekirse ne yaparım?     
Gözlűkçűler görűşűnűzű test edebilirler ve gözlűk ya da 
kontakt lens reçetesi verebilirler. Göz testi, gözlűkler ya 
da kontakt lensler için ödeme yapmanız gerekecektir, 
daha dűşűk bir űcretle tedavi görme hakkınız olsa da, 
bunun hakkında gözlűkçűnűz ile konuşun.  
Pek çok bűyűk şehrin ana caddelerinde bir gözlűkçű 
vardır. 
Yellow Pages telefon rehberine ya da www.yell.com 
web sayfasına bakarak ya da NHS Seçmeli web sayfasına 
giderek http://www.nhs.uk/Pages/homepage.aspx 
bir gözlűkçű bulabilirsiniz. 

Eğer duygusal bunalım 
geçiriyorsam ya da zihinsel sağlık 
problemleri yaşıyorsam bana kim 
yardım edebilir?   
Eğer stres, depresyon ya da zihinsel sağlık ile ilgili 
herhangi bir problem yaşıyorsanız, GP’inizden yardım 
isteyebilirsiniz. Yerel GP’iniz tedavi edilmenizde ve 
istenirse danışmanlık hizmeti gibi bir yardım almanızda 
size yardımcı olabilir. 
Tavsiye, destek sağlayabilecek ya da konuşabileceğiniz 
birisini bulabilecek çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. 
Bunlardan bir kaçı şunlardır:  
AKIL (MIND)’ın Birleşik Krallıkta yerel branşları 
bulunmaktadır ve Pazartesi’nden Cuma’ya kadar sabah 
9:15’ten akşaműzeri 5:15’e kadar açık olan ulusal 
dűzeyde bilgi hattı vardır: 08457 660163 
Samaritans duygusal sorunları olan insanlara yardım 
etmektedir ve birisi ile konuşma ihtiyacı duyduğunuz 
zaman arayabileceğiniz ve gűnde 24 saat açık olan 
űcretsiz ve gizli telefon hatları ve e-mail hizmetleri 
vardır: 
Samaritans 24 saat űcretsiz teefon hattı: 08457 
909090 email: jo@samaritans.org www.samaritans.
org 
Aklı Başında (Sane) da űcretsiz, gizli yardım ve destek 
vermektedir ve kendiniz ya da bildiğiniz biri zihinsel 
sağlık problemleri yaşıyorsa size yerel himetler 
konusunda yönlendirebilir: 
www.sane.org.uk/
Sane telefon hatı yılın her gűnű öğleden sonra 1 ile 
gece 11 arasında hizmete açıktır:
08457 678000

Ciddi bir acil sağlık sorunu varsa 
ne yapmalıyım?
Eğer ciddi ve acil bir sağlık sorununuz varsa, 999 ya da  
112 numaralı telefonları arayın ve bir ambulans isteyin. 
Ayrıca doğrudan yerel hastanedeki Kaza ve Acil 
Servisine (A&E) gdebilirsiniz. Eğer ihtiyacınız vara her 
zaman bir tercűman isteyin. 
●  Gerçekten bir acil bir sağlık sorunu varsa – çok 
ciddi, acil ya da hayatı tehdit eden bir sağlık sorunu 
varsa - 999 numaralı telefonu arayın ya da Kaza ve 
Acil Servisine gidin. Kaza ve Acil Servisi acil bir durum 
olmadıkça KULLANMAYIN. 
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Ulaşım
Birleşik Krallıkta araba 
kullanmanın kuralları nelerdir?  
Birleşik Krallıkta insanlar arabaları yolun sol 
tarafında sűrerler ve hız sınırları mil olarak 
gösterilmektedir (1 mil = 1.60 km).  
Arabalar ve motosikletler için hız sınırları 
aşağıdaki gibidir:  
Evlerin olduğu bölgeler* 30mph / 48km/h 
Tek yönlű yűk taşıma yolları 60mph / 96km/h 
Íki yönlű yűk taşıma yolları 70mph / 112km/h 
Otobanlar 70mph / 112km/h  
*Saatte 30 mil limiti genellikle trafik levhaları 
tersini göstemedikçe sokak lambaları olan bűtűn 
yollardaki bűtűn trafiğe uygulanmaktadır.
Birleşik Krallıktaki yollar için olan hız sınırları 
aşağıdaki web sayfasıında bulunmaktadır: : 
www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/
Highwaycode/ DG_070304   
Bileşik Krallıkta bütün sürücüler ve arabanın ön ya 
da arka tarafında oturan bütün yolcular emniyet 
kemeri takmak ZORUNDADIRLAR. 
Birleşik Krallık Kanunlarına göre, butűn bebekler 
ve 12 yaşı altındaki çocuklar dűzgűn bebek ve 
çocuk gűvenlik koltuklarına oturtulmalıdırlar. Eğer 
arabanın içinde özel çocuk gűvenlik koltuğuna 
oturtulmamış çocuk ile yolculuk ederken 
yakalanırsanız, mahkemeye verilirsiniz. 
Birleşik Krallıkta alkollű araba kullanmak 
yasadışıdır.Alkollű içki içtikten sonra araba 
kullanmamanız gerekir. Alkollű araba kullanırken 
yakalanırsanız, bűyűk bir para cezasına çarptırılıp 
(£5,000’e kadar) araba kullanmaktan men 
edilebilirsiniz ya da hapis cezası alabilirsiniz.  
Birleşik Krallıkta araba kullanma kuralları için 
Otoban Kodu’na başvurunuz  (Highway Code):  
www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/
Highwaycode/index.htm 

Birleşik Krallıkta Avrupa 
Ehliyetimi kullanıp araba 
kullanabilir miyim?  
Birleşik Krallıkta yasal olarak araba kullanmak için, 
asgari yaş sınırını doldurmuş olmanız lazım, araba 
ve motosikletler için bu sınır 17’dir. 
Eğer Avrupa Birliği (AB) ehliyetiniz varsa, Birleşik 
Kralık içinde 70 yaşına kadar ya da oturum izni 
aldıktan űç yıl sonra, hangi sűre daha uzunsa, 
yasal olarak araba kullanabilirsiniz. Eğer AB 
ehliyetiniz varsa, eğer isterseniz bunu Birleşik 
Krallık ehliyeti ile değiştirebilirsiniz, ama bu 
zorunlu değildir. 

Bir arabam var ve bunu 
Íngiltere’ye getirmek istiyorum, 
arabayı burada kullanabilir 
miyim?  
Evet, ama araba ile kendi űlkenizden buraya 
yolculuk ederken sigortanızın bu yolu 
kapsadığından emin olmalısınız.  
Eğer AB plakanız varsa ve arabanızı Birleşik 
Krallıkta kullanmak istiyorsanız, bunu arabanın 
geldiği űlkede bűtűn vergilerinin ödenmiş olması 
koşulu ile 12 aylık bir zaman dilimi içinde 6 ay 
için yapabilirsiniz.  
6 aydan sonra arabanızı Sűrűcű ve Araç Ehliyet 
Yetkilisi (DVLA)’ye kaydettirmeniz ve vergisini 
almanız gerekir. 
Şayet Polis tarafından durdurulursanız ve 
arabanızı kaydettirmemişseniz, arabanızı 
Birleşik Krallıkta kaydedilmemiş olarak ve/ya da 
vergisiz olarak kullanbileceğinizi ispatlamanız 
gerekecektir. 
Polise arabanızın ne kadar zamandır Birleşik 
Krallıkta olduğunu, örneğin feribot ya da kıta 
Avrupasına bağlanan tűnel trenlerine ait bilet 
göstererek ispatlamanı gerekecektir.. 



14

Eğer AB plakanız yoksa, Her Majesty’s Revenue 
and Customs (HMRC) ile temas kurmanız ve HMRC 
Notice 3 Dokűmanını almanız gerekmektedir. 
Eğer arabanızı 6 aydan fazla sűredir Birleşik 
Krallıkta kullanıyor iseniz, Birleşik Krallık 
araba sigortası almanız ve arabanızı DVLA’e 
kaydettirmeniz ZORUNLUDUR. 

Arabanızı DVLA’e kaydettirme  
Bir arabayı kaydetirme 48 saat ile 72 saat 
arasındaki bir sűre kadar sűrer ve bunu yerel 
DVLA ofisinde yaptırabilirsiniz.  
Yerel DVLA ofisini aşağıdaki web sayfasında 
bulabilirsiniz:  
www.dvla.gov.uk/contactus/localoffices/
findnear.aspx 
DVLA ile 0870 240 0010 numaralı telefondan 
temas kurabilirsiniz (Pazartesi–Cumartesi) 

MOT’ler 
Kanunen arabanızın MOT’sini (araç kontrol) yılda 
bir yaptırmanız gerekir. Eğer geçerli bir MOT 
Sertifikanız yoksa, arabanızın sigortası yapılmaz. 
MOT merkezleri çok sayıda garajda bulunur. MOT 
testi yaklaşık olarak  £53’e mal olur (bu, arabanın 
MOT testini geçmesi için gereken gerekli işleri 
kapsamamaktadır). 
Daha fazla bilgi için DVLA web sayfasına bakınız: 
www.direct.gov.uk/en/Motoring/
OwningAVehicle/Mot/ DG_4022514 
Geçerli bir MOT sertifikası ve araba sigorta 
sertifikası olmadan arabanızın vergi belgesini 
alamazsınız. Araba vergisi olmadan bir arabayı 
yolda tutmak bir suçtur! 

Petrol ve dizel ne kadara mal 
olur?  
Petrol çok pahalıdır ve mevcut zamanda (Kasım 
2007) petrolűn litresi yaklaşık olarak 83.9p ve 
dizelin de yaklaşık olarak litresi  95.9p’dir.  
Birleşik Krallıktaki yakıt fiyatlarını şu web 
sayfasında control edin: www.petrolprices.com 

Benim kendi aracım yok, peki ya 
toplu ulaşım? 
Toplu Ulaşım Birleşik Krallıkta yaşadığınız 
yere bağlı olarak çok değişmektedir. Birleşik 
Krallıkta eğer bir şehirde yaşıyorsanız, her zaman 
bir otobűs servisi bulacaksınızdır ve nerede 
olduğunuza bağlı olarak tramvay, tren ya da 
yeraltı trenleri (sadece Londra’da) olabilir. 

Bazı kırsal alanlarda, toplu taşıma neredeyse 
yoktur ve eğer Birleşik Krallığın epey kırsal bir 
alanında yaşayacak ve çalışacaksanız işe nasıl 
gideceğinizi ve nasıl yolculuk yapacağınızı 
bulmanız gerekebilir.   
www.transportdirect.info web sayafası Birleşik 
Kralıkta otobűs, tren, yolcu otobűsű ya da uçak 
ile A noktasından B noktasına nasıl varacağınız 
bulmak için kullanılabilir.  Trenler hakkında 
bilgi için, National Rail Enquiry Service’ini 0845 
7484950 numaralı telefondan arayın ya da  www.
nationalrail.co.uk sayfasını ziyaret edin.  Yerel 
otobűs saatleri için 0870 608250 numaralı 
telefona telefon ediniz.  Yolcu otobűsleri hakkında 
bilgi için National Express’e  08705 80080 
numaralı telefondan telefon ediniz ya da  www.
nationalexpress.com sayfasını ziyaret ediniz. 
Otobűs ve tren saatleri 0870 608 2608 numaralı 
telefona telefon edilerek www.traveline.org.uk 
sayfası ziyaret edilerek bulunabilir. 
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Para
Birleşik Krallıkta nasıl bir banka 
hesabı açtırabilirim?  
Birleşik Kralıkta herhangi bir ana cadde bankasında 
ya da internet bankasında ya da yapı kooperatifinde 
hesap açtırabilirsiniz. Műmkűn olduğu oranda fazla 
miktarda kimlik belgesi ve Birleşik Krallıktaki adresini 
gösteren belgeye ihtiyacınız olacaktır.  
Bazı insanlar banka hesabı açtırmakta problemler 
yaşamaktadırlar. Bunu műmkűn olduğu kadar kolay 
bir şekilde yapmak için űlkenizi terk etmeden önce 
yapmanız bazı basit şeyler bardır. 
Bankanızla şunları konuşun: 
• Birleşik Krallıktaki bankamatiklerde, kendi 

űlkenizdeki bir peşin para çekme kartını kullanıp 
kullanmayacağınızı öğrenin 

• Birleşik Krallıkta bir banka hesabı açmak 
konusunda bankanızdan tavsiye alınız 

• Nasıl para transferi yapacağınızı öğrenin 
• Bankanızın Birleşik Krallıkta herhangi bir banka ile 

özel bir ilişkisinin olup olmadığını öğrenin 
• Űlkenizdeki banka hesabınızı gösteren yakın 

tarihli bir ekstreyi yanınızda getirin çűnkű bu bir 
hesap açtırmanızda yardımcı olabilir 

Hangi dokűmanlara ihtiyacım 
olacak?  
• Pasaport
• Ulusal kimlik kartı 
• AB űlkesinden gelenlere Íçişleri Bakanlığının 

çıkardığı oturum izni 
• Ulusal araba ehliyeti 
•  Birleşik Krallıktaki adresinizi ispatlayacak 

dokűmanlar, örneğin: 
• Kira kontratı 
• Íşverininizden Birleşik Krallıktaki adresinizi 

gösteren bir mektup 
• Íşverinizden bordro 
Banka ayrıca geldiğiniz űlkedeki önceki ya da devamlı 
adresinize ait bir belge görmek isteyebilir. Ulusal 
kimlik kartınız, ehliyetiniz ya da yurt dışındaki 
bankanıza ait bir ekstre kabul edilebilir.  

Paranın gűvenliği 
•   PIN numaranızı (kişisel kimlik numaranız) hiç 

kimseye hiçbir zaman söylemeyiniz, bu kişiler bir 
bankadan ya da polisten olduklarını söyleseler bile. 

• PIN numaranızı hiçbir zaman yazmayın ve kartınız 
ile birlikte tutmayın. 

• Eğer birisinin PIN numaranızı öğrendiğini 
anlarsanız, PIN numaranızı bankamatik 
makinasında değiştirebilirsiniz. Kartı çıkaran 
makamı hemen haberdar etmeniz de gerekir. 

 Bankamatik gűvenliği  
Her zaman kendi gűvenliğinize öncelik verin. 
Bankamatiğin etrafında şűphe uyandıran bir şekilde 
davranan biri varsa ya da bankamatiğin kendisinde 
şűphe uyandıran herhangi bir şeye dikkat ederseniz, 
bu bankamatiği kullanmayın – ve ilgili bankaya ya 
da polise şűphelerinizi bildirin. Eğer banka kartınız 
banakamatik tarafından alakoyulursa, kartı aldığınız 
banka ile temas kurun hemen.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki web sayfasından 
alınmıştır: www.welcometonorfolk.org.uk) 
Para, kredi ve borç ile ilgili 
olarak tavsiye almak için nereye 
gidebilirim?  
Birleşik Krallıkta olduğunuz zaman içinde eğer para, 
kredi ya da borç ile ilgili olarak herhangi bir problem 
yaşarsanız, gizli tutulacak danışma için temas 
kurabileceğiniz çok sayıda organizasyon vardır. 
Yurttaş Danışma (Citizens Advice) para ve borç dahil 
olmak űzere çok sayıda konuda genel danışmanlık 
hizmeti vermektedir. En yakındaki danışma merkezini 
bulmak için web sayfalarını ziyaret edin ya da 
internetten danışmanlık hizmeti alın: 
Yerel danışmanlık merkezi için, şu web sayfasına 
bakın:  www.citizensadvice.org.uk/index/
getadvice.htm#searchbox 
Para, bűtçe ve borç hakkında yardım almak için şu 
web sayfasını okuyun: www.adviceguide.org.uk/
index/life/debt.htm      
www.adviceguide.org.uk/index/life/debt/
frequently_asked_ questions_about_debt.htm 
Tűketici Kredi Danışmanlık Hizmeti’nin para 
űzerine űcretsiz ve gizli tutulacak tavsiye için 
yardım hattı bulunmaktadır. Telefon: 0800 138 
1111 Pazartesi’nden Cuma’ya kadar sabah 
8’den akşam 8’e kadar açıktır. Bűtçe konusunda 
tavsiye alabileceğiniz yararlı bir web sayfaları da 
bulunmaktadır: www.cccs.co.uk/budget/budget.aspx
Ulusal Borç Hattı űcretsiz ve gizli borç űzerine 
tavsiyeside bulunmaktadır. Ulusal yardım hattını 
0808 808 4000 numaralı telefondan arayın.
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Çocuklar & Aileler  
Kendi çocuğum için çocuk 
bakımında yardım alabilecek miyim? 
Birleşik Krallıkta çocuk bakımını ayarlamak zor ve 
pahalı olabilir. 
Çocuğunuzu (yaşına bağlı olarak) bir yuvaya ya da 
bir çocuk bakıcısına verebilirsiniz ama yuvaların 
çoğu normal çalışma saatleri içinde sabah 9:00’dan 
akşaműzeri 17:00’e kadar açıktır. 
Íki yaşının altındaki bir çocuk için full-time bir yuva 
fiyatı normal olarak Íngiltere’de haftada £199’dur 
((Daycare Trust Survey 2009 Araştırmasına göre). 
Eğer vardiye usulű çalışıyorsanız, buna uygun çocuk 
bakımı bulmak çok zor olabilir. 
Çocuk bakıcıları, kendi evlerinde genç çocuklara 
bakan kayıtlı profesyonel çocuk bakıcılarıdırlar. 
Eğitimden ve risk değerlendirilmesinden geçirilmiş 
olmaları zorunludur. Çocuk bakıcılarının çoğu normal 
çalışma saatleri içinde çocuklara bakarlar ve pahalı 
(saatte £3.50 ile £5.00 arasında) olabilirler

Çocuğumu nasıl okula gönderirim?  
5 ile 16 yaş arasındaki çocukların okula gitmeleri 
zorunludur. Eğer okul çağında bir çocuğunuz 
varsa, yerel ilkokulu (5-10 yaş arasında) ya da 
ortaokulu (11-16 yaş arasında) ziyaret ediniz. 
Okulun  çalışanları bir kabul formunu doldurarak size 
başvuru için yardımcı olacaklardır. Sizden aşağıdaki 
dokűmanların kopyaları istenecektir: 
• Çocuğa ilişkin bilgileri içeren pasaport 
• Eğer geçerli ise çocuğun vizesi 
• Birleşik Krallıktaki adresinize ilişkin 
Gűvenlik nedenlerinden dolayı okulllar genç 
çocukların okula kadar birisi tarafından getirilmelerini 
beklerler ve okulun ana kapısı gűn boyunca kilitli 
tutulur. Ailelerden çocuklarının eğitiminde etkin 
bir rol almalari beklenir, böylece çocuğunuzun 
gelişimine, gűvenliğine ve davranışlarına ilişkin 
sizinle okul arasında bir temas olacaktır. Bazı 

okullarda normal okul gűnű bittikten sonra okul 
çağındaki çocuklar için bakım ve aktiveteler sağlayan 
‘okul-sonrası kulűpler’ olmaktadır. Bu konuda 
çocuğunuzun okuluna sorun. 

Eğer hamile isem ne yapmalıyım?  
Eğer hamile olabileceğinizi dűşűnűyorsanız, 
ezcanelerden ya da sűpermarketlerden hamilelik test 
takımı alabilirsiniz ya da muayahanede ya da aile 
planlama kliniğinde űcretsiz test yaptırabilirsiniz.  
Eğe hamile iseniz, doktorunuz görmek için bir 
randevű almanız gerekir. Hamilelğiniz sűresince size 
sken, testler ve dűzenli sağlık kontrolleri yapılacaktır. 
Eğer hamileleğinizi ortada kaldırmayı dűşűnűyorsanız 
(Birleşik Krallıkta kűrtaj yasaldır), bunu gizli bir 
şekilde doktorunuz ile tartışabilirsiniz ya da Marie 
Stopes (Gűnde 24 saat Yardım Hattı 0800 300 8090 
numarasında) gibi özel kliniklerden danışmanlık 
hizmeti alabilirsiniz.  

Çocuklarımın sağlık bakımları 
konusunda ne yapmalıyım? 
Birleşik Krallığa varır varmaz en kısa zamanda 
çocuğunuzu bir doktora kaydettirmeniz çok 
önemlidir. Yetişkinler gibi çocuklar da sağlık 
yardımı almak için bir doktora kaydedilmelidirler. 
Doktorunuzu çocuğunuzun sağlık geçmişi 
konusunda (herhangi bir hastalık ya da alerji) 
bilgilendirmeniz gerekecektir. Doktora göstermek 
için çocuğunuzun aşı ve iğne setfikalarının bir 
kopyasını Birleşik Krallığa yanınızda getirmeyi 
unutmayın. 

Birleşik Krallıkta aileler için ne tűr 
yardımlar vardır?  
Birleşik Krallık Hűkűmetinin Çocuklar, Okullar ve 
Aileler Bölűműnűn (DCSF) okul bulmakktan özűrlű 
çocukları desteklemeye kadar aile olmaya ve Birleşik 
Krallıkta çocuk bűyűtmeye dair   her tűrlű konuda 
bilgiyi sunan műkemmel bir web sayfası vardır. 
www.parentscentre.gov.uk/  
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Çocuk Yardımı ve/ya da Vergi Kredisi gibi Devletten 
paeasal yardım alma hakkınız olabilir. Çalışıyor 
olsanız da bunları talep edebilirsiniz. 
Ailelerin alabileceği yardımlar hakkında daha fazla 
bilgi için şu web sayfasına gidin: 
www.direct.gov.uk/en/Parents/
Moneyandworkentitlements/ YourMoney/index.
htm 
Aile yardımları konusundaki haklarınızla ilgili olarak 
yerel 
Jobcentre Plus (Íşbulma Kurumu Artı)’dan da bilgi 
alabilirsiniz. 
Sure Start (Kesin Başlangıç) doğumdan 16 yaşına 
kadar çocuklara yardım ve destek sağlayan bir devlet 
girişimidir. Çeşitli hizmetleri ve aktiviteleri vardır. 
Yerel Sure Start çocuk merkezini bulmak ve Sure Start 
hakkında daha fazla bilgi almak için şu sayfaya gidin: 
www.surestart.gov.uk  
Parentline Plus (Ebeveynhattı Artı) dayılık etme, seks 
eğitimi ve  uyuşturucu kullanımı gibi anne baba olma 
konularında bilgi ve tavsiyeler vermektedir ve ailelerin 
benzer sorunlar yaşayan aileler ile konuşmalarını 
sağlamaktadır.  
www.parentlineplus.org.uk 
Gizli tutulacak tavsiye ve bilgi için Parentline Plus 
Helpline’nı 0808 800 2222 numarasından arayın. 
Childline’dan 0800 1111 numarasından (24 saat) 
ya da NSPCC’den 0808 8005000 numarasından 
yardım alınabilir.  The National Drugs Helpline (Ulusal 
Uyuşturucu Yardım Hattı) 0800 776600 de gűnde 24 
saat danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.   
Eğer tek ebeveynli bir aile iseniz, özel tavsiye ve 
bilgi için 0800 018 5026 numaralı telefondan 
Yalnızebeveyn yardım hattını arayabilirsiniz.  
Yalnız ebeveyn aile web sayfasını ziyaret edin:  www.
oneparentfamilies.org.uk 
Relate Birleşik Krallıkta en bűyűk ve en iyi bilinen 
çiftlerin danışmanlık ajentasıdır. Ne kadar ödeme 
yamaya muktadir iseniz o kadar ödeme yapmanız 
istenecektir sizden – ki bu genellikle £5 ile £40 
arasındadır. Randevű ile telefonda danışmanlık 
műmkűndűr. Relate’in sağlayabileceği hizmetler 
konusunda bilgi almak için  0845 456 1310 numaralı 
telefonu arayın ya dad aha fazla bilgi için web 
sayfalarına bakın: www.relate.org.uk
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Acil Durumlar 
Bir suça şahit oldum. Ne 
yapmam lazım?  
Eğer bir suça şahit oldunuz is ve Polise 
gitmek istemiyorsanız, isminizi vermeyerek 
Suç Durdurucuları’nı 0800 555 111 numaralı 
telefondan arayabilirsiniz ya da web sayfasını 
ziyaret edersiniz: www.crimestoppers.uk.org  

Bir suçun kurbanıyım. Ne 
yapmam lazım?  
Size ya da başkasına yönelik herhangi suçu yerel 
polis istasyonunda bildirebilirsiniz.  
Eğer acil bir durumunuz varsa 999 ya da 112 
numaralarını arayın.  
Bu numaraları aramak, sokaklardaki ödemeli 
telefonlar dahil olmak űzere her telefondan 
űcretsizdir. 
Aşağıdaki bűtűn acil durum hizmetleri űcretsizdir: 
• Yangın 
• Polis 
• Ambulans 
999 ve 112 numaralarını durum gerçekten acil ise 
arayın. Örneğin şu durumlarda: 
• Yangın varsa 
• Yaşam tehlikesi ya da ciddi yaralanma varsa 
• Şiddet varsa 
• Bir suç işleniyorsa 
• Bir suçlu olay yerinde ya da yakınında ise  
Acil servisteki operator size şunları soracaktır: 
1 Hangi acil servise ihtiyacınız var 
2 Adınız ve bulunduğunuz yer 
3 Aradığınız telefon numarası 
4 Acil durumun yeri 
5 Ne olup bittiğine dair detaylı bilgiler 

 Servisi seçmek ve adınızı ve yerinizi bildirecek 
kadar yeterli Íngilizcenizin olması gerekecektir. 
Acil servistekiler size doğru yola çıkmışlarken 
sizden telefon hattında kalmanız istenebilir.  

Eğer ev içi şiddet kurbanı iseniz 
Yerel polis istasyonunu ya da eğer acil bir durum 
varsa 999 numarasını arayabilirsiniz. Birleşik 
Krallıkta eğer ev içi şiddet ya da her tűrlű cinsel 
suistimal suçu bildiriyorsanız polis memurları özel 
olarak eğitilmişlerdir.  
Ya da Domestic Violence Helpline’nını (Ev Íçi 
Şiddet Yardım Hattı) gűnde 24 saat 0808 2000 
247 numarasından arayabilirsiniz.
Eğer Íngilizce konuşamıyorsanız sizin için bir 
tercűman sağlamak zorundadırlar. 

Diğer yararlı acil durum kontakt 
numaraları
Su - 0845 9200 800 (24 saat)
Gaz – 0800 111 999 (24 saat)
Elektrik – 0800 7838838 (24 saat)



19

Íngiltere’deki Yaşam Hakkında 
Bilgi
Evcil Hayvanlar
Evcil hayvanlarınızı sizinle birlikte Birleşik Krallığa 
getirmeniz tahmin edebileceğinizden daha zor olabilir. 
Evcil hayvanınızın AB (Avrupa Birliği) pasaportu 
taşıması, bűtűn aşılarının ve kan tahlillerinin yapılmış 
olması zorunludur. Daha fazla bilgi DEFRA’nın web 
sayfasında bulunabilir: www.defra.gov.uk/animalh/
quarantine

Gelenekler, kanunlar ve uyum 
sağlamak
Evden çıkan çöplerin/artıkların 
uzaklaştırılması/geri dönűşűmű
• Birleşik Krallık’ta yerleşim bölgelerinde çöp 

bidonlarının boşaltıldığı ve çöp kutularının toplandığı 
gűnler ve bunların toplanma biçimleri birbirlerinden 
farklıdır ve Birleşik Krallık’ta bűtűn yerel belediyeler 
çöp artıklarının geri dönűşűműnű aktif bir şekilde 
geliştirmektedir. 

• Broxbourne’de ikamet edenlere geri dönűşűmű 
műmkűn olmayan çöpler için haftada bir mor torba 
ve geri dönűşűmű műmkűn olan plastikler için de iki 
haftada bir renksiz torba verilir ve torbalar kaldırım 
kenarından toplanır. Teneke kutular, gazete kağıtları 
ve camdan şişeler iki haftada bir kaldırım kenarından 
toplanır.

• Belediye, çöplerin ve geri dönűşűmű műmkűn olan 
çöplerin ne zaman toplandıklarını gösteren geri 
dönűşűm takvimleri űretmektedir ve Belediye’nin 
web sayfası çöp toplama gűnlerini araştırmaya 
elverişlidir: 

 http://www2.broxbourne.gov.uk/BoBStreetInfo/
default.aspx

• Broxbourne Belediyesi’ni 01992 785577 numaralı 
telefondan arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

• Çöp bidonlarınızı ya da çöp kutularını çöp toplama 
gűnű olmayan gűnlerde sokakta bırakırsanız ceza 
alabilirsiniz.

Toplu Taşıma
Otobűsle Yolculuk 
• Birleşik Krallık’ta insanlar otobűse binmek için 

beklerlerken nazik bir şekilde kuyruğa girerler. 
Otobűse binmek için lűtfen kendi sıranızı sabırla 
bekleyiniz.

• Bir sonraki durakta otobűsű durdurmak için lűtfen 

Yerel Bilgi 
‘Dur’ dűğmesine basınız, bu dűğmeler otobűsűn 
içindeki tutunacak direklerin űzerlerinde belli 
aralıklarla olurlar. Otobűs şöförűnűn arkasındaki 
işaret, istenildiği űzere bir sonraki durakta otobűsűn 
duracağını gösterecek şekilde yanacaktır. 

Otobűsler ve Yolcu Otobűsleri 
için bilet alma
• Londra dışında bölge içi yolculuklar için otobűs 

biletleri otobűs şöförűnden satın alınır.
• Haftalık bilet almak műmkűndűr ve bu hergűn 

otobűs bileti almaktan daha ucuza gelebilir.
• Normalde gidiş dönűş bileti almak sadece gidiş bileti 

almakla aynı fiyata ya da daha ucuza gelebilir.
• Londra’da önceden ödenerek satın alınan OYSTER 

kartları otobűste ve/ya da metroda yolculuk yapmak 
için kullanılmaktadır. Londra içinde ve civarında 
yolculuk etmek ile ilgili daha fazla bilgi için Londra 
için Ulaşım web sayfası olan www.tfl.gov.uk 
sayfasını ziyaret ediniz.

• National Express ve diğer otobűs şirketleri 
Íngiltere içinde yolculuk için otobűs servislerini 
işletmektedirler.

• Biletler bu şirketlerin web sayfalarından ya da yerel 
bölgelerdeki yolculukla ilgili bilgi verme ofislerinden 
satın alınabilirler.

• Biletler genellikle önceden satın alınırlar, fakat eğer 
daha önceden satın alan yolculardan sonra ekstra 
yolcu için yer kalmışsa otobűs şöförűnden satın 
alınabilir.

Kuyruğa girme
• Birleşik Krallık’ta dűzenli bir şekilde kuyruğa girme 

bir gelenektir.
• Banka, postahane, yapı kooperatifleri ve tren 

istasyonları gibi halka açık binalarda resmi kuyruğa 
girme sistemi uygulanmaktadır; bunlar ‘Burada 
kuyruğa giriniz’ şeklindeki bir işaret ve/ya da ‘baca’ 
sistemidir: hizmet verilen pencereye doğru yönelen 
direkler ve iplerden oluşan sistem.

• Numaralardan oluşan kuyruğa girme sistemi bazı 
sűpermarketlerin balık, pastahane tezgahlarında 
ve bazı bűyűk mağazalarda, ayakkabı bölűműnde 
mesela, uygulanmaktadır.

Okulların Önűnde park etme/
Índirme-Bindirme
• Okulların önűnde girişli çıkışlı sarı çizgiler ve ‘Okul’ 

tabelası bulunmaktadır.
• Bu çizgilerin űzerinde park etmeyin ya da 

çocuğunuzu arabadan indirmeyin.



20

• Bu çizgiler, çocukların binadan çıkışlarındaki ve 
girişlerindeki gűvenlik içindir.

Köpekler
• 1996 Köpek Kanunu’na göre, eğer köpeğiniz halka 

açık bir yerde kakasını yaparsa, pisliği temizlemek 
zorundasınızdır. Köpeğin pisliğini koymak için bir 
torba alınız ve bunu ya köpek pisliği için olan çöp 
kutusunun içine atınız ki bunlar genellikle kırmızı 
renktedir ya da eve yanınızda götűrűn ve orada 
ortadan kaldırınız.

• Köpek sahipleri köpeklerini halka açık yerlerde 
kakalarını yapmamak için eğitebilirler.

• Eğer köpeğiniz sizin bahçenize kaka yaparsa, kakayı 
göműn. 

Taarruz Silahları ve silahlar 
• Bir taaruz silahı, kesici hale getirilmiş ya da keskin 

uçlu her tűrlű araçtır.
• Halka açık yerlerde űzerinizde bıçak ve silah taşımak 

kanuna karşıdır ve cezalandırılabilir bir suçtur.
• Bir silaha sahip olmak için ruhsata sahip olmanız 

zorunludur.
• Bir taarruz silahı taşımaktan dolayı suçlu 

bulunursanız, cezaevine gönderilebilirsiniz, £1000’e 
kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz ya da her iki 
cezaya birlikte çarptırılabilirsiniz.

• Eğer birisine zarar vermek niyetiyle keskin 
bir araç ya da kesici bir alet yapmaktan, 
satmaktan, kiralamaktan, ödűnç almaktan ya da 
vermekten dolayı suçlu bulunursanız, cezaevine 
gönderilebilirsiniz, £1000’e kadar para cezasına 
çarptırılabilirsiniz ya da her iki cezaya birlikte 
çarptırılabilirsiniz.

Műtercimlik Hizmetleri 
Pek çok problem hassas olduğu ve teknik terimler 
kullanıldığı için, eğer meslek sahibi insanlarla 
konuşurken yardıma ihtiyacınız varsa, diploma 
sahibi bir műtercim kullanmak iyi bir fikirdir. Sizin 
temas kurduğunuz kuruluş műtercim kullanmak için 
ayarlama yapmadıkça, genellikle tercűman için sizin 
ödeme yapmanız gerekecektir. Eğer bir műtercim 
olmak istiyorsanız, műtercimlik ve tercűmanlık 
hizmetleri sağlayıcıları bu konuda size tavsiyede 
bulunabilirler. Hertfordshire’daki műtercimlik ve 
tercűmanlık hizmetleri sağlayanlar şunlardır:
Hertfordshire: HISAP (Hertfordshire Interpreting 
Services Access Point)
Email: hisapthita@beeb.net, telefon: 01923 233003.
Language Line, Birleşik Krallık’ta kuruludur ve dűnya 
genelinde tercűmanlık ve műtercimlik hizmetleri 
vermektedir. Yűz yűze ve telefon aracılığıyla 
műtercimlik hizmetleri sunmaktadırlar. Hizmetleri 
hakkında ve onlar ile birlikte nasıl bir műtercim 
olacağınız hakkında bilgi almak için web sayfalarını 
ziyaret ediniz: www.languageline.co.uk

Yiyecek ve Alışveriş 
Şehirlerde ve kasabaların çoğunda yiyecek ve diğer 
malları satan dűkkanlar bulunmaktadır. Bazı şehirlerde 
bazen dűkkanlardakinden daha ucuz olan ve yerel 
olarak űretilmiş malları satın alabileceğiniz dűzenli 
pazarlar bulunmaktadır. Dűkkanlarda ve pazarlarda 
satıcı ile (‘sıkı pazarlık’ ya da ‘pazarlık’ olarak bilinen) 
fiyatı dűşűrmeye çalışmaktansa, genellikle fiyatı neyse 
o ödenir. 
Bűyűk dűkkanlar sűpermarket olarak adlandırılabilirler. 
Özel dűkkanlar (bazen şarkűteri olarak da adlandırılan) 
ya da sűpermarketlerin özel bölűmleri dűnyanın çeşitli 
yerlerinden gelmiş malları satarlar. Bazı şehirlerde 
Birleşik Krallık’ın dışından gelmiş malları satan 
dűkkanlar da bulunmaktadır.
Vejeteryan ve aşırı vejeteryan yiyecekler, 
sűpermarketlerde ve sağlıklı yiyecek satan 
dűkkanlarda oldukça yaygındır ve genellikle bu şekilde 
etiketlenmektedir. Organik yiyecek, yapay gűbreleme 
kullanılmadan űretilmiş yiyecektir ve sıklıkla bu şekilde 
etiketlenir. Yiyecek etiketleri tuz, yağ ve protein 
oranı ve fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemiş, sűt 
ve glűten gibi alerjik maddeler içerip içermediği gibi 
bilgileri de gösterirler.
Dűkkanlardeki bűtűn paketlenmiş yiyecekler, yiyeceğin 
ne zaman tűketilmesini gerektiğini gösteren bir 
tarihle (yaklaşık satış tarihi ve yaklaşık kullanım tarihi) 
etiketlenecektir. Bu yiyecek zehirlenmesini önlemeye 
yardımcı olacaktır ve bu nedenle de tarihi geçmiş 
yiyeceği almak iyi bir fikir değildir.
Birleşik Krallık’ta ikamet eden kişilerin çoğunun et 
ve sűtlű űrűnleri dűkkanlardan satın aldıklarına ve 
avlanmadıklarına ya da hayvanları yemek amacıyla 
korumadıklarına dikkat edeceksiniz. Hayvanlara ve 
çiftlik hayvanlarına gösterilen muameleye ilişkin 
kanunlar bulunmaktadır ve bazı canlı tűrleri koruma 
altındadır. Yerel belediye evde hangi hayvanları 
koruyabileceğinize dair tavsiyede bulunabilir.
Kullanılmış mallar, bazen ‘jumble sale’ (kullanılmış 
eşya satışı) ya da ‘car boot sale’ (araba bagajında 
ve tezgahta yapılan eski eşya satışı) olarak 
adlandırılan yerel satışlarda vatandaşlar tarafından 
satılır. Pek çok şehirde kullanılmış malları satan 
yardımsevenler dűkkanları bulunmaktadır. Dűkkanları 
ve pazarları nereden bulabileceğinize dair bilgiler 
Sarı Sayfalar (Yellow Pages) adlı telefon rehberinde 
bulunmaktadır. Malların nasıl satıldıklarına ve 
tűketicelerin nasıl korunduklarına dair dűzenleyici 
kanunlar bulunmaktadır. Bűtűn bunlar ile bilgileri 
yerel Ticaret Standartları (Trade Standards) ofislerinde 
bulabilirsiniz (http://www.hertsdirect.org/yourbus/
tradingstandards).

Balık Tutma 
Íngiltere ya da Galler’de som balığı, alabalık, taze su 
balığı ya da yılan balığı tutan 12 yaş ve űzeri herkes 
geçerli bir çevreyi koruma ajentası olta kamışı lisansına 
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sahip olmak zorundadır.
• Olta Kamışı Lisansları Íngiltere ve Galler’deki her 

Postahaneden elde edilebilir. Geçerli bir lisansı 
bulundurmamak kovuşturma ve £2,500’e kadar 
varan para cezası ile sonuçlanabilir.

• Olta Kamışı Lisansı size herhangi bir suda balık 
tutma hakkını vermemektedir. Bu yerel kanunlara 
bağlı olacaktır ve balık tutacağınızın suyun 
sahibinden izin almanız zorunludur. Ízinsiz olarak 
balık tutan bir kişi kovuşturmaya maruz kalabilir.

• Birleşik Krallık’ta bűtűn nehirlerde ve akarsularda 
balık tutma sezonunun kapanması söz konusudur. 
Sezonun kapanma zamanları yerel olarak 
değişmektedir ve daha fazla bilgi için Çevreyi 
Koruma Ajentası ile temas kurmanız (08708 
506506) tavsiye olunur. Kanallar ve durgun sular 
için – bu bűtűn gölleri ve göletleri içermektedir 
– kendi sularında sezonun kapanma zamanları 
olup olmadığını suyun sahibi ile kontrol etmeniz 
gerekmektedir. 

Oy Verme
Yerel devlet seçimlerinde oy verme hakkınız olabilir. 
Yerel politikalar űzerinde etkide bulunmanızın bir yolu 
budur. Yerel belediyedeki seçim kayıt ofisi ile temas 
kurarak oy vermek için kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer 
seçimler ya da oy vermek için kayıt olma ile ilgili olarak 
daha fazla bilgi istiyorsanız, lűtfen Belediye’ye 01992 
785555 dahili numara 5718 numaralı telefondan 
telefon edebilirsiniz.

Gönűllűlűk
Íyi bir amaç uğruna boş zamanınızın bir kısmını 
vermeyi isteyebilirsiniz. Bu gönűllűlűk olarak 
bilinmektedir. Bir gönűllű olmak dil yeteneğinizi 
geliştirmenize, iş deneyimi edinmenize ve referanslar 
elde etmenize yardımcı olabilir. Bazen gönűllű çalışma, 
űcretli çalışmaya dönűşebilir. Birleşik Krallık’ta çok 
sayıda gönűllű iş olanakları bulunmaktadır. Bűtűn 
bunlar ile bilgileri sizin yerel Gönűllűlűk Merkezi’nde, 
Broxbourne ve East Herts için CVS www.bvsda.org.uk’ 
de bulabilirsiniz. Aynı zamanda Volunteering England 
(Gönűllű Çalışan Íngiltere) web sayafası olan www.
volunteering.org.uk sayfasında da bulabilirsiniz.    

Yerel 
Bilgiler
Broxbourne 
Ílçesi, doğu 
Hertfordshire 
bölgesinde 
51.8 kilometre 
karelik bir alanı 
kaplamaktadır 
ve nűfusu 
89,000’dir. 
Broxbourne’nun 
kasabaları olan 
Waltham Cross, 
Cheshunt, 

Broxbourne ve Hoddesdon, Lee Valley’in ana yolları 
ve demiryolları boyunca uzanmaktadırlar. Broxbourne 
yaşamak, çalışmak ve iş kurmak gűzel bir yerdir. 
Íkamet edenler için çöp toplama ve geri dönűşűm 
gibi bazı hizmetler Broxbourne Ílçe Belediyesi 
tarafından sağlanırken, okul ve kűtűphane gibi 
hizmetler Hertfordshire Bölge Belediyesi tarafından 
sağlanmaktadır. 38 Belediye Meclisi űyesi Ílçede 13 
bölgeyi temsil etmektedir. 

Spor ve boş zamanı 
değerlendirme
Cheshunt’taki Grundy Park Boş Vakit Geçirme Merkezi 
(Grundy Park Leisure Centre), 100 tane egzersiz alet 
seti, ayrıca gençler için bir spor salonu, bir sağlık 
salonu, yűzmeyi yeni öğrenenler için ayrılmış olan 
bir yűzme havuzu ile birleşmiş olan ve 25 metre 
boyunda yer yűzeyi ile bir olan yűzme havuzu, bir spor 
salonu, iki tane açık havada olan halı futbol sahası, 
bir kreş, iki tane ferah idman salonu, Strikers Bar 
ve café, çok amaçlı bir aktivite odası ve bir toplantı 
salonu ile birlikte Broxbourne’deki en bűyűk boş vakit 
değerlendirme kompleksidir.
Hoddesdon’daki John Warner Spor Merkezi’nde ise, 
bir spor salonu, bi egzersiz salonu, bűyűk bir spor 
odası, halı ve çim sahalar, bir squash salonu, altı tane 
her tűrlű havada kullanıbilecek tűrde kriket antreman 
alanı, gűneşlenme yatağı, konferans/toplantı odaları 
ve Strikers Bar ve café’si bulunmaktadır. Merkezde 
paslanmaz çelik kullanılarak yapılmış bir yűzme 
havuzu, ayrıca yűzmeyi yeni öğrenenler için bir yűzme 
havuzu ve çocuklar için içinde yumuşak oyuncakların 
bulunduğu ‘Scrambles’ olarak adlandırılan bir oyun 
alanı bulunmaktadır. 
Cheshunt Park Golf Sahası, Cheshunt Country 
Park içinde yaklaşık olarak 928’lik dönűmlűk bir 
alana yayılan 18 delikli, 72 vuruşlu bir sahadır. 
Golf sahasındaki olanaklar, egzersiz alanlarını, golf 
deliklerinin etrafındaki çimenliği, golf öğretimini, 
onarım hizmetlerini, bir barı ve cafeyi ve bir de satış 
yapılan bir alanı kapsamaktadır.
Goff Okul Sporları ve Sanat Merkezi, projektörle 
aydınlatılan bir halı sahayı, projektörle aydınlatılan bir 
tenis sahalarını, kapalı kriket antreman alanlarını ve 
çok çeşitli amaçlar için kiralanabilecek yeni bir gösteri 
alanını kapsamaktadır.
Herts Genç Denizciler Űssű (Herts Young Marines 
Base), rűzgar sörfű, yelkencilik, kanoculuk, dragon 
boat sporu, yol bulma sporu ve her tűrlű arazide 
bisiklete binme sporları gibi etkinlikleri sunan bir su 
sporları ve açık havada yapılan etkinlikler merkezidir. 
Kurslar yıl boyunca yetişkinler ve çocuklar için 
műsaittir.

Olta Balıkçılığı
Lee Valley, olta balıkçılığına műsait olan yaklaşık 
olarak 105 millik bir su kenarıdır. Nehirler, çakıl 
girintiler ve doğal havuzlar, yeni öğrenenlerden 
uzmanlara kadar iri balık ve alabalık tutumu ve pişirimi 
çeşitliliklerini sunmaktadırlar. Daha fazla bilgi (01992) 



22

893345 numaralı telefondan Lee Valley Fisheries’ten 
elde edilebilir. 

Broxbourne’da 2012 
Olimpiyatları
Broxbourne, 2012 Olimpiyatları’nda Kano/Kayak 
Slalom etkinliğine konukluk yaptığı zaman dűnya 
klası ölçeğinde bir köpűklű su kano yarışmaları için 
buluşma yerine dönűşecektir. Olimpiyat Oyunları için 
bir köpűklű su kano merkezi Waltham Cross’ta Lee 
Valley Regional Park’ta inşa edilecektir. 2012 Olimpiyat 
Oyunları’ndan sonra, Köpűklű Su Kano Merkezi, 
bölgesel, ulusal ve muhtemelen uluslararası bir yer 
haline gelecektir ve çeşitli açık hava etkinlikleri için bir 
merkez haline gelecektir.    

Gönűllű Kulűpler ve etkinlikler
Ílçe Belediyesi, yerel ve ulusal kulűpleri, toplulukları 
ve gönűllű organizasyonları içeren 700’űn űzerinde 
organizasyona geniş bir rehberlik hizmeti sağlayan 
yıllık Yerel Organizasyonlar Rehberi sunmaktadırlar. 
Rehber £1’a Belediye’ye ait Satış Dűkkanlarından 
ve rehberin elektronik bir versiyonu da Belediye’nin 
web sayfasının ‘topluluk ve yaşam’ bölűműnden elde 
edilebilir.   

Özel ilgiler için yerel olanaklar
Lee Valley Park
Lee Valley Park bűtűn Ílçe boyunca uzanmaktadır ve 
yűrűyűş, bisiklete binme, yelkencilik ve yolculuk etme 
gibi çok çeşitli açık hava etkinliklerini sunmaktadır. 
Parkın gölleri, çok sayıda değişik tűrde kuşa yuvalık 
sağlamaktadır ve bazı bölgeler Özel Bilimsel Ílgi Íçin 
Mahal (SSSI) olarak işaretlenmiştir. Daha fazla bilgi için 
(01992) 702200 numaralı telefona telefon ediniz ya 
da www.leevalleypark.org.uk web sayfasını ziyaret 
ediniz. Lee Valley Tekne Merkezi, nehirde gemi gezisi 
ve tekne kiralama hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla 
bilgi için Lee Valley Tekne Merkezi ile (01992) 462052 
numaralı telefondan temas kurun.   
YHA Talebe Yurdu
Altı yataklı Ískandinav tarzında tahtadan műstakil 
kulűbeleri kapsayan gençlik yurdu, Windmill’in, 
Chenshunt, hemen dışındaki Lee Valle Park’ın etrafında 
kurulmuşlardır. Bu kűçűk kasaba, Birleşik Krallıkta 
kendi tűrűnde ilktir. Daha fazla bilgi için Youth Hostel 
Association ile 0870 770 6118 numaralı telefondan 
ya da e-mail leevalley@yha.org.uk aracılığıyla temas 
kurun.
Cennet Vahşi Yaşam Parkı (Paradise Wildlife Park)
Broxbourne Ormanları’nın tam ortasında kurulu olan 
bu parkta aslanlar, kalplanlar, piton yılanı, maymunlar 
ve zebralar bulunmaktadır. Diğer çekici etkinlikler, 
macera dolu toprak oyun alanı, ormanlıktaki demiryolu 
ve çılgın golftur, Tam bilgi için (01992) 470490 
numaralı telefona edin ya da www.pwpark.com web 
sayfasını ziyaret edin.    
Rye House Carting ve Greyhound Stadyumu

Rye House stadyumu Rye House istasyonu civarında 
bulunmaktadır. Rye House stadyumu, gűçlendirilmiş 
otomobil ve motosiklet gibi yarışmaları da içeren 
çeşitli araba yarışlarına konukluk eden bir taz koşu 
alanıdır. Detaylı bilgi için (01992) 469000 numaralı 
telefona telefon ediniz. 
RSPB Rye Meads Nature Reserve
Özel bilimsel ilgi (SSSI) alanı olarak da tasarlanmış 
olan Rye Meads Reserve, çok çeşitli doğal ortamları 
kapsamaktadır. Vahşi Yaşam, balıkçıl, yalıçapkını, 
çamur ördeği, bataklık çulluğu, guguk kuşu, ötleğen 
kuşu, űç tűrde olan Íngiliz agaçkakanlarının hepsi 
için, pűskűllű ördek, boz ördek ve kaşıkgaga için 
Londra’nın en bűyűk űretim kolonisini kapsamaktadır. 
Daha fazla bilgi için (01992) 708380 numaralı 
telefona telefon ediniz.    

Kűtűphaneler 
Açılış saatleri değişmektedir, daha fazla bilgi için 
www.hertsdirect.org/libsleisure/libraries web 
sayfasını ziyaret ediniz. 
Merkez Kűtűphane, 
Turners Hill,Cheshunt, 
Herts. EN8 8LB
Yardım Telefon Hattı (01438) 737333
Goffs Oak Kűtűphanesi,
Goffs Lane, Goffs Oak,
Herts. EN7 5ET
Hoddesdon Kűtűphanesi,
98a High Street, Hoddesdon,
Herts. EN11 8HD
Waltham Cross Kűtűphanesi,
123 High Street, 
Waltham Cross, Herts.
Detaylı yerel bilgi Belediye’nin web sayfasından, www.
broxbourne.gov.uk, elde edilebilir.

Eğitim
Diğer dillerin konuşucuları için Íngilizce (ESOL) 
kursları, 66-67 The Pavillion, High Street, Waltham 
Cross adresindeki Nexstep’te mevcuttur. Yanınızda 
pasaportunuzu ve kabul edilmiş bir devlet yardımını 
aldığınızı gösteren bir delili getirmeniz gerekecektir 
ki bu şekilde bir sınıfa yerleştirilebilesiniz. Daha 
fazla bilgi için 01992 301050 numaralı telefona 
telefon ediniz ya da info@next-step.org.uk adresine 
e-mail gönderiniz. ESOL kursları ayrıca Hertford 
Regional College’in Turnford’da bulunan Broxbourne 
Campus’űnde de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi 
01992 411411 numaralı telefondan ya da info@hrc.
ac.uk e-mail adresinden de elde edilebilir.

Bu paketteki bilgiler Şubat 2009 tarihi itibari ile 
doğrudur.  Hertfordshire’deki kűtűphanelerde bulunan 
EISODOS, göçmen toplulukları için gűncel bilgi 
kaynağıdır ve kűtűphane kartı bulunanlar EISODOS’a 
internet aracılığı ile űcretsiz giriş yapabilmelidirler, 
www.hertsdirect.org/libraries
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EN TEPEDEKÍ TŰYOLAR... 
Göçmenlik sűreçlerinden bizzat geçmişve 
Íngiltere’nin Doğusunda çalışan ve yaşayan 
insanlardan alınan tűyolar.  
• Íş, űcret, ödeme, kalacak yer & ulaşım 

şartlarınızı öğrenin 
Eğer size bir iş önerildi ise, űlkenizi terk etmeden 
önce műmkűn olduğunca çok şey öğrenin. 
Íşverenin şöhret nedir? Hafatada kaç saat 
çalışacaksınız? Saatte size ne kadar ödenecek? 
Eğer kalacak yer sağlanmışsa, ne kadar ödeme 
yapmanız gerekecek? Kaç kişi ile birlikte 
paylaşacaksınız? 
Yiyecek, ulaşım ve yaşama için ne kadar 
harcayacağınızı hesaplayın ki bilgilenmiş, gerçekçi 
bir karar verebilirsiniz! 
• Eğer űlkenizde bir işiniz varsa istifa etmeyin, 

űcretsiz izin isteyin.  
Eğer űlkenizde bir işiniz varsa, bir kaç aylığına 
űcretsiz izini deneyebilirsiniz ki Birleşik Krallığa 
gelip ne tűr olanaklar olduğunu görebilirsiniz. 
Eğer işler yolunda gitmezse, geri dönebileceğiniz 
bir işiniz olur. 
• Eğer vasıflı, iyi maaşlı bir iş istiyorsanız, 

diplomalarınızın Íngilizce’ye tasdikli çevirisine 
ihtiyacınız olacak. 

Diplomalarınızın tasdikli Íngilizce çevirilerini 
birlikte yanınızda getirin. Kendi űlkenizin 
başkentindeki merkezlerde diplomalarınızın 
Birleşik Krallıktaki karşılıklarına çevrilmesini 
sağlayabilirsiniz. . 
Eğer kndi űlkenizde bir merkez bulamazsanız, 
Birleşik Krallığa diplomalarınızın tasdikli çevirisini 
getirin ve işveenlere diplomalarınızın Birleşik 
Krallıktaki karşılıklarını anlatan ‘mukayese 
mektubu’ için başvuru yapabilirsiniz. Bu hizmet 
£47 karşılığında NARIC tarafından sağlanmaktadır.  
Íngiltere’de çeviriler pahalı olacaktır (yaklaşık 
olarak £200 pound civarında). Unutmayın ki yurt 
dışındaki bűtűn diplomalar geçerli sayılacaktır, 
örneğin hukuk ve eğitim. 
• Birleşik Krallıkta bir banka hesabına ihtiyacınız 
olacak 
Kendi űlkenizden űzerinde kendi ev adresiniz olan 
bir banka ekstresini birlikte getirin. Bunun Birleşik 
Krallıkta bir hesap açmanıza yardımı olacaktır. 
Bundan başka banka hesabı açmak için ehliyet, 
Kimlik /kartı ve pasaport gibi dokűmanlara 
ihtiyacinız olacak. 
• Eğer Birleşik Krallıkta yaşayıp çalışıyorsanız 

Sağlık Hizmetleri normalde űcretsizdir ama diş 
tedavisi çok pahalıdır! 

Űlkenizi terk etmeden önce dişinizi bir check-
up yaptırın çűnkű Birleşik Krallıkta diş tedavisi 
űcretsiz değildir ve çok pahalı olabilir. 
• Íngiltere’nin Doğusunda toplu taşıma 

Londra’daki kadar iyi değildir ve bazı işler araba 
kullanmınızı gerektirebilir. require you to drive 

Eğer işe araba ile gitmeniz gerekeceğini 
dűşűnűyorsanız ya da Birleşik Krallıktaki işinizin 
bir parçası olarak araba kullanmayı öğrenmeniz 
gerkeceğini dűşűnűyorsanız, kendi űlkenizdeki 
ehliyetinizi birlikte getirin. Birleşik Krallıkta araba 
kullanmayı öğrenme pahalıdır (saat başı £20 ya 
da daha fazla). Bir ehliyete sahip olmak, Birleşik 
Krallıkta bir banka hesabı açtırmanıza da yardımcı 
olacaktır.  
• Íngilizce konuşuyor olmak olanaklarınızı ve işe 
alınma şansınızı arttıracaktır. 
Íngilizce öğrenin, en azından temel bir konuşma 
dűzeyinde. Hiçbir Íngilizce bilginizin olmaması, 
vicdansız işverenlerin ve ajentaların suistimal 
etme risklerini arttıracaktır. Eğer Íngilizce 
konuşamıyorsanız, ne kadar diplomalı olursanız 
olun, daha iyi bir iş bulmanız zor olabilir. 
Eğere Íngilizce okuyabiliyorsanız bu size 
yardımcı olacaktır, öyle ki imzalamadan önce 
imzalyacağınız şeyi okuyabilirsiniz!  
• Zor gűnler için para saklayın 
Eğer Avrup’nın başka bir yerinde iş başlamak için 
űlkenizden ayrılıyorsanız, acil durumlar için bir 
ihtiyat parasına sahip oladuğunűzdan emin olun, 
ne zaman ihtiyacınız olacağı hiç belli olmaz! 
• Íyi bilgilenin. Sadece arkadaşlarınıza    
gűvenmeyin. 
Birleşik Krallığa iş bulmak için gelme kararınızda 
arkadaşlarınız kadar sizing kararınız da önemlidir, 
sadece Birleşik Krallıkta zaten yaşamakta olan 
bildiğiniz insanlara gűvenmeyin. Siz kendiniz 
gelene kadar bu kişilerin gerçek koşullarının ne 
olduğunu gerçekten bilemezsiniz. 
Göçmenlik yolunda b bűyűk adımı atmadan önce 
Birleşik Krallıkta yaşama ve çalışma hakkında 
kendinizi bilgilendirdiğinizden emin olun. 
Dikkatli ve akıllı olun.  Eğer bir şey gerçek 
olamyacak kadar iyi geliyorsa kulağa, muhtemelen 
o kadar da iyi değildir! Fakat korkmayın – eğer 
hazırlandınız ve iyi bilgilendiniz ise öz gűvenle 
yeni fırsatları kucaklayacaksınız. 
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The Waltham Cross Cohesion Project would also like to 
thank Community Action Dacorum for the use of materials 
produced by the Meeting the Information Needs of Economic 
Migrants’ (MINEM) project, which was funded by the 
European Commission and the East of England Development 
Agency.

This project is funded by the East of England Development Agency via the 
Hertfordshire County Council Investing in Communities Programme. KB090283


