Kensingtonʼa Hoşgeldiniz
Bu Kitapçık Kensington ve Kensington
çevresinde mevcut bulunan hizmetlerin
kapsamlı klavuzudur.
Bu kitapçığı Kensington ve
Kensingtonʼdaki toplumsal yaşam
hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
için hazırladık.
Toplumumuza yapacağınız katkıya çok
değer veriyor ve Kensingtonʼda güvenli
ve hoş zaman geçirmenizi diliyoruz.
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İş ve Finans
İşçilik Statüsü
Eğer İngiliz ya da Avrupa Ekonomi Alanı
vatandaşı iseniz İngiltereʼde çalışmak için
çalışma iznine ihtiyacınız yoktur.
Avrupa Topluluğu yeni üye ülkelerin (Polonya,
Lutenya, Estonya, Slovakya, Macaristan ve
Çekosovakya) vatandaşları, İngiltereʼde
çalışıyorlarsa, İçişleri Bakanlığı İşçi Kayıt
Programına kayıt yaptırmalılar.
Eğer Avrupa Ekonomik Alanı Dışındaki bir
ülkeden iseniz, bir işe başlamadan önce
ülkedeki konumunuzun çalışmak için uygun
olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Birleşik Krallığa gelen herkese çalışma izni
verilmemektedir. Çalışma iznine sahip olup
olmadığınızı pasaportunuzdaki damgaya
bakarak anlayabilirsiniz.
İşçi Kayıt Programı
Eğer Avrupa Birliğinin yeni üye devletlerinden
birinin vatandaşı iseniz, programa kayıt
yaptırmalısınız:
• İngiltereʼde işe başladığınız tarihten
itibaren bir ay içerisinde kayıt olmak için
basvurmalısınız.
• Kayıt olmak için bir form doldurmalısınız,
bunun için bir ödeme yapmanız gereklidir.
• İngiltereʼde bulunduğunuz ilk bir yıl
içerisinde işinizi değiştirmeniz ya da ikinci
bir iş bulmanız durumunda yeniden kayıt
yaptırmalısınız.
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• İngiltereʼde aralıksız 12 ay boyunca yasal
olarak çalışmanız halinde, serbest dolaşım
hakkını elde etmiş bulunacaksınız, bu
durumda İşçi Kayıt Programına kayıt
yaptırmanıza gerek kalmayacaktır.
• İngiltereʼde yaşama ve çalışma hakkınızı
teyit ederek, yerleşme izni alabilirsiniz.
İşçi Katılım Kartı
• Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının
İşçi Kayıt Kartı almaları gerekmektedir. Bu
kartlar genellikle çalışma izni alabilme
kriterlerine sahip kalifiye işçiler içindir.
• Ayrıca Dönemsel Tarım İşçileri Programı
çerçevesinde gelmiş olan kalifiye olmayan
işçiler için de çalışma izni verilmektedir.
• İşçi kartı belirli bir iş için verilecektir, işinizi
değiştirmek isterseniz yeni bir kart almanız
gerekmektedir.
İngiltereʼde çalışmak hakkında daha fazla
bilgi www.workingintheuk.gov.uk
Websitesinde bulunabilir.
www.livel.eu Polonyalı işçiler için yararlı
olabilecek diğer bir websitesidir.
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Üretli İş
İş bulma
• İş bulmak için pek çok kaynaktan
yararlanılabilinir:
• Yerel gazeteler
• Özel iş bulma acentaları
• Söylenti yoluyla
• Websiteleri
• Liverpool Belediyesiʼnin JET( İş, Eğitim ve
öğretim) Hizmeti
• Çalışma ve Emeklilik Dairesi
İş ve Sosyal Yardım Bürosu
(Jobcentre Plus) İş ve Sosyal Yardım Bürosu
işsizlere iş bulma olanağı, işverenlere işçi
bulmalarında yardımcı olur ve çalışma
yaşında olup çalışmayan insanlara hakları
olan yardım ve desteği sağlar.
İş ve Sosyal Yardım (Jobcentre Plus) Bürosu
sizin durumunuza uygun tam ya da yarım
gün, geçici ya da devamlı – bir iş bulmanıza
yardımcı olur.
İşsizlik ödeneğinden yararlanıyor ve iş
bulmak istiyorsanız, İş ve Sosyal Yardım
Bürosunu ilk ziyaretinizde kişisel
danışmanınızla görüşürsünüz.
Danışmanlar, ilk kez iş arıyorsanız ya da işe
tekrar dönmek istiyorsanız, en doğru işi
bulmanızda size yardımcı olurlar. İstediğiniz
iş için gerekli eğitimi almanız için de yardım
sunarlar.
Özel danışmanınız ayrıca çalışmanız ya da
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çalışmamanız konusunda size yardım eder.
Sizin kişisel durumunuzu inceler ve
çalıştığınız zaman İş ve Sosyal Yardım
Bürosunun size ne kadar ek yardım
verebileceğini hesaplar.
İş ve Sosyal Yardım Bürolarını aşağıdaki
adreslerde bulabilirsiniz:
Edge Hill Jobcentre Plus (Edge Hill İş ve
Sosyal Yardım Bürosu)
Kinglake House, Shenstone Street
Liverpool, L7 3PF
Telefon: 0151 708 4700
Wavertree Jobcentre Plus (Wavertree İş ve
Sosyal Yardım Bürosu)
92 High Street, Wavertree,
Liverpool L15 8HQ
Telefon: 0151 801 5800
Eastern Link JET
İş Eğitimi ve Mesleki Eğitim (JET) Hizmetleri
Liverpool sakinleri ve bölgedeki işverenler için
çeşitli hizmetler sağlar. Eğer işsizseniz, ya da
daha iyi iş olanakları arıyorsanız, JET sizin
için aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir:
• Özel Danışman yoluyla danışmanlık ve
rehberlik/bölgede ikamet edenlere
yetenekleri, kabiliyetleri ve ilgi alanlarına
uygun kariyer seçimi için yardım etmek
üzere klavuzluk hizmeti;
• İş alabilme kapasitesini ve yetenek
seviyesini geliştirmek için yardımcı olacak
mesleki eğitim programları;
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• Özgeçmiş yazmak, başvuru formlarını
doldurmak, iş görüşmeleri için hazırlanmak
dahil olmak üzere iş arama konusunda
yardım;
• Siyah ve azınlık toplumlarının ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde hazırlanmış destek
ve mesleki eğitim.
Size en yakin JET ofisi :
Eastern Link JET
The Job Bank
4 Tunnel Road
Liverpool
L7 6QD
Telefon: 0151 233 6175
Liverpool Yetişkin Eğitimi Hizmetleri
Etnik Azınlık için İş Projesi
Bu proje Liverpool çevresindeki etnik azınlık
mensubu kişiler için eğitim ve iş konusunda
danışmanlık ve rehberlik sunar.
Bulunduklari yer:
The Job Bank
4 Tunnel Road,
Liverpool, L7 6QD
Telefon: 0151 233 1870 or 0151 233 6157
Email@ Zahra.sabbagh@liverpool.gov.uk
Website: www.liverpool.gov.uk

Gelir Vergisi
İngiltereʼye varış
Birleşik Krallıkʼa vardığınızda iş arıyor ya da
hazır bir iş size bekliyor olabilir. Ülkeye
vardıktan sonra Birleşik Krallıkʼa Varış (Arrival
in the United Kingdom) Formunu (P86)
doldurmak zorundasınız. Bu formu aşağıda
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belirtilen yollarla edinebilirsiniz.
• Haftanın her günü 08.00 – 20.00 saatleri
arasında 0845 900 0404
• numaralı telefonu arayarak – Bu hizmet
sadece İngilizce olarak verilir.
www.hmrc.gov.uk/cnr/p86.pdf
adresindeki websitesinden
Doldurduğunuz formu verginizle ilgilenen
vergi dairesine (HM Revenue & Customs
Office) göndermelisiniz. İşvereniniz vergi
dairesinin nerede olduğunu size söylemelidir.
Bir işveren için çalışmak
Eğer bir işte çalışıyorsanız, gelir vergisi
doğrudan maaşınızdan kesilir. Buna
Kazanırken öde anlamına gelen (PAYE)
denilir. Vergi ile ilgili konularda İngiltereʼde
ikamet edenlerle aynı kurallara tabisinizdir:
• Vergi yılı içinde 183 gün ya da daha fazla
zamandır İngiltereʼde iseniz, veya
• 4 yılı geçmeyen bir sure içerisinde
İngiltereʼyi her vergi yılı süresince düzenli
olarak 91 gün ya da daha fazla bir süre için
ziyaret ettiyseniz ya da
• Birleşik Krallıkʼa en az iki yıl kalabilme
amacı ile geldiyseniz.
Vergi yılı 6 Nisanʼ dan 5 Nisanʼa kadar olan
zamandır.
İşe başladığınızda işvereniniz size
doldurmanız için yeni işçi bildirimi formu
PAYE – yeni işçi bidiri formu (P46)) verir. Aynı
gelir için iki kere vergilendirilmemeniz tüm
Avrupa Birliği ülkeleri vergi düzenlemeleri
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gerçekleştirmiştir.
Kesinti oranları HM Revenue and Customs
websitesinde bulunabilir:
www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm
Vergi Ödemek
Bir vergi yılı içerisinde gelir vergisi ödemeden
belirli bir miktarda gelir elde edebilirsiniz. Bu
kazancınızın vergisiz bölümüdür ve vergi izni
olarak adlandırılır.
• Vergi izniniz hakkında HM Revenue and
Customs (Vergi ve Gümrük Dairesi)
tarafından bilgilendirileceksiniz. Eğer
geliriniz vergi izninizden daha az bir
miktarda ise gelir vergisi ödemezsiniz.
• Farklı kişiler için pek çok farklı vergi izinleri
vardır, fakat herkes vergi izninden
yaralanabilir. Bu izin kişiden kişiye farklılk
gösterir.
Kendiniz için çalışmak
Eğer kendi işinizi kurduysanız, Vergi
Dairesine kayıtlı olmanız gerekmektedir. Vergi
iade işlemleri, kazancınızı hesaplamak için
gerekli bilgileri kendi kendinizin sağladığı bir
sistem aracılığıyla tamamlanır. Vergi ve
Gümrük Dairesi bu bilgileri kontrol eder ve
size ne kadar vergi borcunuz olduğunu
bildirir.
Eğer kendi işinizi kurup kendiniz için
çalışırsanız Vergi Dairesine (HM revenue and
Customs) kayıt olabilirsiniz. Bunu şu yollarla
gerçekleştirebilirsiniz:
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• Hafta içi her gün 08.00 – 18.00 saatleri
arasında 0845 915 4515 numaralı telefonu
arayarak – Bu hizmet sadece İngilizce
olarak verilmektedir.
• ʻKendi işini kurma ve Ulusal Sigorta Primi
ve/veya vergi kayıt formunuʼ (CWF1)
doldurarak
Formu www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf
adresinden indirerek veya herhangi bir Vergi
Dairesi Başvuru Ofisinden (HM Revenue &
Customs Enquiry Centre) formu
ulaşabilirsiniz.
İnşaat işlerinde çalışmak
İnşaat işlerinde mukaveleli olarak çalışmak
için kayıt kartı veya vergi sertifikanızın olması
zorunludur. Bu kartlardan biri yoksa ücretiniz
ödenmez. Kayıt kartı veya Vergi sertifikası
başvurusu için:
• En az iki adet kimlik belgesini (örnek:
pasaport ve yakın tarihli fatura) yanınıza
alarak en yakın Vergi Dairesi Başvuru
Ofisine (HM Revenue & Customs Enquiry
Centre) gidebilirsiniz.
• Daha fazla bilgi için haftanın her günü
08.00 – 18.00 saatleri arasında 0845 300
0581 numaralı telefonu arayabilirsiniz - Bu
hizmet sadece İngilizce verilmektedir.
Vergi hakkında genel bilgi için
www.hmrc.gov.uk websitesine bakınız.
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Vergi Kredileri
• Çalışanlar Vergi Kredisi ve Çocuk Vergi
Kredisi Vergi Dairesi Başvuru Ofisi (HM
Revenue & Customs Enquiry Centre)
tarafından ödenen yardımlardır.
• Çalışma Vergisi Kredisi, düşük gelirle
calışan, çocukları olmayanlarda dahil
kişilerin kazançlarına ek olarak yapılan bir
ödemedir.
• Eğer bir sakatlığınız varsa, haftada 30 saat
ya da daha fazla çalışıyorsanız ve çocuk
bakımı için para ödüyorsanız, ek
ödemelerden yararlanabilirsiniz.
• Çocuk Vergi Kredisi bir çocuk ya da bir
gençten sorumlu olan, belli bir düzeyin
altında geliri olan kişilere verilir
• Yıllık geliri 50,000 İngiliz Sterlini ya da
daha az olan aileler Çocuk Vergi Kredisine
almaya hak kazanırlar.
• Alacağınız paranın miktarı kaç çocuğunuz
olduğuna ve herhangi bir sakatlılığınız olup
olmadığına bağlıdır.
• Çocuk Vergi Kredisi almanız çalışıp
çalışmadığınıza bağlıdır.
Daha fazla bilgiyi
www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk
websitesinde bulabilirsiniz.
Ulusal Sigorta
16 yaş ile, devlet tarafından belirlenen
emeklilik yaşı – şuanda kadınlar için 60 ve
erkekler için 65-arasında olan herkes için
Ulusal Sigorta Pirimi ödeme zorunluluğu
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vardır. Eğer aşağıda koşulları taşıyorsanız
Ulusal Sigorta Pirimi ödeme zorunluluğunuz
olabilir:
• bir işveren için çalışıyorsanız (kazanan bir
işçi), Sınıf 1 Ulusal Sigorta Primi ödersiniz
• kendiniz için çalışıyorsanız (kendi işinizi
yapıyorsanız), Sınıf 2 ve Sınıf 4 Ulusal
Sigorta Primleri ödersiniz
Ödemeniz gereken pirimlerin miktarı sizin
maaşlı çalışmanız kendi işinizde çalışıp
çalışmadığınıza; ve kazancınızın miktarına
bağlı olarak değişir. Eğer bir işte
çalışıyorsanız, işvereniniz Ulusal Sigorta
Primlerini maaşınızdan kesecektir.

Çalışma Hakları
Acenta aracılığı ile çalışanlar da dahil olmak
üzere her çalışan işe başladıkları ilk günden
itibaren bu haklarından yararlanabilirler:
• Ulusal Asgari Ücret;
• çalışma zamanı hakları (buna öğle tatilleri,
tatiller ve aylık izinler, hafta içi çalışma
süresinin sınırlanması da dahil);
• sağlık ve güvenliğin korunması;
• bir sendikaya üye olma hakkı;
• yasal olmayan ayrımcılığa karşı koruma.
Ulusal Asgari Ücret
Birleşik Krallıkta işverenler en az asgari ücret
ödemek zorundalar. Asgari ücret üç seviyede
ödenir. Bunlar 1 Ekim 2007 tarihinden itibaren
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şu oranlardan belirlenmişlerdir:
• 22 yaş ve üstü için saat ücreti 5.52 İngiliz
Sterlini
• 18-21 yaşları arasındaki işçiler geliştirme
oranı olarak saat ücreti 4.60 İngiliz Sterlini
• 18 yaşından küçük okula gitme yaşında
olmayan herkes için saat üçreti 3.40 İngiliz
Sterlini
• Eğer asgari ücret almıyorsanız ne
yapmalısınız
İlk olarak ne kadar almanız gerektiğini doğru
olarak hesaplamalısınız. Bütün çalışanlar
aldıkları paranın nasıl hesaplandığını
açıklayan bir belge alma hakkına sahiptirler.
Eğer hala hakkınız olanı almadığınızı
düşünüyorsanız, o halde:
Eğer müdürünüzle bu konuyu doğrudan
görüşebileceğinizi düşünüyorsanız bu konuyu
doğrudan onunla görüsünüz. Bu açık yasal
bir haktır, işverenler asgari ücret ödemedikleri
için ceza alabilirler. Eğer işvereniniz maaş
artışı isteğiniz için bir işlem yaparsa, haklı
talebinizi öne sürmek nedeniyle işten
atılmanızı ya da ayrımcılıkla karşılaşmanızı
engelleyen haklarınız vardır.
Eğer bir sendikanın üyesi iseniz, sendikaya
başvurmalısınız.
Bu seçenekler size uygun değil ise, Ulusal
Asgari Ücret Yardım Hattına 0845 6000678
(yerel arama ücreti) telefon edebilir ya da
Vergi Dairesine (Inland Revunue) mail
gönderebilirsiniz. Bu Vergi Dairesiʼnin Ulusal
Asgari Ücreti uygulamaya koyan bir
bölümüdür.
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• Telefondaki görüşmeler gizli kalır, geriye
dönük ödeme dahil olmak üzere asgari
ücret başvurusu için yardım isteyebilirsiniz.
Eğer gerekirse, Ulusal Asgari Ücret Şikayet
Memurları sizin adınıza soruşturma açabilir
işverininizden ödeme alabilmek için
harekete geçebilirler.
Çalışma Saati Hakkları ve İzinler
• Çalışılacak saat sayısı sınırlandırılmıştır,
bununla beraber eğer isterseniz çalışma
saatleri sınırının üstünde isteğinizle
çalışmayı seçebilirsiniz.
• Yasalar gereği yaptığınız işe ve çalışma
saatlerine bağlı olarak her hafta belirli bir
zaman kanuni izin alma hakkınız var.
• Ayrıca her yıl asgari sürede ücretli izin
alma hakkınız vardır.
• Ayrıca gece çalışanlar için özel koruma ve
genç işçiler için genişletilmiş koruma
hakları vardır.
• Ayrıca annelik, babalık ve ebeveyin gibi
çeşitli ailevi nedenlerinden dolayı izin
alabilirsiniz.
• Eğer altı yaşından küçük çocuklarınız
varsa esnek saatlerde çalışmayı isteme
hakkına sahipsiniz (örneğin, saatlerinizi ya
da vardiyanızı değiştirmek isteyebilirsiniz.)
Bununla birlikte, işle ilgili geçerli bir
mazereti varsa işvereninizin talebinizi geri
çevirme hakkı vardır.
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İş ve aile
• Birleşik Krallıkta çoğu işçiler bir
çocuklarının doğması ya da evlat edimeleri
halinde işten ödemeli olarak izin alabilir.
• Alınabilecek izin ve ödemeli izin süresi,
sizin anne ya da baba oluşunuza, ve bu
işyerinde ne kadar süreden beri
çalıştığınıza bağlı olarak değişir.
• Anne ve babalar ayrıca çocuklarının altıncı
yaş gününe kadar çocuklarına bakmak için
belirli bir süre ödeme yapılmadan izin alma
hakkına sahiptir.
İşyerinde sağlık ve güvenlik
Birleşik Krallıkta işyerinde sağlık ve güvenlik
konusunda katı kurallara vardır. İşverenler
güvenli bir çalışma ortamı temin etmeli ve
tehlikeleri en aza indirmelidirler. Çalışanların
kendilerini ve diğer işçileri tehlikeye atmama
sorumlulukları vardır.
İşverenin görevleri şunlardır:
• Çalışanların işyerinde stres dahil sağlık,
güvenlik ve işçilerin rahatlığını makul ve
mümkün derecede sağlamak
• Bunun için de, risk değerlendirilmesi
gerçekleştirilmeli, güvenlik temsilcilerine ve
güvenlik komitelerine danışılmalı, çalışanlar
ve diğer sözleşmeli çalışanlar talimat ve
eğitim olanakları sağlama.
• Bir işverenin sağlık ve güvenlik yasalarına
uymaması suçtur ve HSE (İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü) tarafından
kanuni işlem başlatılmasına neden olabilir.
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• Çalışanların saglık ve güvenlik hakları
yasal güvence altındadır, işverenin zarar
verebilecek eylemlerine karşı
korunmaktadırlar.
• Çalışanların da sorumlulukları ve görevleri
vardir, sağlık ve güvenlik haklarına zarar
verebilecek herhangi bir eylemde
bulunurlarsa yargılanabilirler.
İşçi Sendikaları ve sizin için ne yapabiliriz
İşçi sendikaları işçi ödeme ve çalışma
koşulları ile ilgili işverenlerle görüşmeleri de
kapsayan hizmetleri sağlayan kuruluşlardır.
Bir çok işçi sendikası ücretsiz yasal
danışmanlık, finansal yardım, hastalık
yardımları ve mesleki eğitim hizmetleri sunar.
Yasalar size sendikalara üye olup olmama ve
sendika faalyetlerine iş saatleri dışında (izin
verilmesi durumunda iş saatlerinde) katılma
özgürlüğü tanırlar. Aşağıdaki durumlarda bir
sendikaya üye olup olmamanızdan dolayı
size karşı olumsuz davranılması yasa dışıdır:
• bir işe başvururken
• çalışırken, örneğin işinde yükselme ya da
mesleki eğitim kursları
• işinize son verme durumunda, işçi
çıkarırken yapılan elemelerde.
Daha fazla bilgi için www.tuc.org.uk
websitesine ziyaret ediniz.
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İşyerinde Ayrımcılık
Birleşik Krallıkʼta işyerinde ayrımcılık
konusunda katı yasalar vardır (örneğin, birine
geçerli bir neden olmadan farklı davranma
vb.)
Aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle
herhangi birine karşı ayrımcılık yapmak
yasadışıdır:
• cinsiyet,
• cinsel tercih,
• sakatlık,
• ırk,
• renk,
• etnik köken,
• din,
• yaş,
• bir işçi sendikası üyesi olup olmama.
İşten ayrılırken
İşinizden ayrılırken ve başka bir işe girerken
çok az sınırlama vardır, bununla beraber
sözleşmenizin maddelerine bağlı kalmanız
beklenir, genellikle uygun bir şekilde önceden
işten ayrılacağınızı bildirmeniz
beklenmektedir.
İşten hakksız yere atılmanıza karşı sizi
koruyan yasalar vardır (geçerli bir neden
göstermeden işten kovulma gibi).
Eğer işten çalışmanıza ihtiyaç kalmadığı
gerekçesiyle çıkarılırsanız (yapacak iş
yetersizliğinden dolayı kovulursanız), yeteri
kadar uzun bir süredir bu iş yerinde
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çalışmanız halinde bir tazminat alabilirsiniz.
Bütün çalışanlar bu hakların hepsine sahip
değildir, örneğin haksız bir sebepten işten
atılma ve iş yetersizliğinden dolayı işten
çıkarılanlara yapılan ödeme hakları
normalinde acenta aracılığı ile çalışanlara
uygulanmaz.
Bazı haklara sahip olabilmeniz için
işvereninize belirli bir zamandır çalışmış
olmanız gerekir.
Eğer iş ve işçi hakları ile ilgili daha fazla
bilgi edinmek istiyorsanız,
www.worksmart.org.uk websitesini ziyaret
ediniz.

Devlet Yardımları
Yardımlar
Yardımlar, size devlet tarafından ödenir ve
buna çocuk ödeneği, işsizlik yardımı, gelir
desteği, konut ödeneği, belediye vergisi
ödeneği ve sakatlık ödeneği dahildir.
Ödeneklere başvurma konusundaki kurallar
karmaşıktır ve sizin konumunuza, çalışma
geçmişinize ve bireysel durumunuza bağlıdır.
İşçi hakları ile ilgili daha fazla bilgi
www.dwp.gov.uk websitesinde bulunabilir.
Ayrıca size yardımlar ve yardımlara nasıl
başvurulacağı konusunda bilgi verebilecek
yerel kurumlar vardır. Bu kurumlar:
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HEAT Sağlık, Enerji, Danışmanlık Birimi
72-74 Durning Road
Kensington
L7 5NG
Telefon: 0151 263 2620
Merseyside Devlet Yardım Hakları
35-37 Bold Street
Liverpool
L1 4ND
Telefon: 0151 708 7770
Yerel Çözümler
125 Hall Lane
Kensington L7 8TF
Telefon: 0151 709 0990
Vatandaşlık Danışma Bürosu
Wavertree Vatandaşlık Danışma Bürosu
242 Picton Road
Wavertree
L15 4LP
Telefon: 08448 487700
Toxteth Vatandaşlık Danışma Bürosu
15 High Park Road
Toxteth
L8 8DX
Telefon: 08448 487700
Liverpool Vatandaşlık Danışma Bürosu
State House
1st Floor
22 Dale Street, Liverpool
L2 4TR
Telefon: 0151 285 8534
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Liverpool Belediyesi
Konut ve Belediye Vergisi Ödenekleri
Liverpool Belediyesi (LCC) tarafından idare
edilir, şehrin çeşitli yerlerinde One Stop Shop
(Tek Nokta Hizmet Birimleri) vardır.
One Stop Shop (Tek Nokta Hizmet Birimi)
aşağıdaki adreste hizmet vermektedir:
One Stop Shop (Tek Nokta Hizmet
Biriminin) bulunduğu yer.
OSS
Picton Road
Liverpool
L15 4LP
Diğer One Stop Shops (Tek Nokta Hizmet
Birimlerinin) detayları için
www.liverpool.gov.uk websitesine bakınız
ya da 0151 233 3000 numarasına telefon
ediniz.

Para ve Bankacılık ve
Postaneler
Bankalar
Birleşik Krallıkʼta, işvereninizin maaşınızı
ödeyebilmesi, peşin para almanız ve
diğerlerine ödeme yapmanız için genellikle
banka hesabı açmanız gerekir. Britanya
Banka Ortaklıkları (The British Banking
Association) nasıl banka hesabı
açabileceğinizi anlamaya yardımcı olacak
buroşürler çıkarır.
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Daha fazla bilgi için,
www.bba.org.uk/content/1/c4/39/71/Openin
gbankaccountleaflet204.pdf websitesine
gidiniz.
Banka hesabı açmak için, aşağıdaki bilgileri
temin etmeniz gerekmektedir:
• kim olduğunuzun ispatı (pasaport, Avrupa
Birligi vatandaşlarına İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılan ikamet izni, ulusal
kimlik kartı ve ulusal sürücü ehliyeti)
• Birleşik Krallıkʼtaki adresinizin ispatı ( kira
sözleşmesi ya da işvereninizden teyit
mektubu)
• banka ayrıca kendi ülkenizdeki ikamet
durumunuzun ispatını isteyebilir (sizin
ulusal kimlik kartınız ya da ulusal sürücü
ehliyetiniz bunun ispatı olarak kabul
edilebilir);
• Bankalar sizin kendi ülkenizde
kullandığınız bankadan referans almak için
sizin izninizi isteyebilir.
• Ayrıca bir yerde çalıştığınızı da ispatı sıkça
talep edilmektedir.
Gerekli olan kanıtlar bankada bankaya göre
değişmektedir, mümkün olduğu kadar çok
belge temin etmeniz önerilmektedir.
Sığınma İsteyenler ve Mülteciler için
Bankacılık
Kişisel kimlik bilgilerinizi doğrulamak için
standart deliller bir ulusal pasaport, fotoraflı
ehliyet, ya da ulusal kimliğinizdir. Bununla
birlikte bankacılık klavuzları sığınma talebinde
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bulunanlar ve mülteciler için diğer belgelerin
de kabul edilebileceğini belirtirler. Bu belgeler
aşağıda sıralanmıştır
Bunlar:
• Sığınma İsteyenler
IND Başvuru Kayıt Kartı (ARC)
• Mülteciler
Göçmenlik Statüsü Belgesi (ISD), İkamet
İzni ile ya da IND seyahat belgeleri
Sığınma İsteyenler ve Mülteciler için
bankacılık konusunda daha fazla bilgi için
Mülteci Konseyi ile 020 7346 6777
numarasından bağlantı kurunuz ya da
http://www.refugeecouncil.org.uk/OneStop
Postaneler
Postane şubeleri Liverpoolʼun her yerinde
mevcut bulunmakta olup geniş kapsamlı
hizmetler ve kolaylıklar sunarlar. Bu hizmetler
ve kolaylıklar aşağıda belirtilmiştir:
• Posta hizmetleri
• Bankacılık işlemleri
• Fatura ödemeleri
• Sigorta hizmetleri
• Döviz işlemleri
• Televizyon kullanma belgesi satın
alma/yenileme
• Araba vergisi satın alma/yenileme
• Telefon kartları ve cep telefonlarına kredi
yüklemeleri
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Yerel Postaneler
Kensington içinde ve yakınında bulunan
postanelerin yerleri aşağıda sıralanmıştır:
Fairfield Postanesi
129 Prescot Road
Fairfield
L7 0LB
Wavertree Road Postanesi
51 Wavertree Road
Kensington
L7 1PF
Toxteth Postanesi
70-72 Smithdown Road
L7 4JQ
Boaler Street Postanesi
208 Boaler Street
L7 0LB
Postane ürünleri ve hizmetleri hakkında
detaylı bilgi için, yardım hattına telefon
ediniz: 08457 22 33 44 veya
www.postoffice.co.uk websitesini ziyaret
ediniz:
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Kredi Birlikleri
Kredi birlikleri yerel toplumlara dayalı finansal
hizmet kuruluşları olup tasarruf ve kredi
hizmetleri, ve sigorta imkanları sağlarlar.
Kredi Birlikleri genellikle coğrafik ve kurumsal
temelde düzenlenirler.
Kensingtonʼdaki yerel Kredi Birliği:
Edge Hill Kredi Birliği
123 Wavertree Road
Kensington, L7 1PG
Telefon: 0151 263 9353
Email: edgehill@creditunion.fslife.co.uk
Bu Kredi Birliği ayrıca devlet yardımları
danışmanlığı sağlar.
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acil servisler

Acil Servisler
999ʼu Arama
Eğer polise, itfaiyeye ya da ambulansa
telefon etmek zorunda kalırsanız, 999
numarayı aramalısınız.
Acil servislere telefon etmek bedavadır, hatta
cep telefonlarından bile ücretsiz arama
yapılabilir. Telefon ettiğiniz zaman santralda
cevap veren kişi size:
“Acil Servis, hangi servisi istiyorsunuz?
İtfaye, Polis ya da Ambulans?” diye sorar.
Aşağıdaki bölümler size bu acil servislerin
herbiri hakkında bilgi verir.
Polise Ulaşma
Acil olmayan durumlar için Yerel Polis
Karakolu ile bağlantıya geçmek için 0151 709
6010 numaralı telefonu arayıp istediğiniz
karakola bağlanmayı isteyebilirsiniz.
Kensington çevresini kapsayan Polis
Karakolu:
Tuebrook Polis Karakolu
West Derby Road
Liverpool, L6 4BR
Eğer sizin dilinizi konuşan birisiyle konuşmak
istiyorsanız, tüm Polis Güçlerinin yılın 365
günü, günün 24 saati tercüman ve çevirmen
hizmetlerine ulaşma olanağı vardır. Hangi dili
konuşursanız konuşun telefon çevirmenleri
aracılığıyla size yardım sunabilmekteyiz. Eğer
bir suçtan madur olduysanız ya da sadece
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danışmada bulunmak istiyorsanız bu
hizmetten yararlanabilrisiniz.
Bir suç işlemeniz ve Polisin sizi tutuklaması
durumunda, Polis Karakoluna götürülürsünüz,
polis karakolunda size yasal haklarınız
konusunda bilgi verilecektir. Bu haklara
tavsiyelerde bulunabilecek bir avukatla temas
kurmakta dahildir. Eğer suçunuz ciddi ise
mahkemede bulunurken bir tercüman temin
edilir.
İngiltereʼdeki bazı kanunların içerik
bakımından sizin ülkenizdekinden farklı
olduğunu anlamanız önemlidir. Neyseki çoğu
kanunlar evrenseldir neyin doğru neyin yanlış
olduğunu tahmin edeceksiniz.
Britanyaʼda kanunlar medeni kanunlar ve
ceza kanunları olarak ayrılır:
• Medeni kanun; ödenmemiş borçlar, konut
anlaşmazlıkları gibi alanları kapsar.
• Ceza kanunu; hırsızlık, saldırı, soygun,
ceza gerektiren suçlar ve benzeri gibi
suçları kapsamaktadır.
Polis yalnızca ceza kanunuyla ilgilenir. Sivil
kanun konusunda danışmanlık (CAB)
Vatandaşlık Danışma Bürosunʼdan ya da
avukatlardan alınabilir.
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Genel Tavsiyeler
Nefret Şuçu
Nefret suçu bir kişiye ya da malvarlığına karşı
işlenen aşağıdaki nedenlerden herhangi biri
nedeniyle oluşan nefret sonucu işlenen ceza
gerektiren suçlardır:
• ırk, renk, etnik köken, milliyet ya da ulusları
• dini
• cinsiyeti ya da cinsel kimliği
• cinsel tercihi
• sakatlığı
Merseysideʼ daki her bölgede bir Sigma Timi
bulunmaktadır. Bu timlerde bu gibi olaylarla
mücadele etmek için en uygun yollar ve hangi
kurumlarla irtibata geçilmesi gerektiği ile ilgili
tavsiye ve rehberlik sunan Nefret Suçları
Müfettişleri ve Nefret Suçları Koordinatörleri
bulunmaktadır.
Bu hizmetten yaralanmak isteyenler için
tercümanlar ve dil hattı mevcuttur.
Eğer bir Nefret İçeren Suçlar mağduruysanız
bunu bildirmelisiniz. Diğer olaylarda olduğu
gibi 0151 709 6010 numaralı telefondan
Merseyside Polisinini arayabilirsiniz. Eğer
herhangi bir bilgiyi gizlice bildirmek
istiyorsanız Crimestoppers
(Suçlasavaşanlar) a 0800 555 111 telefon
numarısından ulaşabilirsiniz. Hatta isminizi
bile bırakmak zorunda değilsiniz.
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Yasadışı uyuşturucular
• Yasadışı uyuşturucu kültürü İngiltereʼnin
bazı bölgelerinde yaygındır.
• Bazı uyuşturucu satıcılarının yeni
bağımlılar yaratmak için ülkeye yeni
gelenleri hedef aldıkları bilinir.
– Hatırlayınız, bu şekilde elde edilen hiçbir
uyuşturucu bedava değildir ve sağlık
sorunlarının yanısıra ayrıca yasal
sonuçlarıyla yüz yüze kalacaksınız.
• Uyuşturucuların etkisi altındayken araç
kullanamak yasadışıdır.
Seks İşçiliği
• Seks işçiliği Birleşik Krallıkʼta mevcuttur.
• Liverpoolʼun bazı bölgelerinin caddelerinde
sex işçiliği hüküm sürmektedir, ayrıca daha
az farkedilir olmakla birlikte bazı bölgelerde
iç mekanlarda da bu durum devam
etmektedir.
• İngiltere de para karşılığı cinsel ilişki de
bulunmak ya da cinsel ilişki de bulunmak
için para vermek suç sayılmamaktadır fakat
para karşılığı cinsel ilişki ille ilgili birçok
eylem suç sayılmaktadır. Caddelerde veya
kamu alanlarında fuhuş amacıyla dolaşmak
suçtur.
• İngiltereʼde ve Gallerʼde bir kadına parayla
seks yapmak için yaklaşmak yasaklanmştır
ve ceza gerektiren bir suçtur.
• Bir kişiye, sokakta ya da kamuya açık
herhangi bir yerde, para karşılığı cinsel
ilişki için ısrarda bulunmak yasadışıdır. Bu
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eylemin bir aracın içinde ya da az önce
indiğiniz bir aracın yanında, etraftaki
insanları ya da söz konusu kişiyi rahatsız
edecek bir şekilde gerçekleşmesi
durumunda tutuklanabilirsiniz.
• Seks sektöründe çalısanlara karşı işlenen
suçlar Merseyside Polisi tarafından ciddiye
alınacaktır ve soruşturulacaktır.
• Eğer siz ya da bildiğiniz biri seks
sektöründe çalışmaya karışmışsa
Armistead Merkez projelerinde danışmanlık
ve yardım alabilirsiniz.
Armistead Centre
1st Floor Musker Buildings,
1 Stanley Street, (Dale Street ayrımı,
Moorfiels İstasyonunu karşısı)
Liverpool
Telephone: 0151 227 1893
• Size yargılamada bulunmaksızın, gizli bir
şekilde ücretsiz olarak destek hizmeti
sunarlar.
• Seks sektörüne isteyerek veya zorla girmiş
kadınlara ve erkeklere bilgi, danışmanlık ve
yardım sunar.
• Dostane bir şekilde, gizlilik içinde sizi
dinler, cinsellikle ilgili sağlık bilgileri ve
danışmanlık, ücretsiz güvenli seks
malzemeleri (prezervatif, lubrikantlar) cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonların test ve
tedavi edilmesi hızlı servis, doğum
kontrolü, gebelik testi, sağlık hizmetlerine
hızlı servis, yasal bilgi ve danışmanlık, eks
sektörü hakkında bilgi ve Birleşik Krallıkʼta
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buna ilişkin yasalara ulaşabilmek dahil
olarak bir dizi kapsamlı destek sunar.
• Sığınma isteyenler ve Mülteciler ile çalışan
acentalara erişim için sevk etme ve destek.
• Uyuşturucu/alkol bilgi, danışma, sevk etme
uyuşturucu tedavi hizmetlerine
yönlendirme.
• Tecavüz ve cinsel saldırı ile ilgili destek,
• Kişisel güvenlik talimatları “Routes out”
danışma ve destek.
Alkol
İngiltere yetişkinlerin alkol tüketimi ile ilgili
esnek bir tutum sergilemektedir.
• Bir yetişkinin 18 yaşın altındaki bir kimseye
alkol alması ya da temin etmesi suçtur.
– Bazı gençler dükkanların dışında
toplanıp yetişkinlere kendileri için alkol
satın almalarını istemektedir.
– Polis genç insanlara alkol satın alan
veya temin eden kimselere katı bir
şekilde yaklaşmaktadır.
• Polis birilerini gençlere alkol satın alırken
veya temin ederken görürse onlara karşı
katı kurallarla işlem yapar.
• Alkol süpermarketlerde ve diğer satış
yerlerinde haftanın her günü satın alınabilir.
• Barlar, birahaneler ve klüpler gibi alkol
satan ruhsatlı yerler özellikle hafta sonları
çoğunlukla geç saatlere kadar açıktır.
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– Bu mülkün sahipleri müşterilerinin
davranışlarından sorumludur.
– Aşırı içkili kimselere alkol satmak onlar
için bir suçtur.
– Mekan sahipleri işletmelerinde düzeni
sağlamak için korumalar
çalıştırmaktadırlar.
- Görevliler aşırı alkol almış, şiddet
kullanan ya da şiddet kullanma
tehdidinde bulunan sorun yaratan
müşterileri mekan dışına çıkarmak için
makul ölçüde güç kullanabilir.
• Eğer Anti Sosyal davranışlarda bulunacak
kadar alkol tüketmişseniz, Polis çağrılır ve
kendinizi Polis gözetimi altında alınmış
bulabilirsiniz.
• Eğer sokakta içkili ve kendinize hakim
olmayacak bir durumdaysanız, Polis
gözetimi altına alınabilirsiniz.
Sigaralar
• Yetişkin birisinin 16 yaşın altında olan bir
kimseye sigara satın alması ya da teminsi
etmek suçtur.
• 18 yaşın altında olan birine sigara satmak
suçtur.
• Barlar, klüpler, dükkanlar ve ofisler dahil
olmak üzere halka açık kamu binalarında
sigara içmek suçtur.
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Alkollü / Uyuşturucu Etkisi Altında Araba
Kullanma
• Birleşik Krallıkʼta alkol ve uyuşturucu etkisi
altında iken araç kullanmak yasadışıdır.
Eğer alkol ya da sizin araç kontrolünüzü
etkileyebilecek derecede yasal veya
yasadışı uyuşturucu aldıysanız araba
sürmemeniz önerilir.
• Eğer bir aracın sürücüsü alkollü ise ya da
uyuşturucu aldıysa asla o araca binmeyin.
• İçki ve uyuşturucu etkisi altındayken araba
kulanmak ciddi bir suç olarak
değerlendirilir; bu durumda yakaladığınız
taktirde kanuni takibat ve hapis cezasına
tabii tutulursunuz.
Araçlar
Birleşik Krallıkʼta geçerli belgeleriniz olmadan
araç kullanmanız yasadışıdır:
• Geçerli sürücü ehliyetinizin olmalıdır.
– Eğer bir Avrupa Birliği vatandaşı iseniz
ve kendi ülkenizde geçerli ehliyetiniz
varsa Birleşik Krallıkʼta ehliyet sınavına
girmenize gerek kalmadan araba
kullanabilirsiniz.
– Eğer Avrupa Birliği üyesi olmayan bir
ülkenin vatandaşı iseniz ve kendi
ülkenizde size sürücü ehliyeti verilmişse
Birleşik Krallıkʼa girişinizden itibaren 12
ay içerisinde Birleşik Krallıkʼın ehliyet
sınavını geçmelisiniz.
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• Trafik Kurallarıʼna uymalısınız;
Postanelerde ve kitapçılarda nüshaları
mevcuttur.
• Yola çıkan her araba sigortalanmalıdır.
– Bir araç kullanmak için istenilen en
düşük derecedeki sigorta, İngiliz Sigorta
Kurumunun üyesi olan bir şirket
tarafından yapılan üçüncü şahıs
tazminat risklerine karşı olan sigorta
güvencesidir.
– Eğer bir araç ödünç aldıysanız, aracı
sürmek için sigortasının sizi
kapsadığından emin olmak sizin
sorumluluğunuzdur.
– Aracın sahibi olarak, eğer başka birisine
aracınızı sürmesine izin verirseniz o
kimsenin aracınızı kullanabilmesi için
geçerli sigorta sertifikasının olduğuna
emin olmalısınız.
– Bir araç sahibinin sigorta kapsamı
olmaksızın başkasına aracını
kullanmasına izin vermesi suçtur.
• Ayrıca arabanın ön camında yapıştırılması
gereken Vergi Ruhsatı adı altında yol
vergisi ödemniz gerekir.
• 3 yaşın üstündeki arabalara ayrıca MOT
denilen yıllık kontrol gerektirmektedir.
• İspatlayamadığız her eksik belge için ayrı
cezalar vardır.
• Araba sürerken cep telefonu kullanmak
yasadışıdır.
• Araba sürerken emniyet kemerlerinizi
takmalısınız. (sürücüler ve yolcular dahil).
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• Sahibinden izinsiz arabasını kullanmak bir
suçtur.
• Eğer yakalanırsanız kanuni takibata ve
hapis cezasına tabii tutulursunuz.
• Eğer bir trafik kazasına karıştıysanız –
DURMALISINIZ ve kişisel detaylarınızı ve
belgelerinizi vermelisiniz, Polisi
bilgilendirmeniz önerilir. Hatırlayınız, Polis
size yardımcı olmak için tercüme hizmeti
kullanır.
• Merseyside Polisi RAC yasal hizmetleri
desteği ile trafik kazasına karışan motorlu
taşıt sürücüleri için adım adım
yapalacakların klavuzunu hazırlamıştır.
Trafik Kazası Bakım Paketindeki bilgi için
RAC Trafik Kazası Yardım hattını 08000
158 730 dan arayınız veya Merseyside
Police websitesinden
www.merseyside.police.uk yollar poliçesi
adı altında diğer dillerde mevcut bilgileri
yükleyebilirsiniz.
Yol Güvenliği
• Hatırlayınız, UKʼde araçlar yolun solunda
gider.
• Eğer kaldırımı varsa orada yürüyünüz.
• Daima karşıdan karşıya geçmeden önce
her iki taraftdan gelen trafiği kontrol ediniz.
• Mümkünse size ayrılan geçiş yerlerini
kullanınız.
• Asla bir otobüsün önünden veya
arkasından karşından karşıya geçmeyiniz.
Otobüs gidene kadar bekleyiniz, böylece
yolun her iki tarafınıda görebilirsiniz.
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Bisikletliler
• Bisikletinizin yola çıkmak için uygun
olduğundan emin olun.
• Bisikletinizi kullanmadan önce lastiklerini
ve frenlerini kontrol edin.
• Yasalar bisikletinizin arka kısmında kırmızı
far ve pedallarinde sarı farların olmasını
gerektirir.
• Karanlık saatlerde ve kötü havalarda sabit
beyaz ön ışık ve kırmızı arka ışık
kullanmanızı gerekmektedir.
• Yansıtıcı dış giyim kullanarak, diğer yol
kullananların sizi görmelerini sağlayınız.
• Koruma başlığı takınız.
• Sola ya da sağa dönerken belirgin şekilde
sinyal veriniz.
• Trafik Kurallarına uyunuz.
Kamu Güvenliği
• Kensingtonʼda Polise bağlı günün 24 saati
kayıt yapan geniş ölçüde kamu kamera
sistemi vardır. Yasalara uyan vatandaşları
korumak için tasarlamışlardır.
Kişisesel Güvenlik
İnsanlar her yıl, suçlara maruz kalırlar,
özellikle hırsızlık suçuna.
• Evinizde yüklü miktarda bir para
bulundurmak iyi bir fikir değildir.
• Mecbur kalmadığınız durumlar dışında
üstünüzde değerli eşya veya yüklü
miktarda para taşımayın.
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• Eğer taşıyacaksanız, her zaman güvenli
tutun.
• Çok fazla alkol içmeyiniz yoksa kendinizi
riske atarsınız.
• Yasadışı uyuşturuculardan her zaman
sakının.
• Eğer şiddet ile karşı karşıya kalma durumu
gelişiyorsa, oradan uzaklaşın veya polisi
arayın. Sorunları kendi kendinize
halletmeye kalkışmayın.
• Merseyside Polisi sizin ve ailenizin
güvenliği üzerine bilgi veren Güvenliği
Koruma kitapçığı bastı, ve bu kitapçık
başka dillere de çevrildi. Daha fazla bilgi
için Merseyside Polisi Toplum İlişkileri
Bölümünü arayın.
• Kamuya ait yerlerde bıçak, ateşli silah/
sahte silah ya da başka silah taşımak
suçtur. Şahsi korunma amaçlı veya kültürel
nedenlerden ötürü bunları taşımak geçerli
bir sebep olamaz.
Haberdar olmanız gereken yasalar ve bilgiler
• Birleşik Krallıkʼta cinsel ilişkiye girmek için
erginlik yaşı 16ʼdır. İngiltereʼde 16 yaşından
küçük birisi ile cinsel ilişkiye girme ceza
gerektiren ÇOK CİDDİ BİR SUÇ olup bu
suçu işleyenler ağır cezalara tabii tutulurlar.
• Polis memurları sizi her zaman durdurabilir
ve sizinle konuşabilirler, sadece
uyuşturucu, silah, çalıntı eşya ya da suç
aleti olarak kullanılabilen herhangi bir şey
taşıdığınızdan şühelendikleri zaman
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üzerinizi aramalıdırlar. Üzerinizi aramadan
önce normalde size isimlerini, hangi
karakolda görev yaptıklarını, niye sizi
durdurmayı seçtiklerini ve neyi aradıklarını
söylemeliler. Yapılan aramanın bir tutanağı
hazırlanır, bu tutanağın bir kopyasını alma
hakınız vardır.
Anti – sosyal davranışlar
• Anti – sosyal davranışlar polis tarafından
ciddiye alınmaktadır.
• Aşağıdakiler bazı Anti – sosyal
davranışların örnekleridir:
• Gürültülü ve yüsek sesli can sıkıcı
davranışlar
• Halka açık alanlarında insanlara gözdağı
veren gruplar
• Çöp bırakma ve arabaları terketme
• Dilenme ve Anti – sosyal bir şekilde içki
içme
• Havayi fişeklerini yanlış kullanma
• Sarhoşluk
• Taciz edici ve saldırgan davranışlar
Aile içi Siddet
Aile içi şiddet, ailenin yetişkin fertleri ya da
eşler arasındaki şiddet, taciz ya da tehdit
edici davranışlar. Fiziksel ya da cisel taciz,
ahlak dışı cinsel saldırı, duygusal, maddi
istismar veya yetkisini birinin üstünde kötüye
kullanarak onun parasını kontrolünü ele
almak şeklinde olabilir.
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Eğer polise gitmek istemiyorsanız, bölgenizde
size yardım edecek başka kuruluşlar vardır.
ʻAile İçi Şiddetʼ bölümüne bakınız.
Polis toplumun bütün bireylerine yardım
etmek için bulunmaktadır. Eğer polise bu
kitapçığın içinde değinilen herhangi bir konu
hakkında danışmak veya kişisel güvenliğinizi
ilgilendiren sorunlarınız hakkında konuşmak
istiyorsanız, lütfen herhangi bir Polis
Karakoluna gidin ya da bir Polis Memuru ile
konuşun. Sorununuz gizlilik içinde dikkate
alınacaktır. Bununla beraber yukarıdaki
danışmanlık bilgileri yıldırıcı/cesaret kırıcı
görünebilir, bu bilgiler buraya yeni gelen
nüfusun, geçen birkaç yılda yaşadığı bazı
sorunların tecrübe edinilmesine
dayanmaktadır. Bu çevreye gelen
ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun, polis ile
konuşmak için sebepleri olmamasına rağmen
biz yine de Kensingtonʼda kaldığınız süre
zarfında güvenlikte olacağınıza ve size karşı
suç işlenmeyeceğine emin olmak istiyoruz.
Merseyside Polisi hakkında daha fazla
bilgi için www.merseyside.police.uk
websitesini bakınız.

Yangın Güvenliği
Kaldığınız yerde yangın çıkarsa, yaşama
şansınız ne kadar hızlı ve güvenli bir şekilde
dışarı çıkabildiğinize bağlıdır. Aşağıdaki
bölüm size yangın çıkmasını nasıl
önleyebileceğiniz ve eğer bir yangın
başlamışsa kendinizi nasıl koruyabileceğinize
dair bilgiler verir.
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Yangın Alarmları
• Evinizde yangın alarmı olduğuna emin
olunuz.
• Bu cihaz yangın çıktığı zaman size sesli
uyarı vermek için tasarlanmıştır.
• Doğru şekilde yerleştirildiği ve muhafaza
edildiği sürece, duman sırasında uyarır ve
bir yangın anında kaçmanız için size
gerekli zamanı sağlar.
Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Servisi
tarafından, Merseyside bölgesindeki her eve
ÜCRETSİZ yangın alarımı, ÜCRETSİZ Ev
Yangın Güveliği Kontrolleri sırasında sağlanır.
Toplum yangın güvenliği uzman vekilleri
tarafından pek çok ayrı dilde yapılabilir.
Eğer ücretsiz yangın alarmı ve Yangın
Güvenliği Kontrolü yapılmasını
istiyorsanız ya:
Ücretsiz telefon: 0800 731 5958ʼi arayınız
veya
Toplum Yangın Güvenliği (Liverpool):
0151 298 3161ʼi (Toplum Yangın Güvenliği
sözcüleri – Mülteciler ve Sığınma
başvurusunda bulunanlar, Somali, Güney
Asyalı, Çinli, Araplar) arayınız.
Yangın alarmınızı muhafaza etmek
• Haftada bir kere test düğmesine basınız.
• Alarmın etrafındaki tozları vakumlayın.
• Merseyside İtfaiyesi yangın alarmınıza on
yıllık bir pil temin eder. Eğer bu pil biterse,
yenisi için itfaiyeyi arayınız, ücretsizdir.
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Asla pili alarmdan çıkarmayın. Alarmınızı
korumanız açısından çok önemlidir.
Bu konuda eğer bir şüpheniz varsa
evsahibinizle temasa geçiniz.
Yangın Tatbikatı Planı
Eğer yangın başlarsa dışarıya hızlı ve güvenli
bir şekilde çıkmak için bir plana ihtiyacınız
var.
Hazır olun – önceden planlayın
• Evinizin her odasında dışarıya kaçış yolunu
belirleyin (alt katta oturanlar için camlarda
dahil olabilir)
• Kaçış yolunuzdaki engelleri ve yığılmış
eşyaları temizleyin – bütün gerekli
anahtarların kapı kilitlere yakın bir yerde
olduğuna emin olun.
• Dışarıya çıktığınızda İtfaiye Servisini 999
numarasından nasıl arayacağınızı
bildiğinize emin olun (bir el telefonunda,
evinize yakın bir telefon kulübesinden)
• Evinizi paylaşan diğer kişilerle yangın
sırasında ya da gece yangın alarmı
çaldığında ne yapacağınızı önceden
görüşün.
Bugün planlayın – yarın çok geç olabilir.
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Yatma Zamanı Usülü
En kötü zaman bir yangın için gece meydana
gelmesidir, bu nedenle yatağa gitmeden önce
düzenli güvenlik kontrolü yapmak gereklidir.
• Bütün odaları kontrol ediniz ve tüm
elektirikli cihazların düğmelerini kapatınız,
elektrikli cihazlar sürekli açık kalacak
şekilde düzenlenmemiştir.
• Bütün mumları söndürün.
• Mutfaktaki cihazların uygun bir şekide
kapatıldığından emin olunuz.
• Eğer evinizde sigara içen biri varsa
sigaranın bittiğine emin olun ve sigaraları
uygun bir şekide söndürün, tabaklarının
hepsini metal bir çöp tenekesine boşaltın –
bu çöp tenekesi dışarı konmalıdır.
• İç kapıları kapatın, bu yangının hızlı bir
şekilde yayılmasını, ve kaçmaya çalışırken
sizin kalın bir duman tabakası ve alevlerle
karşılaşmanızı önler.
Hatırlayın: Hayatınız sahip olduğunuz en
değerli varlığınızdır. Eviniz tekrar yerine
konulabilir – siz asla!
Acele etmeyiniz yatağınıza gitmeden önce
evinizin güvenli olduğuna emin olunuz.
Eğer yangında mahruz kalırsanız:
• Yangından olabildiğince uzak bir odaya
gidiniz - telefonlu oda tercih edilir.
• Kapıyı kapatın ve yastık, yorgan ve benzeri
şeyleri kullanarak bütün aralıkları kapatın.
• ʻ999ʼ dan İtfayeyi arayın ve onlara evinizde
bulunduğunuz yeri tam olarak söyleyiniz.
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• Pencerenin yanında durunuz ve dikkat
çekmeye çalışınız – ʻYANGINʼ diye bağırın.
• Sadece son çare olarak ve birinci katın
üstünde değilseniz pencereyi kullanarak
evden çıkmayı denemelisiniz.
– Eğer bunu yapmak zorunda kalırsanız,
hızınızı kesmesi için önce döşek veya
yorgan gibi yumuşak şeyleri camdan
dışarı atınız, kendinizi camdan sarkıtınız
ve bırakınız – ATLAMAYINIZ!
İtfaye hakkında daha fazla bilgi için
www.merseyfire.gov.uk
websitesine bakınız.
Ambulans
Merseyside Ambulans Servisi (NWAS)
Merseyside Bölgesinde acil servis hizmeti
sağlar.
Eğer tıbbi danışmanlık ve tedaviye ihtiyacınız
varsa, 999ʼa telefon etmek her zaman en iyi
yöntem değildir.
Yapabilecekleriniz:
• NHSʼi (Ulusal Sağlık Hizmeti) 0845 46 46
telefon numarasından arayın ya da
www.nhsdirect.nhs.uk websitesine
bakınız.
• GP (Genel Praktisyener - doktor) ya da
hafif yaralanma ünitesine gidiniz ya da bir
eczacı ile konuşun.
Lütfen ambulans çağırmadan önce düşünün,
sadece acil durumlarda telefon ediniz,
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örneğin; birisinin göğüs ağrısı varsa, nefes
almada güçlük çekiyorsa, şiddetli karın ağrısı
varsa, baygınlık ya da ciddi bir kaza
geçirdiyse, ya da fazla ilaç aldıysa ambulans
çağrınız.
Ambulanslar, sadece hastahaneye acil
müdahale için götürülmesi gerekenler
tarafından kullanılmalı.
• NWAS control merkezi hangi katagoriye
girdiğinize karar verecek ve ambulansın ne
zaman size ulaşacağını söyleyecektir.
• Eğer acil bir durum için telefon ediyorsanız,
bir ambulans istemelisiniz. Santral memuru
sizi ambulans hizmeti kontrol odasına
bağlayacaktır.
• Telefonunuz cevaplandığı zaman öncelik
durumunuzu belirlemek ve ambulans
ulaşıncaya kadar hastaya en iyi nasıl
yardım edeceğiniz doğru bilgiyi vermek için
size sorular sorulacaktır.
Size şunlar sorulabilir:
• Hangi telefon numarasından arıyorsunuz?
(Eğer telefon kesilirse size tekrar
arayabimek için)
• Tam olarak kazanın olduğu yer?
• Bize verdiğiniz addres/yer hastaya en kısa
zamanda ulaşabilmemiz acısında çok
önemlidir.
• Nasıl bir kaza olduğu ile ilgili bilgiler
sorulacaktır.
– Problem nedir?
– Kaç insan kaza geçirdi?
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– Hasatanın yaşı kaç?
– Hasta nefes alıyor mu?
– Vücudunun hangi bölümü yaralı?
– Harhangi ciddi bir kanama varmı?
(Böylece kanamayı kontrol altına
alabileceğiniz doğru bigiler verilir).
– Hastanın göğsünde ağrı varmı. (Böylece
hastayı daha rahat ettirebileceğiniz doğru
bilgiler verilir).
– Ambulans elamanlarını herhanği bir
tehlikeye karşı korumak amacıyla, size
olay yerinin güvenliği ile ilğili sorular
sorulabilir.
– Ambulans kontrol görevlileri size
ambulans gelene kadar hastaya nasıl
yardım edeceğiniz konusunda bilgi verir.
– Eğer hasta nefes alamıyorsa yaşamı
tehlikede olabilir, ambulans görevlileri
gelip durumu üstlenene kadar, santral
memuru size hastaya yardım
edebilmeniz için basit, etkili talimatlar
verir.
– Eğer istenilirse yabancı dillerde tercüman
sağlanır.
TELEFONU KAPATMAYIN, hatta bekleyin
ve sakin olmaya çalışın. Bulunduğunuz yeri
verir vermez size bir ambulans
gönderilecektir.
NHS Kuzey Batı Ambulans Servisi Trustʼının
amacı bütün çağrılara en kısa zamanda
cevaplamayı, eğer hastanın hayati tehlikesi
varsa çağrıları sekiz dakikada yanıtlamayı
amaçlar.
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konut

Konutlar
Kiralık Konut Çeşitleri
Konutlara aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz:
• İşvereniniz tarafından sağlanır
• Özel bir evsahibinden kirayalarak
• Konut Birliğinden kiralayarak
• Liverpool Şehir Belediyesiʼnden
• Pansiyon/Otel konutlarından
• İçişleri Bakanlığı sağladığı konutlar
(Birleşik Kırallıkʼta sığınma başvurusunda
bulunanlara)
Aşağıda bunların her biri hakkında daha fazla
bilgi bulacaksınız. Ayrıca Liverpool Şehir
Belediyesinin Tek Nokta Hizmet
Birimlerinde, internette ya da telefonda
danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz. Size en
yakın Tek Nokta Hizmetl Birimi için lütfen
ʻYerel Belediye Hizmetleri & Ulaşım
bölümüne bakınız.
Özel Kiralık Konutlar
Özel kiralık konutlar Merseysideʼin her
yerinde mevcuttur.
• Kiralık konutlar hakkında internette, yerel
yayınlarda, avukatlarda, emlakçılarda,
ücretsiz Your Move dergisinden, dükkan ve
süpermarketlerindeki ilanlardan bilgi
alınabilir.
• Çoğu konutlar mobilyalı veya mobilyasız
kiralanabilir.
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• Kira normal olarak bir ay önceden aylık
ödenir.
• Çoğu ev sahipleri kira sözleşmesi süresinin
son dönemini karşılayacak peşin bir ön
ödeme ister – bu genellikle bir aylık kiraya
eşit değerde bir miktardır.
• Bilmelisiniz ki ev kiralama büroları ve
emlakcıların isminizi listeye koydukları için
sizden para istemeleri suçtur.
Liverpool Şehir Belediyesi, gönüllü
evsahipleri onaylı güven projesini yürütür.
Bu projeye katılan özel ev sahipleri
konutlarının kabul edilen standartlara uygun
olduğunu göstermek için uygulama idari
kurallarına imza atalarlar. Onaylı ev
sahiplerinden ev kiralamak isteyen kiracılar
emim olabilirlerki evleri güvenli ve ev sahipleri
onlara adil davranacaktır.
Liverpool Şehir Belediyesi onaylı
evsahiplerini websitelerinde
desteklemektedir:
www.liverpool.gov.uk/Housing/Private_
housing/Landlord_accreditation_scheme
Müşterek Kiracılı Konutlar
Bir konut aralarında bir bağ olmayan üç ya da
daha fazla kimse tarafından ortak
kullanılıyorsa kanuni olarak buna Müşterek
Kiracılı Konut (HMO) denilir.
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• Belli güvenlik standartlarına uygun
olduklarını teyid için bütün HMOʼların yerel
otorite (Liverpool Belediyesi) tarafından izin
verilmiş olması gerekmektedir.
• Kendi güvenliğiniz için HMO ruhsatı
olmayan ortaklaşa kullanılan konutları
kabul etmemelisiniz.
Konut Birlikleri
Eğer Liverpoolʼda kalmayı planlıyorsanız,
yerel bir Konut Birliğinʼne konut için
başvurabilirsiniz.
• Konut Birlikleri geniş ölçüde farklı
gurupların ihtiyaçlarını karşılamak için
konut sağlar.
Yerel konut birliği:
Community Seven
1-5 Prescot Road
Kensington, L7 0LA
Telefon: 0845 330 4076 veya 0151 295 6515
Yerel Konut Birliklerinin listesini şu
websitesinde görebilirsiniz:
http://www.liverpool.gov.uk/Housing/Housi
ng_associations/list_of_HAs/index.asp
Belediye Konutları
Liverpoolʼda yeteri miktarda Belediye konutu
bulunmamaktadır, ve genellikle evsiz ya da
çocuklu olan aileler gibi özel ihtiyaçları
olanlara öncelik verilir.
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Bölgenizde mevcut olan belediye
konutlarını ve nasıl başvuracağınız
hakkında bilgi için 0151 233 3018ʼe telefon
ediniz veya
http://www.liverpool.gov.uk/Housing/
Council_housing/index.asp
websitesine gidiniz.
• Liverpool Belediyesi, Liverpoolʼda dokuz
tane Kayıtlı Sosyal Evsahipleri ile birlikte
seçeneğe dayalı kiralama programı yürütür.
• Property Pool, bir çok evsabinin boş
konutlarının listesini bir yerde gösterir.
• Verilecek konutların teklifi öncelikle acil
veya özel konut ihtiyacı olanlara yapılır.
Property Pool ʻa kayıt olmak veya daha
fazla bilgi edinmek için
www.propertypool.org.uk websitesine
gidiniz veya 0151 233 3018ʼe telefon
ediniz.
İç İşleri Bakanlığı Birleşik Krallıkʼta
Sığınma Başvurusunda Bulunanlar için
konut sağlar.
Eğer bir sığınmacı iseniz konut ve diğer
devlet yardımları hakkına sahip olabilirsiniz.
Hakkınız olan yardımlar durumunuza göre.
Neye hakkınızın olduğu konusunda daha
geniş bilgi için aşağıdaki kuruluşlardan biri ile
temasa geçiniz:
Refugee Action
64 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5SD
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Ayrıca İç İşleri Bakanlığının websitesinde de
bilgi bulabilirsiniz
www.ind.homeoffice.gov.uk/applying/asylu
msupport veya
Sığınma Destek ve Soru Hattını (Asylum
Support & Enquiry Line) 0845 602 1739
ʻdan arayarak bilgi alabilirsiniz.
Evsizlik
Eğer evsiz iseniz veya evsiz kalma tehtidi
altındaysanız Liverpool Belediyesi ile temasa
geçiniz:
• Aileler Evsiz Aile Birimine (Family
Homeless Team) 0151 233 3027ʼden
telefon edebilir ya da bir Tek Nokta Hizmet
Biriminden (One Stop Shop) yardım
isteyebilirsiniz. (En yakınınızdaki One Stop
Shopʼun detayları için, lütfen “Yerel
Belediye Hizmetleri ve Ulaşım” bölümüne
bakınız).
• Erkeklerin Doğrudan Erişim Merkezi
(Men's Direct Access Centre), 115-119
Shaw Street, Everton, Liverpool,
L6 1HW adresinden yardım isteyebilir. Bu
merkez 24 saat açıktır ve telefon numarası:
0151 298 9166.
• Kadınların Doğrudan Erişim Merkezi
(Women's Direct Access Centre), 115-119
Shaw Street, Everton, Liverpool,
L6 1HW adresinden yardım isteyebilir. Bu
merkez 24 saat açıktır ve telefon
numarası: 0151 233 1914.
Ayrıca aşağıdaki websitesinden faydalı
bilgiler ve temasa geçilecek yerlerin
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listesini bulabilirsiniz:
http://www.liverpool.gov.uk/Housing/
Housing_advice/Homelessness/index.asp
Ofis saatleri dışında, Liverpool
Belediyesinin 24 saat danışma hattı – 0151
233 3000ʼla temasa geçmelisiniz telfonunuz
Özel İhtiyaç Memuruʼna transfer edecektir.
The Big Issue in the North
Kuzeyde Big Issue
Telefon: 0151 709 7030
Evsiz insanlara, hem danışmanlık ve destek
vererek, yaşamlarında ilerlemelerine yardımcı
olur hemde Kuzeyde Büyük Sorun (The Big
Issue in the North) dergisi satarak meşru bir
kazanca sahip olmalarını sağlar.

Genel Bilgiler
Konut Kiralama
• Kira normallde bir ay önceden ödenir.
• Bir çok ev sahibi bir ön ödeme ister, kira
sözleşmesinin sonunuda bu parayı
alabilirsiniz – buna ek olarak bir aylık kira
peşin istenebilir.
Çöp & Artıkların Toplanması
• Liverpoolʼdaki konut sahiplerine, tekerlekli
çöp bidonları sistemine dayalı çöp toplama
servisi sağlanır.
• Her evin leylak renginde tekerlekli bir çöp
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kutusu hakkı vardır, haftalık çöp toplama
günlerinde bunlar dışarı bırakılmalıdır.
• Bu hizmet için konut sahiplerinden ücret
talep edilmez.
Çöplerinizin haftanın hangi günü
toplandığını öğrenmek için lütfen Liverpool
Belediyesine 0151 233 30000 telefon
numarasından arayınız.
Mobilya
Eğer eviniz için mobilya ihtiyacınız olursa ikinci
el mobilya satan yerel bazı kuruluşlar vardır.
Furniture Resource Centre Mobilya
Kaynaklar Merkezi
Atlantic Way, Brunswick Business Park
Liverpool, L3 4BE
Telefon: 0151 702 0550
Websitesi:
www.furnitureresourcecentre.com
British Red Cross
Bradbury House, Tower Street
Brunswick Business Park
Liverpool, L3 4BJ
Telefon: 0151 709 7799
Top Centre Charity Shop
131 Oakfield Road
Anfield, L4 0UE
Telefon: 0151 263 5752
• Ayrıca çamaşır makinası gibi bazı ikinci el
elektirikli eşyaları www.createuk.comʼda
bulabilirsiniz.
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Belediye Vergisi
• Yaşamayı seçtiğiniz konut ne çeşit olursa
olsun, hemen hemen her zaman belediye
vergisi ödemeniz gerekir.
• Belediye vergisi yerel belediyelere ödenir –
bunun şu anki durumunza uyup uymadığını
öğreniniz.
• Belediye verğisini ödememek bir suçtur.
Daha fazla bilgi için Liverpool Belediyesini
0151 233 3008 telefonunda arayınız.
Sigorta
• Bu bölgede ikamet ederken, eğer
eşyalarınızın değerli olduğunu
düşünüyorsanız sigorta yaptırdığınıza emin
olun.
Televizyon Kullanma İzni
• Eğer bir televizyon ya da TV proğramları
alıcısı veya kayıt etmek başka bir cihaz
kullanıyorsanız (örneğin bir VCR, DVD ya
da yayın kartı olan bilgisayar) – yıllık bir TV
kullanma izin belgesine ihtiyacınız vardır.
• Yasalar gereği bir TV kullanma izin belgesi
almalısınız ve her yıl yenilemeniz gerekir.
• Bir renkli TV lisansı yıllık 135.50 İngiliz
Sterlini ve siyah beyaz TV kullanma izin
belgesi yıllk 45.50 İngiliz Sterlini (Kasım
2007).
• En kolay bir şekilde ödemek yapmak için
yerel postanenize gidin ya da daha fazla
bigi için www.tvlicensing.co.uk bakınız.
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Telefonlar
• Bölgenizde bir kaç değişik telecom vardır.
• Bununla birlikte hepsinin sabit hat parsına
ek olarak, yaptığınız telafon görüşmelerinin
maliyeti eklenir.
• El telefonu kullanmak daha ekonomik
olabilir.
Faturalar
• Bır ev kiralarken elekrik ve gaz
faturalaralarının kiraya dahil olup
olmadığını kontrol etmelisiniz.
• Eğer kiraya dahil değillerse şirketlere
telefon edip faturaların sizin isminize
çevrildiğine emin olunuz
• Ayrıca evi ayrıldığınız zaman, şirketlere ne
zaman ayrıldığınızı bildirmelisiniz ki ek bir
maliyette sorumlu tutulmayasınız.

Acil durumlarda ilgililere
ulaşabilme
Aşagıdaki telefon numaraları gas sızıntısı,
elektirik kesintisi, su patlaması ve diğer tüm
acil durumaları 24 saat bildirmek içindir.
Gaz
British Gas

0800 111 999

TXU Energi

0800 195 2953

Manweb

0845 272 2424

Powergen

0800 363 363
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Elektirik
Manweb

0845 272 2424

Transco

0800 111 999

Powergen

0800 363 363

Su
United Utilities

0800 330 033

Evlerin Isıtılmasının İlerletilmesi
ile İlgili Yardım
• Eğer kendi eviniz varsa ya da özel bir
şahısta kiralamışsanız belki Warm Front
Programından karşılıksız ödenek hakkınız
vardır.
• Warm Front, konutları daha sıcak, sağlıklı
tutar ve enerji verimliligini daha da artırır.
• Warm Front Ödeneği 2,700 İngiliz Sterlini
değerinde izolasyon ve ısıtmayı ilerletme
paketi sunar (eğer tavsiye edilen gazlı
kalorifer sistemi ise 4,000 İngiliz Sterlini).
• Bu devlet tarfından finanse edilen ve
başlatılan, eaga tarafından yürütülen bir
projedir. Daha fazla bilgi için
www.warmfront.co.uk gidiniz.
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sağlık

Sağlık
NHS (Ulusal Sağlık Servisi)
NHS Birleşik Krallıkʼın tamamını kapsar ve
ülkede yaşayan herkese sağlık hizmetleri
verir. Bu servis bir dizi sağlık muayenesi ve
prosüdürü, GPʼler Genel Praktisyenler ve
hastaneler vasıtasıyla ücretsiz sağlanır.
Reçeteli ilaçlar ve göz muayenesi ile ilgili
hizmetler için olan ödemeler kişisel
durumunuza göre değişir.
NHS Direct
Eğer siz veya tanıdığınız biri iyi değilse ve
tıbbi danışmaya ya da sağlık konusunda
bilgiye ihtiyacı varsa, NHS Directʼi arayabilir,
bir hemşire veya sağlık bilgisi danışmanıyla
konuşabilir.
NHS Direct haftanın 7 günü 24 saat hizmet
verir.
Telefon: 0845 46 47 veya
http://www.nhsdirect.nhs.uk websitesine
bakınız.
Genel Praktisyenler Hizmetileri
Genel Praktisyenler (GPʼler), hastalarına açık,
sınırsız ve kişinin yaşına, cinsiyetine ya da
herhangi bir diğer özelliğine bakmaksızın
bütün sağlık sorunlarıyla ilgili hizmet veren
yerel aile doktorlarıdır.
• Bir doktor görmek isteyen kimselerin ilk
görüştükleri kimselerdir.
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• Çok geniş kapsamlı kişisel tıbbi bakım
sağlarlar ve gerkli gördüğünde hastaları
uzmanlara havale ederler.
• GPler ayrıca daha önce hastaneler
tarafından yapılan tansiyon izleme, küçük
ameliyat, şeker hastalığı olan insanlara,
astım ve diğer uzun süreli hastalıkları
olanların bakımı gibi işleri yaparlar.
• Doktoru görmeye ihtiyaç duyarsanız
randevu almak için telefon etmeniz veya
bulunduğu yere gitmeniz gerekir.
• Eğer burada sadece 3 ay kadar bir süre
kalacaksanız geçici ikamet eden biri olarak
kayıt olmadan doktora gidebilirsiniz.
• Pasaportunuzu yanınıza almanız önerilir.
• Eğer 3 aydan fazla bir süre için burada
kalacaknız doctora gidip kayıdınızı
yapmalısınız.
– kayıt olacağınız zaman pasaportunuzu
yanınıza almanız önerilir resepsiyondaki
görevli pasaportunuzu görmek isteyebilir.
– Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin dışında
bir ülkenin vatandaşı iseniz doktoru
görmek ve ihtiyacınız olan ilaçlar almak
için bir ödeme yapmanız istenebilir.
Bölgede bir kaç mahalle doktoru vardır:
Fairfield Medical Centre
10 Hampstead Road
Liverpool, L6 8NG
Tel: 0151 263 1323
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Kensington Park
Jubilee Drive
Kensington, L7 8SJ
Telefon: 0151 285 4450
Edge Hill Health Clinic
Crosfield Road
Liverpool, L7 5QL
Telefon: 0151 733 1347
Picton Road Surgery
194 Picton Road
Wavertree, L15 4LL
Telefon: 0151 260 2777
Sığınma İsteyenler için Sağlık Hızmetleri
Eğer Birleşik Kırallıkta sığınma istemişseniz
bazı mahalle doktorları özellikle sığınma
başvurusunda bulunanlar için ʻGenişletimiş
Yerel Hizmetʼ verirler. Bu mahalle doctorların
listesi aşağıdadır. Ayrıca herhangi bir yerel
doctora gidebilirsiniz.
Dr. Flynn & Partners
Sefton Park Medical Centre
Smithdown Road
Wavertree
Liverpool L15 2LQ
Drs. Blakeborough & Chandrashekhar
Earle Road Medical Centre
131 Earle Road
Liverpool L7 6HD

61

Drs. Das & Thimmiah
Benim Medical Centre
2 Penvalley Crescent
Kensington
Liverpool L6 3BY
Dr. Smith & Partners
Princes Park Health Centres
Bentley Road
Liverpool L8 0SY
Dr. Yadav
Earle Road Medical Centre
131 Earle Road
Liverpool L7 6HD
Dr. Majeed
Earle Road Medical Centre
131 Earle Road
Liverpool L7 6HD
Dr. Abrams
Great Homer Street Health Centre
25 Conway Street
Liverpool L5 3SF
Dr. Knowles
Old Swan Health Centre
Crystal Close
Old Swan
Liverpool L13 2GA
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Hastaneler
Sizin Bölgenizdeki en yakın hastaneler:
The Royal Liverpool University Hospital
Prescot Street, Liverpool, L7 8XP
Telefon: 0151 706 2000
Bu hastahanenin acil servisi vardır
Liverpool Womenʼsʼ Hospital (Liverpool
Kadın Hastanesi)
Crown Street, Liverpool, L8 5SS
Bu hastahane duğum hizmetileri sunar.
Telefon: 0151 708 9988
Royal Liverpool University Dental Hospital
(Diş Hastanesi)
Pembroke Place, Liverpool, L3 5PS
Telefon: 0151 706 2000
Royal Liverpool Childrenʼsʼ Hospital
(Alder Hey) (Çocuk Hastanei)
Eaton Road, West Derby, L12 2AP
Bu hastahanenin coçuklar için acil sevisi
vardır
Telefon: 0151 228 4811
Eczacılar/Eczaneler
Bir çok bölgede eczacılar bulunabilir ve bütün
ilaclar ve hafif rahasızlıklar ilgili konularla ilk
danışacagınız yerlerdir. Bölgenizde bir çok
eczacı/eczane var. Aşağıda en size yakın
olanların bir listesi verilmiştir:
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Durning Pharmacy Eczacılığı
Crosfield Road
Kensington, L7 5NZ
Telefon: 0151 260 2590
Blackʼs
41 Wavertree Road
Edge Hill, L7 1PF
Telefon: 0151 263 1112
JH Davey
137 Kensington
Kensington, L7 2RE
Daveyʼs Chemist Eczanesi
253 Kensington
Kensington, L7 2RG
Alliance Pharmacy Eczacılğı
19 Prescot Road
Kensington, L7 0LA
Hall & Stevens Family Pharmacy (Aile
Eczacılğı)
70 Prescot Road
Kensington, L7 0JA
Moss Chemist (Eczanesi)
6870 London Road
Liverpool L3 5NV
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NHS Walk-In Centres (NHS Ayakta Tedavi
Merkezileri)
Eğer kendinizi iyi hisetmiyosanız, Genel
Praktisyenler (GP) gece kapalıysa, NHSʼe
telefon edebilir ya da bir NHS Ayakta Tedavi
Merkezilerine gidebilirsiniz. Eğer bir kaza
geçirdiyseniz ya da herhangi incime için en
yakın Ayakta Tedavi Merkezine gidebilirsiniz.
Ayakta Tedavi Merkezileriʼnin açık oldukları
saatler değişiktir.
Size en yakın NHS Walk in Centres (NHS
Ayakta Tedavi Merkezileri)
Liverpool (City) Walk in Centre
Liverpool (City) (Ayakta Tedavi Merkezi)
Great Charlotte Street
Liverpool, L1 1HU

Liverpool (Old Swan) Walk In Centre
Liverpool (Old Swan) (Ayakta Tedavi
Merkezi)
Old Swan Health Centre
Liverpool, L13 2BY
Dişcilik Hizmetleri
NHS ve özel diş hizmetleri mevcuttur. Size en
yakın dişçiyi bulmak için
http://www.liverpoolpct.nhs.uk
websitesinde ʻBölgenizdeki En Yakınını
Bulmaʼ hizmetini kullanın ya da Liverpool
Primary Care Trustʼı 0151 296 7000
telfonunda arayınız.
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Göz Doktorları.
Göz hizmetleri, göz testi süper marketlerdahil
çok yerde mevcuttur. Göz muhanesi için para
ödemeniz gerekebilir, eğer HC3 sertifikanız
varsa para ödemenize gerek yok.
Sağlık servislerinin yerlerini nasıl
bulursunuz
Bütün yerel sağlık servislerinin Genel
Praktisyenlerin (GP), dişçiler, hastahaneler,
acil servisler gözlükcüler veya eczacıların
yerlerini bulmak için
http://www.liverpoolpct.nhs.uk
webadresine bakabilirsiniz posta kodunuzu
yazın ve aradığınız servisi ʻbölgenizdeki
sağlık servislerin yerini bulmaʼ (ʻlocating
services in your areaʼ) kutusuna yazınız ya
da Liverpool Primary Care Trustʼı 0151 296
7000 telefon numarasından arayınız.
Akıl Hastalıkları Servisleri
NHS Primary Care Akıl Hastalıkları Timi
• Primary Care Akıl Hastalıkları Biriminin
amacı endişe ve deprasyondan etkilenen
insanların ihtiyaclarını dile getirmektir.
• Doğru bir teşhis etmek için hasta ile
çalışırlar ve ve uygun yardım şeklini
belirlerler, bu kısa süreli bir terapi ya da
belirli bir kuruma havale olabilir.
• Bölgedeki servislerle ilğili ayrıntılı bir bilgiye
sahipler ve bir kaç gönüllü kurumla başarılı
ortak çalışma içindeler.
• Ayrıca aylık bakıcılar grubu toplantılarını
yürütürler.
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Daha fazla bilgi alamak için lüfen 0151 330
8175 telafonunda hizmet servisini arayınız.
Cinsel Sağlık
Aşağıda gebelikten korunma hakkında
danışmanlık ve ücretsiz prezervatif
alabileceğiniz yerlerin detaylari verilmistir.
Ayrıca yerel (Walk-In Centre) Randevusuz
Ayakta Tedavi Merkezlerinden cinsel sağlık
üzerine bilgi alabilirsiniz.
Royal Liverpool University Hospital GUM
Department (Üreme – Ürenir Saglık)
1st Floor, Prescot Street,
Liverpool L7 8XP
Telefon: 0151 706 2620/2621
Telefon: 0151 706 2622/2623 (Yardım hattı)
Cinsel yolla bulaşmış enfeksiyon durumları ile
ilgilenirler.
• Aynı gün test
• HIV ile ilgili bütün bakım ve başetme
• Contraception.
• Gebelikten korunma
• Cytology (Hücre) and colposcopy (rahim
kanseri) testi servisi.
• Ücretsiz gizli hizmet ve prezervatifler.
Randevu almak için telefon ediniz.
Abacus Clinics for Contraception
& Reproductive Health Care
Central Abacus, Citrus House,
40-46 Dale Street, Liverpool L2 5SF
Telefon: 0151 284 2500
(Textphone 0151 330 0825)
67

Her yaştaki erkek ve kadın için ücretsiz ve
gizlilik kuralları içinde hizmet mevcuttur.
• Gebelikten geriye dönebilmenin bütün
metodlari
• acil doğum kontrolü
• prezervatifler,
• gebelik testi,
• istenmeyen gebelik ile ilğili danışması ve
kürtaj servislerine yönlendime
• cytology, (Hücre Testi)
• cinsel sağlık danışmanlğı,
• sex yoluyla ulaşalan Chlamydia virüsü
tarama testi ve 25 yaşın aldındakilere tedavi
Liverpool & South Sefton bölgesinde 25 tane
klinik mevcuttur.
Randevusuz hizmet olanakları vardir, bazı
uzman klinikler için sadece randevulu hizmet
sunar
Diğer kliniklerin bulundukları yerler için
NHS Direct (0845 4647) ile temasa geçiniz.
Brook
81 London Road, Liverpool L3 8JA
http://www.brook.org.uk/
Brook Recorded Information Line
0207 950 7700 (24 Hour)
Telefon: 0151 207 4000
Brook Kayıtlı Bilgi Hattı 0207 950 7700
(24 Saat)
Brook 25 yaşın altındaki gençler için parasız
doğum kontrolü ve cinsel sağlık hizmetleri
sağlar. Ayrıca randevuyla genel STI taraması
yapılır.
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H.I.V. / A.I.D.S Hizmetleri
Sahir House
PO Box 11, Liverpool L69 1SN
info@sahir.uk.com
http://www.sahir.uk.com/
Telefon: 0151 708 9080/707 0606
Mersey AIDSLINE yardım hattı:
0151 709 9000
Merseysideʼda yasayan bireylere ve değişik
kültürlerdeki ailelere HIV ile ilğili bilgi ve pek
çok hizmet yardım merkezi.
Hizmetleri: Randevusuz görüşme, yardım
grupları, terapi, bilgi, öğretim ve eğitim,
Toplum Hemşireleri sağlik seansları, Mersey
AIDSHATTI
Bütün yardımlar üçretsiz ve verilen bilgiler
gizli kalır.
Ulusal AIDS Yardım hattı
(24 saat PARASIZ TELEFON)
Telefon: 0800 56 71 23
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transeksüel
Hizmetleri (LGBT)
Armistead Project
1st Floor, Musker Buildings,
1 Stanley Street.
Liverpool, L1 6AA
info@armisteadcentre.co.uk
http://www.armisteadcentre.co.uk
Telefon: 0151 227 1893
Yardım hattı: 0870 990 8996
(Mincom 0151 227 1478)
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• (LGB)Lezbiyen,Gey ve Eşcinsel
topluluklara özellikle HIVʼyi engelleme ve
cinsel eğitimi geliştimeyi öne çıkararak
parasız ve gizlilik kurallarına bağlı hizmet.
• Bu servis cinsellik ve HIV/ Cinsel sağlık
konuları üzerine eğitim verir;
• Gey ve Bi-Sexual erkekler ve sokaklarda
çalışan kadınlar ve erkek için bir dizi
zararları azaltma ve sağlık geliştirme
hizmetleri verir.
• Telefon yardım hattı, randevusuz giriş,
terapi, cinsel sağlık bilgisi, parasız
prezervatifler ve, HIV ile yaşayan gey
erkekler, 13 – 19 yaşları arası gençlik
gurupları,ebeveyinler ve bakıcılar, ve
Öğrenme Özürlü insanlar için destek
gurupları.
• 16 yaşının altındakiler gizlilik kurllari
içerisinde muamele görecektir.
Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılık Hizmetleri
Kensington Family Support Centre
(Kensington Aile Destek Merkezi)
Sacred Heart School
3 Hall Lane
Kensington, L7
www.warmtears.co.uk
Bir üyesi uyuşturucuya karışmış olan ailelere,
gizlilik içerisinde destek veren toplum
kurumlarıdır.
• gizlilik kuralarına bağlı teke tek terapi;
• guruplara destek ve danışmalık.
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Uyuşturucu ve alkol problemleri olanlara
destek ve hizmetler sunan bu çevrede ki
diğer acentalar aşağıda sıralanmıştır:
ACT Uyuşturucu Yardım hattı
Ücretsiz arama: 0800 028 1300
Alternatives (Lighthouse Project)
Telefon: 0151-449-1929
Uyuşturucu ve alkol yalnış kullanıcılarının
tedavileri için gündüz bakım programı
• eğitim
• öğretim;
• kişisel gelişim
C.I.C.
Telefon: 0151-707-2420
Sorunu olan kimseler için olduğu kadar aileler
için de bir hizmettir.
• değerlendirmeler
• danışmalık/bilgi,
• Uyuşturucu kisisel disiplin proğramı ve
alkol yalnış kullananlar.
CAIS Ltd
Telefon: 01978 313904
Asagidaki alanlarda bir dizi hizmetler verir:
• uyuşturucu ve alkol ile ilgili zararların
önünü alma ve azaltma
• Sigara ve alkolu birakma tedavisi
• terapi ve tedavi hizmetleri.
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Frank
Ücretsiz arama: 0800 77 66 00
Gençlere ve ailelerine uyuşturucular hakkında
gizlilik kuralları içinde danışmanlık sağlayan
telefon yardım hattı.
Irish Community Care Merseyside
Telefon: 0151-707-4302
İrlandaʼlı gezginciler & İrlanda kökenli
insanlarla çalışır.
Aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş ölçüde
destek:
• uyuşturucu ve alkol
• ruh sağlığı ve kalacak yeri
Mersey Care NHS Trust
Telefon: 0151-709-0516
Liverpoolʼda uyuşturucu ve alkol kullananlar
için genelinde servisler sunarlar:
• altenativ ilaçlar
• genel olarak toplumun içinde ve hastanede
yatılı kalanların sigara ve alkolu bırakma
tedavisi
• Yeniden tekrarlanmasını önleme
• Bu hizmete 18 yaşın üzerinde olan herkes,
Mahalle Doktoru GP/diğer servisler
aracılığıyla havale yapılabilir.
NSPCC
Telefon: 0151 737 1999
• Bir madde kullanan hamile kadınlara ve
küçük çocukları olan kadınlara yardim
hizmeti saglar
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• Birim ayrıca çocuklari ile yasayan
uyuşturucu kullanan anne, babalar dahil
diğer aile üyeleri ile de çalışır.
Parkview Project
Tel: 0151-263-8123
• Kalacak yere dayalı 12 adimda kendi
kendine disiplin timeline dayalı hizmet
sunar.
Progress 2 work (İşte İlerileme)
Tel: 0151-258-1199
• Öğretim ve /ya da işe girmek isteyen eski
uyuşturucu kullananları hedef alan destek
program.
Project 8
Telefon: 0151-735-0009
• Toplum üyeleri tarafından idare edilen
Değerlendirme & Yönlendirme ünitesi,
Siyahlar ve diger azınlık guruplar hizmette
yaralanmalarini artirmak amacindadir
• Devamındaki değerlendirme, hizmetten
faydalananlar ihtiyaçlarının karşılanması
için en uygun olan servise yönlendirilir.
Relay Project (Toplumun Sesi)
Telefon: 0151 709 2998
• Aynı sorunları yaşayan kişilerin yürüttüğü
ʻServisi Kullanalar Projesiʼ Vekillik,
Meditasyon, Akran Destegi, Hasta Uzman
Programi, Servisi Kullanan Grubların
Toplum Sesi hizmeti verir en uygun
kurumlara yölendirme ve başka kurumlara
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havale eder. Kendi kendine ya da başka bir
kurum tarafından havale ile radevulu veya
rendevduvusuz hizmet.
Sharp Project
Telefon: 0151 703 0679
• SHARP Liverpool (Kendi Kendini
Bağımlılıktan Kurtulma Programı)
uyuşturuçu ve alkol bağımlısı erkek ve
kadınların için günlük olarak planlanmış 12
adımda öz disipline dayalı, yoğun trapi
tedavi/rihabilatasyon programıdır.
Spider Project
Telefon: 0151 709 4841
• Uyuşturuçu bağımlıları ve uyuşturucu
kullanmayı bırakanların yeniden
başlamalarını önlemek için hizmeti verir
• Güzel yazı, sanat, tiyatro ve dışarıda
yapılan aktiviteler dahil bir dizi hizmetler
sağlar
Substance Misuse Service
(Liverpool City Council)
• Careline yapılacak havaleler Telefon:
0151 233 3019
• Liverpoolʼun her tarafında uyuşturucu ve
alkol yanlış kullananlar için sosysal
hizmetler servisi
• Bağımlısı oldukları maddelerle ilgili
sorunlarını dile getirmek için yardım ve
destek istiyen insanlara bilgi, danışmanlık
ve değerlendirme hizmeti
• Mahalli rehabilitasyon servislerine erişim
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Summergrove
Telelefon: 0151 734-4465
Konut destek projesi uyuşturucu ve alkol
bağımlığından kurtulan ailelere destek sağlar.
The Basement
Telefon: 0151-707-1515
Şehir Merkezinde bulunan evsizler kurumu
randevusuz hizmet verir ve sadece kadınlara
yönelik guruplar.
The Social Partnership (Toplum İşbirliği)
Telefon: 0151-258-6333
Sosyal işbirliği uyuşturucu kullanıcılarına
eğitim, öğretim ve işe girmelerine yardımcı
olmak için bir dizi program sunar.
Whitechapel Centre
Tel: 0151 207 7617
Evsizler için ofisin dışında insanlarin kolay
gelebilcegi merkezlerde, ev sorunları desteği
ve randevusuz bir dizi hizmetler sunar.
Windsor Alkol Tedavi Ünitesi
(Merseycare NHS Trust)
Telefon: 0151 529 2450
Geniş değerledirme, sigara ve alkol
bagımlılığından kurtarma (hastanede yatılı ve
yatılı olmayan hastalar) ve psikolojik tedavi
müdahalelerine erişim dahil olmak üzere
çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Daha
karmaşık durumlara veriler sağlanabilir.
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Azınlık Toplumlar için Sağlık Servislerine
Erişim
Liverpool Primary Care Trust (PCT), PCT
Social Inclusion Team Sosyal Kapsama
Birimiʼnin bir parçası olarak çok çeşitli diller
konuşabilen vekiller /ofis dışında
çalışanlarandan oluşan bir birim işe almıştır.
Somalili, Çinli, evsizler ve gezginci toplumlar
dahil olmak üzere 16 kişilik bu birim kendi
toplumlarına yönelik çalışır. Onlar hastaların
bilgi, destek, yardım, sağlık ve sosyal bakım
yaralanmalarını sağlamaları için işe
alınmışlardır.
They can be contacted at:
Onlarla aşağıdaki adreste temasa
geçilebilir:
Kumba Imani Centre
4 Princes Road
Toxteth, L8
Yerel sağlık servisleri hakkında daha fazla
bilgi için, 0151 296 7000 telefon
numarasından Liverpool Primary Care
Trustʼı arayınız.
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eğitim ve mesleki
eğitim

Eğitim ve Mesleki Eğitim
Okul Eğitimi
• Anne ve babalar/veliler yasalar gereği
çocuklarının düzenli okula devam
etmelerinden soromlulukları olduklarını
bimelidirler.
• 4 ile 16 yaş arası bütün çocuklar mutlaka
okula gitmelidir.
• Çocuğun okula gidemeyeceği aynı gün
içinde okula bidirilmelidir.
• Okulda sürekli devamsızlık yapan
çocukların anne ve baba/velileri yasal
işlemlere tabi tutulabilirler.
• Çocoğunuzun bir okula kabul edilmesi için
öncelilikle kayıt yaptırmalısınız. Liverpool
Şehir Belediyesi size çocuğunuzun hangi
okula gidebileceğini bildirir ve devamında
ne yapacağınız konusunda yol gösterir.
Eğer herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız
lütfen Liverpool Şehir Belediyesi Çocuk
Hizmetlerini 0151 225 6030 telefon
numarasından ya da EMTAS
0151 233 3901 telefon numarasından
arayınız. Okullara kayıt için daha fazla bilği
www.liverpool.gov.uk/Education_and_lear
ning/Schools_and_colleges/School_Admis
sions/index.asp websitesine mevcuttur.
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Çocuların aşağıdaki yaşlarda okula devam
etmeliler:
• 3 yaşından 4 yaşına kadar okul öncesine
• 4 yaşından 11 yaşına kadar İlkokula
• 11 yaşından 16 yaşına kadar Ortaokula
devam ederler
Eğer çocuğunuzun İngilizce öğrenmek için
yardıma ihtiyacı varsa buna ʻek yardım
ihtiyacıʼ denir ve yardım temin edilir.
Kensington ve çevresindeki okulların ve ana
okullarının detayları aşağıda verilmiştir.
St Sebastianʼs Field of Dreams Nursery
6 aylıkʼtan 5 yaşına kadar olan çocuklar için
bakım
Holly Road,
Kensington, L7 0LH
Telefon: 0151 260 9697
Email: sebastians-ao@stsebastians.liverpool.sch.uk
Kensington Childrenʼs Centre
5 yaşından küçükler için bakım
The LifeBank
Quorn Street
Kensington L7 2QR
Telefon: 0151 300 8420
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Sacred Heart Catholic Primary School
5 yaşından küçükler için anaokulu, 5ʼten
12ʼye kadar çocuk okulu
Hall Lane
Kensington, L7 8TQ
Telefon: 0151 709 7182
Email: sacredao@sacredheart.liverpool.sch.uk
St Sebastianʼs Catholic Primary School
3ʼden 5 yaşına kadar ananokulu 5ʼten 12ʼye
kadar çocuk okulu
Holly Road,
Kensington, L7 0LH
Telefon: 0151 260 9697
Email: sebastians-ao@stsebastians.liverpool.sch.uk
Kensington Infants School
3ʼden 5 yaşına kadar ananokulu 5ʼten 12ʼye
kadar çocuk okulu
Brae Street
Kensington, L7 2QG
Telefon: 0151 263 6429
Kensington Junior School
7ʼden 12 yaşına kadar çocuk okulu
Brae Street
Kensington, L7 2QG
Telefon: 0151 263 1911
Email: kensingotnj-ao@kensingtonjun.liverpool.sch.uk
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Phoenix Primary School
5ʼden 16 yaşına kadar olanlar için ananokulu
ve ilkokul.
Özürlü ve özel ihtiyacıları olan çocuklarla
ilgilenmekte uzmandır.
Birchfield Road
Kensington, L7
Telefon: 0151 228 3831
Email: phoenixpao@phoenix.pri.liverpool.sch.uk
The Academy of St Francis of Assisi
12ʼden 16 yaşına kadar olanlar için ortaokul
Gardners Drive
Liverpool, L6 7UR
Telefon: 0151 260 7600
Sakatlığı veya Eğitimle İlgili Özel
İhtiyacları olan Çocuklar (SEN)
Liverpool Belediyesi Çocuk Hizmetleri
sakat ve eğitimle ilgili özel ihtiyacı olan
çocuklara (SEN) annelere ve
babalara/velilere yardım ve danışmanlık
sunar. Bu hizmetler şunları içerir:
• Ailelerle ortak çalışma
– Annelere ve babalara/velilere
çocuklarının eğitimleri ile ilgili doğru
kararlar vermeleri konusunda gizlilik
içinde bilgi ve yardım sağlar.
Anne ve babalar için çok bilgi mevcuttur ve
bazı bilgiler toplumun diğer dillerine
çevrilmiştir. Eğer bir konuda daha fazla bilgi
istiyorsanız bu bilgiyi size sağlanır lütfen
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0151 233 2848 telefonunu arayınız ya da
Parentpartnership@liverpool.gov.uk
websitesine bakınız
5 yaşından küçük coçuklar için Mahalli
Küçük Yaş Hizmetleri
NYES toplum temelinde 0-5 yaşları arası
eğitimle ilgili özel ihtiyacı olan ve sakat
çocukları ve onların ailelerine destek sunar.
Daha fazla bilgi için Tim ile görüşün
Kensington Infant School
Brae Street, Kensington, L7 2QG
Tel: 0151 233 1116
Email: lynne.bell@liverpool.gov.

Okul Sonrası Eğitim
Çocuklar 16 yaşından sonra, koleje veya
üniversiteye gitmeyi seçebilirler. Birleşik
Krallıkʼta pek çok farklı kurslar sunan bir çok
sayıda kolej ve üniversite vardır.
Yerel Üniversiteler, Liverpool Üniversitesi,
Liverpool John Moores Üniversitesi Hope
Üniversitesi and Edge Hill Üniversidir.
Yüksek eğitim ve öğretim
Liverpoolʼda yetişkinlerin öğretim ve
eğitimden faydalanması için pekçok fırsat
vardır. Mevcut olan seçenekler üzerine
danışmanlık Learn Direct (www.learndirectadvice.co.uk) ʼden bulunabilir. Bu ulusal bilgi
merkezi size öğretim kurumları bulmanıza
yardım eder ve kurumla bağlantıya kurmanızı
sağlar.
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Çevredeki bazı yerel eğitim ve öğretim veren
kurumlar aşağıda sıralanmıştır:
Liverpool Community College (Liverpool
Toplum Koleji)
Şehir genelinde bir kaç merkezi var ve
Lifebank, Asylum Link ve Kütüphaneʼde
kurslar sunarlar.
Telefon: 0151 252 1515
Websitesi: www.liv-coll.ac.uk
Adult Learning Service (Yetişkinler
Öğrenme Servisi)
Liverpoolʼun her bölgesinde, kamu yerlerinde
ve Kensington Toplu Öğrenme Merkeziʼde
kurslar sağlar.
Telefon: 0151 233 2400
Websitesi:
www.liverpool.gov.uk/Education_and_lear
ning/Adult_and_community_education/Ad
ult_learning_providers/index.asp
Eastern Link JET
Bölgede ikamet edenlerin işe girmeleri,
yetenek kazanma ve belgeler alabilmeleri için
düzenlenmiş kurslar sunar.
Telefon: 0151 233 6175
Websitesi: www.jeteasternlink.co.uk
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Kensington Community Learning Centre
(Kensington Toplum Öğrenme Merkezi)
Kensington halkı bilgisayar ve (Skills for Life)
Yaşam Boyu Kullanılan Yetenekler
kurslarından ücretsiz faydalanabilirler.
291 - 299 Kensington
Liverpool
L7 2RG
Telefon: 0151 260 1006
Kensington Fields Community Association
(Kensington Alanlar Toplum Kurumu)
Life Bank
Quorn Street
Liverpool, L7 2QR
Telefon: 0151 300 8420
Merseysideʼda başka yüksek eğitim
kolejleride var bunlar aşağıda sıralanmıştır:
Knowsley Community College (Knowsley
Toplum Koleji)
Rupert Road
Roby, L36 9QD
Telefon: 0845 155 1055
Email: info@knowsleycollege.ac.uk"
info@knowsleycollege.ac.uk
www.knowsleycollege.ac.uk
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Hugh Baird Community College (Hugh
Baird Toplum Koleji)
Balliol Road
Bootle, L20 7EW
Telefon: 0151 353 4444
Email: enquiries@hughbaird.ac.uk
www.hughbaird.ac.uk
Wirral Metropolitan College
(Wirral Metropolitan Koleji)
Conway Park Campus
Europa Boulevard
Conway Park, Birkenhead
CH41 4NT
Telefon: 0151 551 7144
Email: elu@wmc.ac.uk
www.wmc.ac.uk
Kurs Ücretleri
Kurs ücretleri bölümüne, öğrenim saatlerine
ve diğer unsurlara göre farklı olabilir. Bazı
kurskar ücretsiz olabilir, diğer kurs ücretleri
ise Birleşik Krallıktaʼki ikamet durumunuza
bağlı olarak değişir.
Üniversiteye doğru İlerleme
Eğer üniversitede gitmeyi istiyorsanız, size
hazırlanmanızda yardım edebilecek bütün
gün ya da yarım gün olan ve genellikle
hazırlık kursları olarak bilinen pek çok kurs
vardır (Liverpool Community College
(Liverpool Toplum Kolejinde) ve bazı
üniversitelerde mevcuttur).
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İngilizce/ESOL Sınıfları
İngilizce kursları bulabileceğiniz pek çok
sayıda yer vardır. İngilizce kursları ESOL
(Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce)
sınıfları olarak bilinir.
Aşağıdaki kurumlar çeşitli yerlerde ESOL
kursları verir. Eğer daha fazla bilgiye
ihtiyacınız varsa, lütfen doğrudan kurumun
kendisiyle temasa geçiniz.
Liverpool Community College
(Liverpool Toplum Koleji)
Telefon: 0151 252 4590
Lifebank
23 Quorn Street
Kensington, L7 2QR
Telefon: 0151 300 8420
Asylum Link Merseyside
St Anne;s Church
1 Overbury Street
Liverpool, L7 3HG
Telefon: 0151 709 1713
Al Ghazali Centre
(Al Ghazali Merkezi)
35 Earle Road
Liverpool, L7 6HD
Telefon: 0151 734 3843
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Liverpool Community College
(Liverpool Toplum Koleji)
Tradewind Square
Duke Street
Liverpool, L1 5GB
Telefon: 0151 252 4590
Liverpool Community College
(Liverpool Toplum Koleji)
Bankfield Road
Liverpool, L13 0BQ
Telefon: 0151 252 1515
Liverpool Community College
(Liverpool Toplum Koleji)
Crawford House
Upper Warwick Street
Liverpool, L8 8HF
Telefon: 0151 709 8258
Yetişkinler Öğrenme Servisleri
Telefon: 0151 233 2400
Kensington Community Learning Centre
(Kensington Toplum Öğrenme Merkezi)
291-299 Kensington
Kensington, L7 2RG
Telefon: 0151 260 1006

Granby Adult Learning Centre
(Granby Yetişkinler Öğrenme Merkezi)
Granby Street
Liverpool, L8 2TU
Telefon: 0151 233 2400
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Park Road Adult Learning Centre (Park
Road Yetişkinler Öğrenme Merkezi)
155-163 Park Road
Toxteth, L8 6SE
Telefon: 0151 233 2430

Newsham Adult Learning Centre
(Newsham Yetişkinler Öğrenme Merkezi)
83 Newsham Drive
Liverpool, L6 7UH
Telefon: 0151 263 5153
Liverpool Kütüphane Hizmetleri
Telefon: 0151 233 3000
Toxteth Library (Toxteth Kütüphanesi)
Windsor St
Toxteth, L8 1XF
Telefon: 0151 709 7489
Kensington Fields Community Centre
Kensington Fields Toplum Merkezi
Hall Lane
Kensington
L7 8TQ
Telefon: 0151 708 9107
Şehir Kilisesi
Jubilee Drive
Kensington, L7 8SL
Telefon: 0151 280 6466

87

ESOL Aile Öğrenme – İngilizce Sınıfları
birden fazla dil konuşan anne ve babalar
için, Yetişkin Öğrenme Servisi
Telefon: 0151 707 0260
Smithdown Primary School
(Smithdown İlkokulu)
Chatsworth Drive
Liverpool, L7 6LJ
Telefon: 0151 707 0260
Granby Adult Learning Centre
(Granby Yetişkinler Öğrenme Merkezi)
Granby Street
Toxteth, L8 2TU
Telefon: 0151 233 2400
St Hughʼs School
(St Hughʼun Okulu)
Earle Road,
Liverpool, L7 6HE
Telefon: 0151 707 0260
Kensington Childrenʼs Centre
(Kensington Çocukların Merkezi)
Lifebank
23 Quorn Street
Kensington, L7 2QR
Telefon: 0151 300 8420
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Muslim Womenʼs Centre
(Müslüman Kadınların Merkezi)
51 Granby Street
Toxteth, L8 2TX
Telefon: 0151 707 0260
Windsor School (Windsor Okulu)
Upper Hill Street
Toxteth, L8 8JE
Telefon: 0151 707 0260
St Michaelʼs School (St Michaelʼin Okulu)
Guion Street
Liverpool, L6 9DU
Telefon: 0151 707 0260
Blackburne House
Blackburne Place
Liverpool, L8 7PE
Telefon: 0151 709 4356

Workersʼ Education Association
(İşçi Eğitim Birliği)
Telefon: 0151 243 5340
The Peopleʼs Centre
54 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5SD
Telefon: 0151 709 8023
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Toxteth Community College
(Toxteth Toplum Koleji)
Telefon: 0151 708 8230
Toxteth Community College
(Toxteth Toplum Koleji)
68 Falkner Street
Toxteth L8 7QA

90

liverpool şehir
belediyesi hizmetleri

Liverpool Belediyesi Hizmetleri
Liverpool Belediyesi
Liverpool Belediyesi Kensington dahil
Livepool şehir bölgesinde kamu hizmetleri
sunar.
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler kişileri, aileleri ve bakıcıları
desteklemek için düzenlenmiş bir dizi
hizmettir. Eğer yardıma ya da danışmaya
ihtiyacınız varsa lütfen Bakımhattını
(Careline) arayın.
• Careline sosyal bakım irtibat servisi olup
yılın her günü, 24 saat görevlilerin mevct
oldugu çocuklar, yetişkinler, evsiz aileler ve
ruhsal sağlık sorunları olan insanlara
sunulan hizmetler hakkındaki sorunlar için
bir merkezi irtibat noktasıdır.
• Carelineʼda sosyal hizmetler memuru
gizlilk kuraları çerçevesinde hizmet verir ve
sizin durumunuzla ilgilebilecek en uygun
kurumlar ile temasa geçmenizde yardım
ederlerler.
Careline farklı dillerde tercümanlar
ayarlayabilir.
• Carelineʼa telefon ederek ile temasa
geçebilirsiniz.
• 0151 233 3700 Careline Çocuklar Servisi
için
• 0151 233 3800 Careline Yetişkinler
Servisi için (18 ve 18 yaşının üstünde
olan kişilerin bütün soruları için)
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Eğer Sağır ya da duyma zorluğunuz varsa
Minicom kullanabilirsiniz 0151 225 2500

Belediye Hizmetleri için
Kullanışlı telefon numaraları
Liverpool Şehir Belediyesi hakkında bilgi için
kullanışlı telefon numaraları aşağıda
sıralanmıştır:
• Sakatlar için Park etme (Blue Badge
Scheme), Genel Sorular, Seçim ile ilgili
hizmetler, kütüphane ve kitap yenileme
0151 233 3000
• Çöp toplama, Ağaçlar ve Çalılıklar,
Yollar, Sokak Temizliği, Sokak
Işıklandırılması, Zemin Onarımı,
Haşare Kontrölü, Kağıt Artıkları,
Her çeşit malzeme madde ve Yeşil
Artıklar dahil olmak üzere yeniden
kullanılır hale getirme
0151 233 3001
• Ticaret Standartları ve Tüketici
Danışmanlığı
0151 233 3002
• İş başvuruları paketkeri için istekler
0151 233 3003
• Doğum ve ölümleri kayıt etmek için
randevular. Evlilik kaydı için Telefon:
0151 233 4975
• Mezarlık ve Krematoryumlar için
randevular ve genel sorular
Telefon:0151 233 3004
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• Çalışma saatlerinin dışındaki acil
durumlar dahil olmak üzere belediye
konutları tamirleri
0151 233 3005
• Eğitim Ödülleri, Okul Kayıtları,
Öğrenci Desteği
0151 233 3006
• Özel Durumlar Hakkında Bilgi
0151 233 3007
• Belediye Vergisi soruları
0151 233 3008
• Konut Ödeneği ve Belediye Vergisi
Ödeneği soruları
0151 233 3009
• Yerel Tek Nokta Hizmet Birirminde (One
Stop Shop) Konut Ödeneği ve Belediye
Vergisi randevuları - 0151 233 3016
• Eğitim Yardımıları, Okul
Yemekleri,Üniformalar, Yolcu pasoları,
0151 233 3010
• Çocuklar ve aileler için Çocukların
Uyum Hizmetlerileri
0151 233 3700
• Park etme cezalarının ön bildirileri
0151 233 3011
• Ruhsatlar
0151 233 3015
• Planlama ve Yapılanma Kontrolü
0151 233 3021
• Vergisiz Araçlar
0151 233 3045
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Genel Sorular
Genel sorular için, Belediye ile şu şekilde
temasa geçebilirsiniz:
Telefon: 0151 233 3000
Minicom: 0151 225 3275
Email: liverpool.direct@liverpool.gov.uk
Ayrıca Typetalk (Yazkonuş) hizmetini
kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz.
Tek Nokta Hizmet Birimleri
Müşteri hizmetleri danışmanı ile yüz yüze
görüşmeyi tercih eden müşteriler Tek Nokta
Hizmet Birimlerinden (One Stop Shops)
birine gidebilirler.
En yakın Tek Nokta Hizmet Birimi (One Stop
Shop):
Picton Road
Liverpool
L15 4LP
Öbür Tek Nokta Hizmet Birimileri detayları
için www.liverpool.gov.uk
websitesine gidiniz yada 0151 233 3000
telefon nmarasını arayınız.
Kütüphane Hizmetleri
Liverpoolʼ da 24 kütüphane bulunmaktadır,
yerleri ve açık olduğu saatler farklıdır ve
www.liverpool.gov.uk websitesinde bulunabilir.
Kitaplar, DVDʼ ler ödünç alabilirsiniz, ücretsiz
internet erişimi ile bilgisayar kullanımı, diğer
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dillerde materyaller ödünç alma ve diğer
hizmetler mevcuttur.
Yerel kütüphanelerin detayları aşağıdadır:
Kensington Toplum Kütüphanesi
Kensington
Liverpool, L7 2RJ
Telefon: 0151 233 4495
Email: kensington.library@liverpool.gov.uk
Özel olanaklar
• Birleşik Krallık İnternet Merkezi
• kamu ücretsiz internet kullanma hizmeti
• randevu almadan gidilebilen ders çalışma
merkezi (DISC)
• Fotokopi
• Fax
Erişim
İnsanların bilgisayarları kullanmasına yardım
eden özel ihtiyaca göre ayarlanabilen
programlar mevcuttur (ekran büyütme sözle –
yazı)
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Edge Hill Toplum Kütüphanesi
Lodge Lane
Liverpool, L8 OQH
Telefon: 0151 233 2052
E-mail: edgehill.library@liverpool.gov.uk
Özel olanaklar
• Birleşik Krallık İnternet Merkezi
• kamu ücretsiz internet kullanma hizmeti
• Siyahların yaşadıkları tecrübeler hakkında
koleksiyonda olan Kitaplar, CDʼ ler, DVDʼ
ler, Video kasetleri.
• Fotokopi Makinesi
5 Yaşın altındakiler için Hikaye Zamanı
• Cuma sabahları 10.30 ile 11.30 arası, 5
yaşın altındakiler için hikaye zamanı
• Sadece sömestir zamanları
Erişim
• İnsanların bilgisayarları kullanmasına
yardım eden özel ihtiyaca göre
ayarlanabilen programlar mevcuttur (ekran
büyütme sözle – yazı)
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Wavertree Toplum Kütüphanesi
Picton Road
Liverpool, L15 4LP
Telefon: 0151 233 2128
E-mail: wavertree.library@liverpool.gov.uk
Özel olanaklar
• Birleşik Krallık İnternet Merkezi
• kamu ücretsiz internet kullanma hizmeti
• Kitaplar (Büyük Alfabe ile yazı
koleksiyonları dahil)
• Sesli olarak kasetlere kayıtlı kitaplar (Kaset
ve CDʼ lerde çocuk koleksiyonları dahil)
• İndik dili kolleksiyonu – Videolar, DVDʼler,
CDʼler, kitaplar ve kasetler.
• ödünç almak için Polonya dilinde kitaplar
• Fotokopi Makinesi
5 Yaşın altındakiler için Hikaye Zamanı
• Salı sabahları 10 ile 11 arası
• Sadece sömestir zamanları
Erişim
• İnsanların bilgisayarları kullanmasına
yardım eden özel ihtiyaca göre
ayarlanabilen programlar mevcuttur (ekran
büyütme sözle – yazı)
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Toxteth Toplum Kütüphanesi
Windsor Street,
Liverpool, L8 1XF
Telefon: 0151 709 7489
E-mail: toxteth.library@liverpool.gov.uk
Özel olanaklar
• Birleşik Krallık İnternet Merkezi
• Kamu ücretsiz internet kullanma hizmeti
• Toplum STEP bilgisayar odaları
• Çin kütüphane servisi – Kitaplar, CDʼler,
DVDʼler. Bilgisayara yüklenmiş Çince
katalog ve dergi sistemi
• Fotokopi Makinesi
• Fax
5 Yaşın altındakiler için Hikaye Zamanı
• Pazertesi öğlenleri 1.30 ile 3 arası
• Sadece sömestir zamanları
Erişim
• İnsanların bilgisayarları kullanmasına
yardım eden ihtiyaca göre uygulanbilen
ayarlanabilen progralar mevcuttur (ekran
büyütme sözle – yazı)
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Eğlence Hizmetleri
Eğlence Merkezleri
Liverpool Belediyesinin modern eksersiz
teçhizatı, vasıflı bilği veren ve havalandırmalı
11 Lifestyles (Yaşamsitili) sağlık merkezleri
var.
9 bölgede yüzme havuzlarında aileler ve
küçük çoçuklar için seanslar, bütün
yaşlardakiler için yüzme dersleri, cankurtaran
eğitimi ve yüzme hocalığı ödülleri, hizmeti
verir.
Buna ek olarak salon dışında çeşitli spor
ekinlikleri hizmet olanakları mevcut 9 tane
spor merkezi vardır.
Üyelik ücret ve seans ücretleri hakkında
daha fazla bilgiyi www.liverpool.gov.uk
websitesinden bulabilirsiniz.
Size en yakın Lifestyles sağlık kulüpleri
Lifestyles Picton
Wellington Road
Wavertree, L15 4LE
Telefon: 0151 293 8350
Lifestyles Park Road
Steble Street
Toxteth, L8 6QH
Telefon: 0151 233 3600

99

Lifestyles Toxteth Sports Centre
Upper Hill Street
Toxteth, L8 8EN
Telefon: 0151 709 7229
Özürlü insanlar için Erişim
Özürlü insanların erişim servislerini
kullanmaları ile ilgili bilgileri
www.disabledgo.info/AccessGuide
websitesinde bulunabilirsiniz.
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mersey ulaşım

Taşımacılık
Merseytravel
Merseytravelʼın bir yerden bir yere gitmenizi
sağlayan otobüsler, trenler ve Mersey
Feribotlarından oluşan bir ulaşım şebekesi
vardır, Bir yolculuk planlarken yolculuğunuza
başlamadan önce bilgi bulabileceğiniz pek
çok sayıda yer vardır:
• Yolculukhattına telefon ediniz
• Merseytravel websitesine bakınız
• Merseytravelʼı ziyaret edin
• Merseytravelʼın son haberlerini okuyun
Merseytravel ayrıca kapsamlı ulaşım
indirim planı hizmeti verir ve geliştirir ve
Merseytravel önden alınan biletlerin
planını yürütür.
Bu sevisler hakkında bilgi almak ve servis
saatlerini öğrenmek için
www.merseytravel.gov.uk ya da
Ulaşımhattına (Traveline) 0871 200 22 33
numaralı telefodan arayınız.
(Pazartesiʼnden Cumaʼya kadar sabah
7ʼden akşam 8ʼe kadar, Cumatesi,
Pazar Resmi Tatillerde sabah 8ʼden akşam
8ʼe kadar)
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Ulaşım Merkezleri
En yakın Ulaşım Merkezleri şunlardır:
Paradise Street Travel Centre
Paradise Street Interchange
1 Canning Place
Liverpool, L1 8LB
Açık olduğu saatler Pazartesʼinden –
Cumartesiʼye kadar: sabah saat 9.30ʼdan
aksam 5.30ʼa kadar
Queen Square Travel Centre
Queen Square
Liverpool, L1 1RG
Açık Oldugu Saatler
09.00 - 17.30 Pazartesʼinden – Cumartesiʼye
10.00 - 17.30 Her ayın ilk Salısi
10.30 - 4.30 Pazarʼları
Otobüs Terminalleri
Liverpool Şehir Merkezinin iki büyük otobüs
terinali vardır
Paradise Street Interchange
1 Canning Place
Liverpool, L1 8LB
Queenʼs Square Bus Station
Liverpool, L1 1RG
Öbür ana otobus durakları Victoria Street,
Sir Thomas Street, London Road and
Renshaw Streetʼde bulunurlar
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Tren İstasyonları
Merseyrail, Londra'dan sonra en sık işleyen
Liverpoolʼın tren sistemidir. Northern Hattı,
Ormskirk, Kirkby, Southport and Hunts
Cross Liverpoolʼa bağlarken Wirral Hattı,
Liverpoolʼu West Kirby, Ellesmere Port,
New Brighton and Chesterʼa bağlar.
Merseyrail trenleri Liverpoolʼun beş
istasyonunda servis yaparlar:
Liverpool Central,
Ranelagh Street
Liverpool
Moorfields (Bu istasyonun iki girişi vardır)
Moorfields
Liverpool
Old Hall Street
Liverpool
James Street
Liverpool
Yerel trenler ayrıca yerel ve ulusal hattları
olan şehrin ana tren istasyonu, Lime Street
istasyonuna giriş çıkış yaparlar.
Lime Street Station
Liverpool.
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toplumsal hizmetler

Toplumsal Hizmetler
Vakıflar, toplum kurumları ve gönüllü
kurumların sizin bölgenizde sunduğu bir çok
hizmet ve faaliyet vardır. Aşağıdaki bölümde
bölgenizde bulunan bazı kurumlar hakkında
bilgiler verilmektedir.
Toplum Dernekleri
The Congolese Association of Merseyside
Flat 2, 87 Botanic Road
Kensington, L7 5PY
Telefon: 07956 386213
Email: congomerseyside@yahoo.fr
Gurubun başlıca amaçları
• Mülteci ve sığınma istiyenlerin ihtiyaclarını
dile getirme ve yaşam standartlarını
yükseltmek
• Kültür mozağini korumak ve toplumun
uyum içinde yaşamasını sağlamak
• Eglence ve dinlenme için olanak sağlama
ve ömür boyu eğitimi geliştirme
Hint Kütür Derneği
253 Edge Lane
Kensington, L7 2PH
Telefon: 0151 263 7965
Email: hinducentre@l7kensington.net
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Her kesimden gelen insanlar için bir toplum
hizmeti kaynağı ve Hintlililerin ibadet yeridir.
Sundukları hizmetler:
• İltica ve devlet yardımı danışmanlığı
• Gündüz bakıcılğı
• Gençlik faliyetleri
• Hint bayramlarını kutlama
Merseyside Çin Bölge Birliği(MRCA)
Business Centre, 1st Floor,
Maxwell House
Liverpool Digital
Kensington, L7 9HJ
Telefon: 0151 907 2912
Email: cathyliverpool@hotmail.com
MRCA Merseysideʼda outran Çinli ve diğer
etnik azalıkların ve daha geniş toplumuların
harmoni içinde yaşamalarının ilerlemesine
hizmet eder.
Over 50s Sacred Heart Club
42 Connaught Road
Kensington, L7 8RP
Telefon: 0151 263 0243
Kulüb bingo oyunu, piyango, dans, sohbet ve
otobüs turları aktiviteleri sunar.
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Yambi Africa
153a Kensington,
Kensington, L7
Telefon: 0151 263 0325
Email: info@yambiafrica.org.uk
www.yambiafrica.org.uk
Yambi Afrikanın amacı, Afrikali ve diğer Siyahi
ve Etnik Kökenli artistleri ve oyuncuları yetkili
kılarak kendi çalışmalarını yerel, ulusal ve
uluslar arası kültürel etkinliklerde sergileyerek
Afrika kütürünü tanıtmakdır.
Liverpool African Association
The Job Bank
Tunnel Road
Liverpool, L7 6QD
Telefon: 0151 233 6153/6182
Mobile: 07861 233226
Africalı ve Afrika kökenli insanlar için, aylık
toplantılar, festivaller, bilgi paylaşma
seansları, sosyal aktiviteler düzeler ve
toplumun bu aktivelere katılmasını sağlayarak
onlara destek olur.
Mahallelininin Kurumları
Clint Road Estate Tenants & Residents
Association
20 Clint Way
Liverpool, L7 5QQ
Telefon: 0151 260 3889
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Crossfield Tenants & Residents Association
8 Webb Close
Edge Hill, L7 5QW
Bu dernek Durnıng Road, Edge Lane, Botanic
Road ve Wavertree Road arasında kalan
bölgeyi kapsar.
Fairfield Area Residents Association
Telefon: 0151 2801787
Email: faraliverpool@hotmail.com
GEARS
26 Gresham Street
Fairfield, L7 9LU
Telefon: 0151 475 5974
Email: ann.hodges@talk21.com
Lister Residents Association
C/o 11 Lister Crescent
Fairfield, L7 0HP
Email: listerresidents@blueyonder.co.uk
Needham Road Residents Association
5 Frost Street
Kensington, L7 0EL
Telefon: 0151 260 8893
Royston Residents
17 Janet Street
Liverpool, L7
Telefon: 0151 263 0292
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Toplum Öğretimi & Yaşam Boyu
Öğrenme Grupları
All Arts
52 Toft Street
Liverpool, L7 2PS
Email: allarts@blueyonder.co.uk
Brae Street Parents Association
Ebeveynler Birliği
Kensington Infants School
Brae Street
Liverpool, L7 2DQ
St Sebastianʼs Parent Teacher Association
Ebeveyn Öğretmen Birliği
St Sebastianʼs School
Holly Road
Liverpool, L7 0LH
Telefon: 0151 260 9697
Email: sebastians-ao@stsebastians.liverpool.sch.uk
Kensington Fields Community Association
Toplum Birliği
24 Hall Lane
Kensington, L7 8TQ
Telefon: 0151 708 9107
Email: kfcasue@talk21.com
Kensington Community Learning Centre
Toplum Öğrenme Merkezi
291-299 Kensington
Kensington, L7 2RG
Telefon: 0151 260 1006
Email: alan@kclc.co.uk
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Saglik ve Spor Kurumlari
Leighbridge Football Club
47 Tynwald Hill
Liverpool, L13 7DN
Telefon: 0151 228 0477
Bölgedeki 6`dan – 12 yasina kadar bütün
erkek ve kız çocuklara açıktır.
Kensington Community Sports Centre
Jubilee Drive
Kensington, L7 8SJ
Telefon: 0151 261 9598
Email: kcsc@btconnect.com
İmkanları: sağlık kulübü, ayrobik ve eksersiz
sınıfları, dışarıda halı futbol sahası, döğüş
sanatları ve jimlastik kulübleri.
Kensington Monarch Majorettes
Kensington Methodist Church
Kensington
Liverpool, L7 2QN
Telefon: 0151 488 0400
3 yaşından itibaren erkek ve kız çocoklar için
eğitim ve (majorette troupe) gösteri grupları.
Sports Action Zone (SAZ)
Job Bank
4 Tunnel Road
Liverpool, L7 6QD
Telefon: 0151 233 6141
Email: Nadine@liverpool.gov.uk
SAZ çoşkun bir spor toplumu yaratmak için
kaliteli imkanlar ve mahalle halkı tarafında
yürütülen kulüpler yerel toplumla çalışır.
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Liver World Community Sports
7 Fell Street
Kensington, L7 2QB
Telelefon: 07891 199496
Email@ abalo19@yahoo.com
Foutbol ve çok uluslu aktiviteler aracılığıyla
toplummun kaynaşmasını ilerletir.
Dini Kuruluşlar
City Church
Jubilee Drive
Kensington, L7 8SL
Tel: 0151 264 9995
Email: df_lathom@onetel.com
Bağımsız bir Evangelical kilisesi olup İngilizce
kursları (ESOL), etnik forumlar, gençlik
forumları, çocuk kulüpleri, aile ve bebek
kulüpleri bulunur ve cafesi vardır.
Elim Pentecostal Church
Coleridge Street
Kensington, L6 2BT
Telefon: 0151 228 9468
Email: elimliverpool@yahoo.com
Bölgede sosyal ve ruhsal yapılanma alanında
faliyet gösteren bir dini vakıftır.
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Ephrata Church of Liverpool
153 Kensington
Liverpool, L7
Tel: 0151 286 3760
Email: angwabamukwa@yahoo.fr
Fransız ve Lingala dillerinde, kadınlar için
toplatı, özel ibadet hizmeti sunar. Ayrıca
Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba, Fransızca
ve İngilizce tercümanlık ve çeviri hizmetinde
verir.
St Maryʼs Edge Hill
Irvine Street
Edge Hill, L7
Telefon: 0151 260 3262
Email: stcyps@btinternet.com
Anglican Kilisesi, gençlik ve muzik grublarına
ev sahibliği yapar.
Gençlik Kuruluşları
Kensington Fields Community Association
24 Hall Lane
Kensington, L7 2QG
Telefon: 0151 708 9107
Email: kfcasue@talk21.com
Gençlere dans, tiyatro, oyun yazma ve dekor
dahil sanat kursları sunar.
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Alghazali Merkezi Gençlik Kulübü
(Alghazali Centre and Youth Club)
35 Earle Road
Liverpool, L7 6HO
Telefon: 0151 734 3843
Email: info@al-ghazali.org.uk
Müslüman çocuklar ve gençler için eğitim ve
spor faliyetleri sağlar.
Merkez Gençlik Kulübü
(Central Youth Club)
62 Walker Street
Liverpool, L6 1EJ
Telefon: 0151 263 3856
Email: central.yc@merseymail.com
Sağlık kulübü, kayıt yapma imkanları olan
muzik odası, bilgisayar odası, spor salonu,
sanat/el sanatları ve televizyon odası gibi
imkanları sahip bir gençlik kulübüdür.
Edge Hill Gençlik Kulübü (Youth Club)
79 Durning Road
Liverpool, L7 5ND
Telefon: 0151 263 2921
Gençlik kulübü bölgede oturanlar için hafta
sonu toplatıları sanat ve el sanatları, dans
sağlıklı yaşam ve spor benzeri bir dizi faliyet
sunar.
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YIP (Youth Inclusion Project)
201 Kensington
Kensington, L7 2RF
Telefon: 0151 260 3768/3792
Gençlik Suç İşleme Birimi ve diğer kurumlar
tafından gönderilen gençlerin, sosyal ve
eğlence faliyetleri araclığıyla yaşamlarını
kurmalarına yardım eder.
LʼArche Liverpool Community
The Ark
Lockerby Road
Kensington, L7 0HG
Telelefon: 0151 260 0422
Email: Liverpool@larche.org.uk
Websitesi: larche.org.uk/liverpool
Öğrenme zorluğu olan insanlar için evlerinde
ev yardım hizmeti verir. Ark ayrıca çalışma ve
terapi çalışma seansları hizmeti sunar.
Prospects 2000+
22 Marmaduke Street
Edge Hill, L7 1PB
Telelefon: 0151 263 8297
Yerel gençler için dışarıda yapılan spor
çeşitleri ve mahalli mahalle activiteleri sunar.
Kredi Birlikleri
Edge Hill Kredi Birliği
123 Wavertree Road
Kensington, L7 1PG
Telefon: 0151 263 9353
Email: edgehill@creditunion.fslife.co.uk
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Mahalle Bekçileri
Kensington Toplum Bekçileri
1-5 Prescot Road
Kensington
Telefon: 0151 260 9840
Email@ susan.tracey@community7.org.uk
Bekçiler anti-sosyal davranışları önlemek için
caddelerde devriye gezerler ve yerel sorunları
dile getirirler.
Toplum Danışmanlığı ve Bilgi
Liverpoolʼda ücretsiz, gizlilik kuralları
temelinde ve bağımsız hizmet veren bir dizi
danışmanlık acentası bulunabilirsiniz.
(HEAT) Sağlık Enerji Danışmanlık Birimi
72-74 Durning Road
Kensington, L7 5NG
Telefon: 0151 263 2620
Websitesi: www.heatkensington.org.uk
Pazertesiʼden Cumaʼya 9ʼdan – 5ʼe kadar
arası randevusuz hizmet verir.
HEAT Liverpoolʼun Kensington bölgesinde bir
dizi proje yürüten bir vakıf olup bölge halkına
aşağıdaki hizmetlerde bulunur
• İş ve eğitim
• Devlet yardımı danışmanlığı
• Ev içi şiddet
• Ev ve konut ısıtılması
• HEAT size uygun olan hizmette
yararlanmanıza yardım eder ve Birleşik
Kırallıkʼtaki haklarınız ve sorumluklarınız ile
ilgili bilgi verir.
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Vatandaşlık Danışmanlığı
Vatandaşlık Danışmanlığı pek çok konu
hakkında bilgi veren, bir gurup bağımsız
acentalar topluluğudur.
Telefon: 084 48 48 77 00,
Websitesi: www.adviceguide.co.uk
Yerel bir büroyu ziyaret ediniz.
Anfield, Garston, Toxteth, Netherley, Speke,
Wavertree ve Şehir Merkezinde büroları
mevcutlar, açık oldukları saatler değişiktir.
Mülteciler ve Sığınma Başvurusunda
Bulunalar için Danışmanlık Hizmetleri
Mülteci Bağlantısı Merseyside
(Asylum Link Merseyside)
St Anneʼs Centre
7 Overbury Street
Liverpool, L7 3HJ
Telefon: 0151 709 1713
Websitesi: www.asylumlink.org.uk
Mültecilere ve sığınma başvurusunda
bulunanlara randevusuz, yardım, arkadaşlık
ve danışmanlık hizmeti verir. Asylum Link
sunduğu mevcut hizmetlerine, mültecilerin ve
sığınma başvurusunda bulunan kişilerin,
katılmaları için teşvik eder.
• İltica danışmanlığı
• Devlet yardımı danışmanlığı
• Mobilya ve Elbise
• İngilizce Sınıfları
• Bilgisayar Sınıfları
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• Fakirlere (Yoksullara) yardim – Ev, para ve
yiyecek, çamaşırhane ve çamasır yıkama
olanakları
• Dikiş ve nakış kursları
• Okuma gupları
• Sosyal aktiviteler – Noel partileri, Mülteci
Haftası, Yetişkinler Öğrenim Haftası
• Cuma günleri yemek pişirme
• Bahceçilik projesi ve bisiklet tamiri
Refugee Action (Mülteci Hizmeti)
64 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5SD
Telefon: 0151 702 6300
Websitesi: www.refugee-action.org.uk
Refugee Action (Mülteci Hizmeti) Kuzey Batı
bölgesinde danışmanlık, destek, eğitim ve
kurumları geliştime hizmeti verir.
• Tek Nokta Hizmet Birimi doğrudan yüz
yüze danışmanlık bunun ikinci aşaması
hizmeti ve ek olarak kapasite geliştirme
hizmeti sunar.
• Eğitim biliçlendirme, Yoluna Devam Etme
Vekillik Projesi (Move-On Advocacy), Aile
Projesi, Gençlik Mentorlüğü ve ailesi
ülkede olmayan 18 yaşından küçükler için
hizmet.
Sığınmacılar/sığınma başvurusunda
bulunanlara yardım ve danışmanlık veren
diğer kurumların detayları için lütfen
Merseyside Network for Change
www.merseysidenetworkforchange.org/
directory/letter_all.html websitesini ziyaret
edeniz
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Cenazeler
Bir cenaze gömülebilir veya yakılabilir.
Cenaze idari kurulunun yardımı ya da yardımı
olamadan cenaze töreni düzenleyebilirsiniz
ve istediginiz kadar özelleştirebilirsiniz.
Ölüm kaydı yapılmayana kadar cenaze
kaldırma gününü karalaştıramasınız.
Cenaze işleri idari kurulu
Bir çok insanbır uzman cenaze idare kurulunu
kullanmayı tercih ediyor. Genellikle stresli bir
zamanda bunun yardımı olabilir ve ölü
cenaze ile en uygun bir biçimde ilğilenme
olanağı sağlar.
Arkadaşlar, aile, rahipler ya da doctor yerel
size bir cenaze idari kurulu tavsiye edebilirler.
Cenaze idari kurullarının çoğu iki ticari
kurumlardan birinin üyesidir:
National Association of Funeral Directors
Telefon: 0845 230 1343
Websitsi: www.nafd.org.uk
Society of Allied & Independent Funeral
Directors
Telefon: 0845 230 6777
Websitesi: www.saif.org.uk
Üye firmalar istediğiniz taktirde size bir fiyat
listesi verir ve tahmini yazılı bir fiyat
verildikten sonra sizin izniniz olmadan bu fiyat
arttırılamaz.
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Cenaze idare kurulun size şu gibi kararda
yardım edebilir:
• Gömülmeden önce ölü nerde tutulabilir
• Cenazenin zamanı ve yeri
• Törenin çeşidi (dini ya da başka) kim idare
edecek
• Cenazede kaç lira harcanacak
• Davetiyeler
• Gazete ilanları
İngiltere ve Galler Dışında Cenaze
İşlemleri
• Cenazeyi İngiltere ve Gallerʼden dışarı
çıkarmak için şüpheli ölümleri araştıran
yerel memurdan izin almanız gerekir.
• Kurallar çok karmaşıktır en iyisi bir uzman
cenaze işleri kurumdan yardım almaktır.
• Cenaze ülke dışına çıkarılmadan önce
memurun en az dört güne ihtiyacı vardır ve
götürme izni için size (104 formu) verilir
bunun bir bölümü Doğumlar, Ölümler ve
Evlenmeler Kayıtlarına gönderilir.
Cenaze idari kurumundan yardım almadan
cenaze işlemlerini yapma
• Cenazeyi defnekmek için Birlesik Krallıkʼta
uygulanan bir kaç yasal denetim vardır.
• Ölümün onaylanması ve kayıt için, ölünün
ya gömülmesi ya da yakılması bir
gerekliliktir.
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Bir ölümün kayıdını yapmak
• Ölen birini kayıt etmeniz için nomal
şartlarda beş güne ihtiyacınız var.
• Bunu yaptıktan sonra, size bir ölüm belgesi
verilecektir.
• Her hangi bir gecikmede kaçınmak için, en
iyi yöntem kişinin ölüm kaydı öldüğü
bölgedeki büroda yapılmalıdır.
Liverpoolʼdaki Kayıt Bürosu:
Liverpool Kayıt Bürosu
The Cotton Exchange
Old Hall Street
Liverpool L3 9UF
Bir doğumu ya da ölümü kayıt etmek
istiyorsanız randevu almak için Lıverpool
Şehir Belediyesi telefon merkezine, Liverpool
Direct 0151 233 3004ʼe telefon ediniz. Telefon
hatları haftanın 7 günü 24 saat açıktır.
• Bir ölü doğumkaydı 42 gün içinde
yapılmalıdır, en geç üç ay içerisinde.
• Bir çok seferinde hastanelerde ya da yerel
kayıt bürolarında yapılır.
• Eğer kişi evde ya da hastahanede ölürse
ölüm kaydını; bir akrabası, ölüm anında
orada bulunan biri, aynı evde kalan kişi,
hastahane yetkilisi veya cenaze işlemlerini
yapan kişi yaptırabilir.
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• Eğer ölüm başka bir yerde olursa ölüm
kaydını; bir akraba, ölüm anında orada
olan biri, ölüyü bulan kişi, ölüde sorumlu
olan kişi veya cenaze işlemlerini yapan kişii
yaptırabilir
• Bir ölümü kayıt ettirirken, aşağıdaki
evrakları yanınıza almanız gerekir:
• Ölüm nedeni raporu (Doktor tarafından
imzalanmış)
• Doğum sertifikası, evlilik cüzdanı, NHS
sağlık kartı (eğer varsa)
• Ayrıca şunları bimeniz gerekir:
– Ölünün adını soyadını
– Eğer daha önce kullandığı bir isim varsa
– Ölünün doğum tarihini ve yerini
– En son adresini
– Mesleğini
– Hala hayata olan eşinin ya da beraber
yaşadığı kişinin adını, soyadını,
mesleğini ve doğum tarihini
– Ölünün devlet emelikliliği ya da başka
devlet yardımı alıp almadığını

121

Yerel ve ulusal seçimlerde oy
kullanma
Seçimlerde oy kullanabilmeniz için seçim
kütüğüne kayıt olmalısınız. Electoral
Registerʼı (Seçim Kütüğü); oy kullanmak için
kayıt olan herkesin isim ve adresinin yer
aldığı bir listedir. Seçim gününde oy
kullanmak zorunda değilsiniz, eger kayıtlı
değilseniz oy kullanamasınız.
Oy Kullanmak için Kayıt
Eger kayıtlı değilseniz 1 Aralıkʼtan Agustosʼun
ortasına kadar Liverpool Belediyesini
0151 233 3028 telefon numarasından
arayarak bir kayıt formu isteyebilirsiniz, size
bir kayıt formu gönderilecektir.
Alternatif olarak www.aboutmyvote internet
adresinde bir seçim kayıt formu indirebilirsiniz
ve bunu Electoral Services Unit, Room 230,
Municipal Buildings, Dale Street, Liverpool,
L2 2DH adresinine geri gönderin.
2007 Agustosʼun ortalarında Kasımʼın 30ʼna
kadar şehirde yıllık oy kaydı yapıldı.
• Her adrese bir seçim kayıt formu gönderildi
• Bu form seçmen ekleme ya da gerekli
görülen detayları değiştirmek için
kullanılabilir, mümkün olan en kısa
zamanda postayla geri gönderilmelidir.
• Eğer formdaki bilgilerde yapılack bir
değişiklik yoksa, bunu telefonla (telefon
numarası formda bulunabilir) ya da
internette teyit edebilir.
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Kayıt olabilmeniz için
• Seçim bölgesinde oturmalısınız
• Biritanya ya da İrlanda vatadaşı, İngiliz
Milletler Topluluğu vatandaşı ya da bır
Avrupa Birliği Ülkesi vadandaşı olmalısınız
• 18 yaş ve üzeri ya da kayıt zamanı 18
yaşınıza girmelisiniz
• 18 yaşında küçük kayıt yaptıran
seçmenlere, Seçmen Hizmeti Bürosu bir
doğum günü kartı gönderir
• Yasal olarak oy kullanamama engeliniz
olmamalı
Eger Avrupa Birliğine üye olmuş yeni ülkelerin
vatandaşı iseniz (Polonya, Lutenya, Estonya,
Slovakya, Macaristan ve Çekosovakya) ve
Birleşik Krllıkta ikamet ediyorsanız yerel
hükümet secimlerinde oy kullanabilirsiniz ama
Birleşik Krallık Parlementosu genel
seçimlerinde oy kullanamasınız.
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mağdurlara destek
kuruluşu

Mağdurlara Destek
Merseyside Mağdurlara Destek
Merseyside Mağdurlara Destek Kuruluşu,
Merseysideʼda oturan halka maruz kaldıkları
suçların etkileriyle başa çıkmaları, suç
mağdurlarına ve yerel mahkemeye şahit
olarak çağrılanrılan kişilere gizlilik kuralları
temelinde hizmet ve bilgi verir.
Daha fazla bilgi icin
www.victimsupport.org.uk/vs_england_wal
es/contacts/merseyside/index.php
websitesine bakınız ya da yardım hattını
0845 30 30 900 telefon numarısını arayınız.
Victim support hafta içi Pazartesiʼden –
Cumaʼya saat 09.00ʼdan –21.00ʼa kadar;
hafta sonları: saat 09.00ʼdan –19.00ʼa kadar:
resmi tatillerde saat 09.00ʼdan 17.00ʼe kadar
açıktır.
Irkci Taciz
Eğer siz ya da tanıdığınız biri veya bireyler,
aileler ya da bir grup insan teninin rengi, etnik
kökeni veya gelmiş olduğu ulustan dolayı
sözlü ya da fiziksel tacize maruz kaldıysa,
Liverpoolʼun özel danışma hattına 0800 731
1313 (ücretsiz telefon) telefon edbilirsiniz.
Alternatif olarak Careline size 0800 731 3200
telefon numarasından ücretsiz yardım ve
danışma hizmeti verir. Daha fazla bilgi icin:
www.liverpool.gov.uk/A_Z_of_Council_
Services/We_can_help/Racial_harassment/
index.asp websitesinde daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
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Acil bir durumda ya da tehlike içinde
olduğunuzu hissederseniz her zaman 999ʼa
telefon edebilirsiniz (Polis, ambulans, itfaye
servisi)
Cocuklara İstismarı
Çocukhatti; çocuklara ve gençlera ücretsiz
ve gizlilik kuralları içinde hizmet veren telefon
hattıdır.
Çocuklar ve gençler herhangi bir sorunları ile
ilgili birisiyle konuşmak için Çocukhattıʼnı
0800 1111 telefon numarasında arayabilirler.
Başka gidecek bir yerleri olamayan çocuklara
ve gençlere eğitimli gönüllüler ve terapistler
danışmanlık ve koruma hizmeti verir.
Ev İçi Şiddet
Ev içi tehdit, şiddet ya da cinsel taciz ceza
gerektiren şuçlardır.
Aile ici şiddet her türlü tehdit edici davranış
şiddet ya da istismar olabilir; fiziksel,
pisikolojik, cinsel, maddi ya da duygusal
olduğu farketmez; genellikle aile üyeleri ya da
kişiler arasında veya bir ilişki yaşamış olan
eşler arasında kontrolü ele geçirme şeklinde
görülebilir.
Aile içi şiddet türleri aşağıdakiler dahil:
Fiziksel istismar; vurma, yumruklama,
tekmeleme, iteleme, boğazını sıkma, silahlı
saldırı, eşya fırlatma vb içerikli.
Sözlü- küçük düşürmeler, tehditler, küfür
etme, isim takma, bağırma.
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Duygusal ve pisikolojik – Ailenin sorunları için
ötekini suçlama, aşağılama ya da küçük
düşürme, insanların kendisini suçlu
hissettirme, evdeki hayvanları vurma, akıl
oyunları oynama, içeriyi kitleme.
Sosyal – nerede gittikleri, ne yaptıkları,
kiminle konuştukları ile ilğili sorgulama,
insanlari toplum içinda küçük düşürme ve bu
davranışlarını kıskançlık ve sevgi/şevkat
bahaneysiyle haklı görme.
Kişilik İstismar – İnsanların inançlari,
kültürleri, politik ideolijileri, dini inançları,
ırksal kalıtımları yada cinsel tercihlerinden
dolayı saldırma, gülünç duruma düşürme ya
da küçümseme.
Maddi istismar; para, iş ve öbür ekonomik
kaynakları kısıtlama.
Tehdit ve gözünü korkutma –
yetişkinlere/çocuklara/ev hayvanlarına zarar
vermek, alık koymak ile korkutma, eğer eşi
evden ayrılırsa intiharla etmekle tehdit. Yanlız
birşey şiddeten kendisinden daha dehşet
vericidir oda şiddet kullanmakla tehdit etme.
Aile içi taciz ve şiddette maruz kalanlar için
danışmanlık, destek ve sığınmanma evleri
dahil bir dizi hizmet mevcuttur:
Kensington Aile içi Siddet Servisi - HEAT
Telefon: 0151 263 7474
En Kötüsü Gizli Tutlurmuş
Telefon: 08000 283398
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• En Kötüsü Gizli Tutlurmuş (Worst Kept
Secret) Aile içi şidette maruz kalanlara
dinleme hizmeti sunar.
• Aile içi şidette maruz kalanlar, ailenin bir
üyesi veya arkadaşları için endişe eden
herkes ücretsiz telefon hattını arayabilir bu
hizmet gizlilik kurallari içinde verilir.
• Aradığınız numara ev telefonu faturasında
görülmeyecektir.
• Görevlilier aile içi şidette maruz kalanlara
yardım etmek, durularıma en uyğun olan
seçenekler üzerinde çalışmak, danışmanlık
hizmeti vermek ve hepsinden önemlisi
yardım etmek için oradalar.
Speke Garston Aile İçi Şiddet
Telefon: 08000 837114
• Ailie içi şiddet ile ilğili bilgi, hizmet ve aile
içi şiddete maruz kalanlara kendi kendine
nasıl yardım edebileceği bilgisi verir.
• Ayrıca aile içi şiddet gönüllü calışması ve
güvenliğin kökleri ile ilgili hizmet sunar.
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Merkez 56 Ltd
Telefon: 0151 727 1355
• Merkez 56 Ltd. Aile içi şiddet ve tacizden
kaçan kadınlar ve çocuklar için 19 yataklı
sığınma yeri kurma amacındadır.
• Merkez güvenli ve rahat kalacak yerle
birlikte, kadınların kendi yaşamı ile ilğili
kararları verebilmeleri için pratik ve
duygusal yardım sunar.
• Merkez 24 saat görevli/yardım hattı hizmeti
sunar.
Amadudu
Telefon: 0151 734 0083
• Etnik azınlıktaki kadınlar ya da etnik
azınlıkta çocugu olan kadınlar için sığınma
yeri.
Armistead
Telefon: 0151 227 1893
• Aynı cinsiyeten birisiyle ilişki içinde olan
kimselere hizmet sunar.
Chrysalis
Telefon: 0151 254 2640
• Aile içi şiddete maruz kalanlara destek,
danışmanlık ve sosyal yardım.
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Yardım Edebiliriz
24 saat ücretsiz telefon yardım hattı:
0800 731 1313
• Liverpool Şehir Belediysi tarafından gizlilik
kurallları içinde sunulan bir hizmet olup,
sizin durumunuzla ilgilenecek en uygun
kurumla irtibat kurmanızı sağlar.
• Ayrıca uzman elemanlar yardım için
mevcuttur.
• Dil Hattının bir üyesi olup farklı dillerde
tercümanlar ayarlayabilirler.
Kadınların ve Çocukların Yardım Merkezi
Telefon: 0151 727 1355 (24 Saat)
• Sığınma hizmetleri sunar.
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Notes
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Teşekkürler
Bu kitapçık Kensington Regeneration, HEAT (Health
Energy Advice Team) Sağlık ve Enerji Danışma Birimi ve
Merseyside Refugee Support Network (Merseyside
Göçmen Destek Şebekesi) işbirliği ile hazırlanmıştır.
Tezkip: Kensington Welcome kitapçığı Kensington Regeneration
tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapçığın basıldığında içindeki
bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için gerekli özen gösterilmiştir
(Şubat 2008). Kensington Regeneration ve bu kitapçığın
hazırlanmasına katkıda bulunanlar, bu kitapçıkta yanlışlıklar,
eklemeler ve eksik bölümler olmayacağını ya da belirtilen
koşulların değişmeyeceğinin garantisini vermez. Bundan dolayı
bu kitapçığa dayanılarak yapılacak eylemler ve aldığınız kararlar
için sorumluluk kabul edilmez. Bu kitapçıkta verilen bilgilere
dayanılarak bir iş yapmadan ya da bir karara varmadan önce ilgili
birimlere danışmanız tavsiye edilmektedir.
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