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Kişisel Alkol Satma
Ruhsatları yenileniyor

Hükümet, Kişisel Alkol Satma
lisanslarının her on yılda bir yeni-
lenmesi gereksinimini kaldırmak ve
bürokrasiyi azaltmak için düzenle-
nen ‘Deregulation Bill’ i parlamen-
toya sundu.

İçki satma ruhsatı bulunan off-
licence, restoran, bar gibi mekan-
larda kişilerin alkol satması için
belediyelerden alınan Kişisel Alkol
Satış ruhsatları yenilenmeye baş-
landı.

Hükümet tarafından yapılan
açıklamada, yasanın yetiştirile-
meme nedeni ile şu an Kişisel al-
kol ruhsat sahibi olan ve yasa de-
ğişikliğinden önce ruhsatlarını ye-
nilemesigerekenlerinbudurumdan
etkilenmemeleri için,yasaldüzenle-
meler de yapılacağı belirtildi.

İlk Kişisel Alkol Satma ruhsatları
Şubat 2005 tarihinde verilmişti. 10
yıl geçerli olan bu ruhsatların yeni-
leme zamanı gelmiş olmasına rağ-

men parlamentoya sunulan teklifin
kraliyet onayını alması, ruhsatların
yenileceğişugünlerdepekmümkün

gözükmüyor.
2005 yılında yapmış olduğu gi-

rişimler sonunda, İngilizce’den ya-

bancı dile ilk kez çevrilip Türkçe
olarak verilmeye başlanan Kişisel
Alkol Satma Ruhsatı eğitimine ka-
tılanların sayısını NARTS 20,000’in
üzerinde olarak açıkladı.

Yapılacak düzenleme ile Kişi-
sel Ruhsat yenileme işlemleri ko-
laylaştırılacak ve adres değişikliği
gibi ruhsatındeğiştirilmesinigerek-
tirmeyen durumlarda belediyelere
herhangi bir ücret ödenmeyecek.
Adres değişikliği gibi durumlarda
ise ödenecek ücret sadece £10.50
olacak. Kişisel Ruhsat sahiplerinin,
ruhsatlarının son kullanma tarihin-
den en az bir ay önce bağlı bulun-
dukları belediyelere başvurularını
yapmış olmaları gerekiyor.

2015’in ilk aylarında yenileme
yapması gereken Kişisel Ruhsat
sahiplerinin, başvurularını gerçek-
leştirmeleri gerekecek. Daha ileri
ki tarihte yenileme tarihi olanlar
için ise, yeniden başvurma gereksi-
nimi kaldırılacak. Fakat yasanın ne
zaman yürürlüğe gireceğini, parla-

mento sürecinin ne kadar süreceği
belirleyecek.

NE YAPMANIZ
GEREKİYOR?

Kişisel Alkol Satış ruhsatınızı
aldığınız belediyelere başvurarak
ruhsatınızın uzatılması ve yap-
manız gerekenleri öğrenebilirsi-
niz. NARTS her belediyenin Kişi-
sel Alkol Satış (Personal Licence)
ruhsatını yenileme işleminin farklı
olabileceğini açıkladı. Örnek olarak
Hackney belediyesinin 3 hafta içe-
risinde Kişisel Alkol Ruhsatlarının
online olarakyenilenebileceğinibe-
lirten NARTS, bazı belediyelerin ha-
len bu yenileme işlemini nasıl yapa-
cağına karar vermediğini açıkladı.
Yazılı olarak Kişisel Ruhsatların ye-
nilenebileceğini açıklayan NARTS
yenileme formlarına gov.uk adre-
sinden ulaşabileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için ise
NARTS’ınRuhsatlandırmaServisini
020 7241 3636’dan arayabilirsiniz.
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