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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 nite-
lik sertifikasına sahip (yani sınavı
geçmiş)vebasit ifşaatbelgesi temiz
olan bireyler kişisel ruhsat alabilir.
Ancak cezai nedenlerle kayıp yaşa-
yanların 5 yıl boyunca kişisel ruh-
sat alma hakkı yoktur. Bu nedenle
kişisel ruhsat,amandikkatdiyoruz.
İçki satan işletmelerin pek ço-

ğunda yaşanan olası problemler
nedeniyle kişisel ruhsat kaybının
arttığını gözlemlemekteyiz. Bu ne-
denle işletme sahiplerini, kişiseI
ruhsat sahiplerini ve DPS’leri iş-
letmelerin kurallara uygun olarak
işletilmesi açısından uyarıyoruz.
Özellikle 18 yaş altı içki satış-

ları ve bu içki satışları ile paralel
olarak değerlendirilebilecek yaş
kısıtlamalı diğer ürün satışlarında

da (pala, bıçak vb. kesici aletler,
video oyunları, bazı solvent mad-
deler, çakmak gazı, sigara v. b.) iş-
letmeler sonderecedikkatli olmalı.

NARTS’ın ÖNEMLİ HİZMETİ
İşletmelerdeki kişisel ruhsat sa-

hiplerinin arasında işletme sahibi
tarafından atanan DPS işyerinin
mesul müdürüdür. Tüm yetkililer
(polis vb) için o bir ana irtibat nok-
tasıdır. Kişisel ruhsat sahiplerinin
DPS olarak atanması ve adının iş-
letme ruhsatına işlenmesi süre-
cinde NARTS’ın uzman ruhsat eki-
binden yardım alabilirsiniz.
Bunun dışında kişisel ruhsat sa-

hipleri ve DPS’lere NARTS önemli
bir hizmet daha sunuyor.
İşletmelerde kişisel ruhsat sa-

hiplerinin ruhsatı olmadığı halde
içki satışı yapanları yetkilendirmek
için eğitim yapması gerektiğini bili-
yorsunuz.NARTS tüm işletmelerde
bu şekilde eğitim alma ihtiyacı du-
yan bireylere ücretsiz eğitim veri-
yor.
İşletmelerde kişisel ruhsat sa-

hibi DPS, tüm sorunlu içki satışla-
rından ceza alabilir.
Çalışan personelin eğitimi bu

noktada son derece önemli. Bu eği-
timi personelinize NARTS ekibi ile

aldırarak eğitim kayıtlarını da olası
polis teftişlerine karşı tutmuş olur-
sunuz.
Katılımiçintraining@narts.org.

uk adresine ya da 02072413636
numaralı telefona başvuru yapa-
bilirsiniz.

NARTS’dan tüm
elemanlarınıza ücretsiz
eğitim!

NARTS Kişisel ruhsat sahipleri
ve DPS’lere önemli bir hizmet su-
nuyor. İşletmelerde alkol satma
yetkilisi DPS’in, kişisel ruhsatı ol-
madığı halde içki satışı yapanları
yetkilendirmek için eğitimyapması
gerektiğini biliyorsunuz.
NARTS tüm işletmelerde bu şe-

kilde eğitim alma ihtiyacı duyan bi-
reylere ücretsiz eğitim veriyor.
İşletmelerde kişisel ruhsat sa-

hibi DPS, tüm sorunlu içki satışla-
rından ceza alabilir. Çalışan perso-
nelineğitimibunoktadasonderece
önemli.
Bu eğitimi personelinize NARTS

ekibi ile aldırarak eğitim kayıtlarını
da olası polis teftişlerine karşı tut-
muş olursunuz.

KİŞİSEL RUHSAT ŞART

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


