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Yenileme Eğitimi

Toplumumuzun öncü kuruluşlarından
NARTS Öncü olma misyonuna uygun
hizmetlere tüm hızıyla devam ediyor
NARTS 10. yılda 10 Fırsat kampanyası çerçevesinde toplumumuza sunduğu hizmetlere yeni kampanyalarla devam ediyor.
NARTS tarafından 10. yıl fırsatı
olarak sunulan kampanyada en ilgi
çekici fırsatlardan birisi de Kişisel
Ruhsat sahibi olan kişilere verilen
yenileme eğitimi.

Ücretsiz yenileme eğitimini kimler almalıdır?
• İşyeri Ruhsatı sahibi (Premises Licence Holder)
başta olmak üzere Kişisel
Ruhsat (Personal Licence
Holder) sahipleri bu eğitime katılmalıdır.
• Ruhsat sahipleri olarak
birçok esnafımız yasadaki
değişiklikleri takip edemiyor. Özellikle son iki yılda

yasada birçok değişiklikler yapıldı. Ruhsatlandırma
yasanın uygulamasında
sıkıntı yaşayan ve bu nedenle ruhsat otoriteleri ile
sorun yaşayanlar da bu
eğitime katılmalıdır.
• 1964 ruhsatlandırma Yasasına göre mahkemeden
ruhsat alan eski ruhsat sahiplerine 2003 yasası ile
‘GRANFATHERS RIGHT’
adı altında ruhsatlarını yenileme hakkı verilmişti. Bu
hak çerçevesinde mahke-

meden ruhsat almış olan
herkese 24 Kasım 2005’e
kadar başvuru yapmaları
koşuluyla ellerinde bulundurdukları ‘Justices
Licence’ ları Kişisel Ruhsata çevirme hakkı tanındı.
Bu şekilde Kişisel Ruhsat
alan herkesinde mutlaka
eğitimlere katılması gerekiyor. Bu kişiler ‘PERSONAL LICENCE’ sahibi olmalarına rağmen yeni yasa
hakkında neredeyse hiçbir
bilgiye sahip değiller.

NARTS tarafından düzenlenen bu eğitimlere
katılmak için training@narts.org.uk adresine
ya da 020 7241 3636 nolu telefona
başvurabilirsiniz.

Hüseyin Bacanak:
İki yıl önce eğitim almıştım.
Ücretsiz eğitim sayesinde
daha önce bilmediğim birçok
şeyi öğrendim

Kişisel ruhsat eğitimini
tazelemek amacıyla düzenlenen
ücretsiz eğitimlere NARTS
training team’in daveti üzerine
20 Ocak Salı günü Musa Aktaş
ve Hüseyin Bacanak katıldı

OLAY TİCARİ SAYFALAR

OLAY 26 Ocak 2016 Salı

Kişisel Ruhsat - Dikkat !
Birleşik Krallık’ta ruhsatlı işyerlerinde işyeri ruhsatında belirlenen
koşullar dahilinde içki satmak için
her bireyin kişisel ruhsat alması gerekmektedir.
Kişisel Ruhsat alma şartları nelerdir? Temel olarak 18 yaşını geçmiş, bakanlıkça belirlenen nitelik
sertifikasına sahip (yani sınavı geçmiş) ve basit ifşaat belgesi temiz
olan bireyler kişisel ruhsat alabilir.
Ancak cezai nedenlerle kayıp yaşayanların 5 yıl boyunca kişisel ruhsat alma hakkı yoktur. Bu nedenle
kişisel ruhsat, aman dikkat diyoruz.
İçki satan işletmelerin pek çoğunda yaşanan olası problemler
nedeniyle kişisel ruhsat kaybının
arttığını gözlemlemekteyiz.
Bu nedenle işletme sahiplerini,
kişiseI ruhsat sahiplerini ve DPS’leri
işletmelerin kurallara uygun olarak
işletilmesi açısından uyarıyoruz.
Özellikle 18 yaş altı içki satışları ve bu içki satışları ile paralel
olarak değerlendirilebilecek yaş
kısıtlamalı diğer ürün satışlarında
da (pala, bıçak vb. kesici aletler,
video oyunları, bazı solvent maddeler, çakmak gazı, sigara v. b.) işletmeler son derece dikkatli olmalı.

NARTS’ın ÖNEMLİ HİZMETİ

İşletmelerdeki kişisel ruhsat sahiplerinin arasında işletme sahibi
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NARTS’dan tüm elemanlarınıza
ücretsiz eğitim!
NARTS Kişisel ruhsat sahipleri ve DPS’lere önemli bir hizmet
sunuyor. İşletmelerde alkol satma yetkilisi DPS’in, kişisel
ruhsatı olmadığı halde içki satışı yapanları yetkilendirmek
için eğitim yapması gerektiğini biliyorsunuz. NARTS tüm
işletmelerde bu şekilde eğitim alma ihtiyacı duyan bireylere
ücretsiz eğitim veriyor
İşletmelerde kişisel ruhsat sahibi DPS, tüm sorunlu içki
satışlarından ceza alabilir. Çalışan personelin eğitimi bu noktada son derece önemli. Bu eğitimi personelinize NARTS ekibi
ile aldırarak eğitim kayıtlarını da olası polis teftişlerine karşı
tutmuş olursunuz.

NARTS her salı ve perşembe günleri Kişisel Ruhsat eğitim
ve sınavını yapmaktadır. Kurs kayıt işlemleri 020 72413636
numaralı telefondan haftanın 7 günü 24 saat yapılabilir
tarafından atanan DPS işyerinin mesul müdürüdür. Tüm yetkililer (polis vb) için o bir ana irtibat noktasıdır. Kişisel ruhsat sahiplerinin DPS
olarak atanması ve adının işletme

ruhsatına işlenmesi sürecinde
NARTS’ın uzman ruhsat ekibinden
yardım alabilirsiniz.
Bunun dışında kişisel ruhsat sahipleri ve DPS’lere NARTS önemli

bir hizmet daha sunuyor. İşletmelerde kişisel ruhsat sahiplerinin
ruhsatı olmadığı halde içki satışı
yapanları yetkilendirmek için eğitim yapması gerektiğini biliyorsunuz. NARTS tüm işletmelerde bu
şekilde eğitim alma ihtiyacı duyan
bireylere ücretsiz eğitim veriyor.
İşletmelerde kişisel ruhsat sahibi DPS, tüm sorunlu içki satışlarından ceza alabilir. Çalışan personelin eğitimi bu noktada son derece

önemli. Bu eğitimi personelinize
NARTS ekibi ile aldırarak eğitim kayıtlarını da olası polis teftişlerine
karşı tutmuş olursunuz.
Katılım için training@narts.org.
uk adresine ya da 02072413636 numaralı telefona başvuru yapabilirsiniz.

