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10. YILA 10 FIRSAT
MADDİ FIRSATLAR
2005 yılında Toplumumuza ruhsat ve
Türkçe eğitim alanında hizmet vermeye
başlayan NARTS 10. yılını 10 Fırsat ile
birlikte dostları ile kutlama kararı aldı.

NARTS 10. Yılında hazırladığı “10 Yıl 10 Fırsat” paketi
ile işletmelere ruhsatlandırma ve eğitimler ile ilgili bü-
yük maddi fırsatlar sunuyor.

Ruhsat alanındaki deneyimi daha da eski olan ve ruh-
satlandırma çalışmalarına Positive firması ile başlayan
NARTS Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kılıç 10. yılın 10
Fırsatını gazetemize açıkladı. (*)

1. 14 Şubat’tan itibaren premises license
(işyeri ruhsatı, alkol, sıcak yemek)
sadece £ 399.00 (belediye harcı ve
yerel gazete ücreti dahil değildir.)

2. Planning Permission (A3 ve A-5)
başvurularınız £ 399.00

3. Beklemeye son her salı ve perşembe
Alkol Satış Ruhsatı eğitimi ve sınavı

4. 3 kişilik grupların Kişisel Ruhsal (Alkol
Ruhsatı) eğitiminde 3. kişi sadece £
65,00

5. 5 kişilik grupların katıldığı Kişisel
Ruhsal eğitiminde 5. kişi bedava

6. Kişisel Ruhsat eğitimine katılan herkese
telifi bize ait kitap.

7. Her cuma ofisimizdeki hijyen eğitiminde
hijyen sertifikası sadece 29,99

8. Kişisel Ruhsatı olanlara bedava
yenileme eğitimi

9. Kişisel Ruhsatı olmayan personele yetki
eğitimlerinin bedava verilmesi

10. Londra Olay’dan reklam kesip getirene
ve NARTS Facebook sitesinden haber
paylaşan herkese eğitimler dışındaki
çalışmalarımızda
%5 indirim

(*) Aldığınız her hizmet için bir kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Kayıtlar için 020 7241 3636 nolu telefonu ya da
training@narts.org.uk mail adresini kullanabilirsiniz.

Narts’dan bedava eğitim
Toplumumuza ait işletmelerde polisle yaşanan sorunlar yüzünden yaşanan cezalar ve ka-
patmaları en aza düşürmek için alkol ruhsatı olan herkesi para almadan yapacağımız yeni-
leme eğitimlerine davet ediyoruz.

İşletmelerle ilgili şikayetlerde yapılan ruhsat oturumlarında, ruhsat komitesinin ruhsat ya-
sası ile ilgili sorduğu sorulara yanıt veremeyen DPS’ler ve işletme sahipleri cezadan kurtu-
lamaz. Bu nedenle yasa hakkındaki bilgiler sadece ruhsat almak için girilen sınavda değil
işletmeyi açık tutmak için her zaman gerekli. Biz de asıl mesleği öğretmenlik olan uzman
eğitimcilerimizle yasayı gerçekten öğrettiğimiz iddiasındayız.

2005yılındaİngiltereveGaller’de
yapılan “Kişisel Ruhsat” yani alkol
satma ruhsatını ilk defa olarak İngi-
lizce dışında başka bir dilde yapma
yetkisi alarak Türkçe sınav hakkını
elde eden NARTS Türkçe eğitim ve
sınavda sektördeki değişilmez bir
seçenek olarak esnafın birinci ter-
cihi olmaya devam ediyor.
2005 yılından beri binlerce ki-

şiye ruhsat eğitimi vererek top-
lumumuzdaki bireylerin “Kişisel
Ruhsat “sahibi olmasını sağlayan
kurum olarak NARTS eğitim anla-
mında öncü olma işlevini yerine ge-
tirmeye devam ediyor.
Yine öncü bir adım atarak de-

ğişen yasa ve yönetmeliklere göre
eğitim materyallerini güncelleyen
NARTS hazırlamış olduğu Türkçe
“Kişisel Ruhsat” kitabını da toplu-
mun hizmetine sunacak.
Görüşlerine başvurduğumuz

NARTS yönetim kurulu başkanı
Mahir Kılıç 1 Şubat tarihinden iti-
baren yayınlayacakları yeni kita-
bın tüm telif haklarının NARTS’a
ait olduğunu belirterek eğitimlere
katılanesnafabueğitimmateryalle-
rini ücretsiz olarak dağıtacaklarını
belirtti.
Mahir Kılıç ayrıca NARTS ta-

rafından daha önce düzenlenmiş
“Kişisel Ruhsat” eğitimine katılan
herkesi yeni yasalar hakkında bilgi-
lendirmekveeğitimlerini tazelemek
amacıylaşubatayından itibarenve-
recekleri yenileme eğitimlerine üc-
retsizdavetedeceklerinidesöyledi.

TOPLUMUMUZA
GÖNÜL BORCUMUZ
NARTSyönetimkurulubaşkanıMa-
hir Kılıç “Toplumumuzun bireyleri
açısından işletmelerin ne kadar
önemli olduğunun herkes gibi biz
de farkındayız. Bu mekânlar ailele-
rimizin geçim kapısı.
Zaman zaman bu geçim kapıla-

rında ruhsat yasasını bilmemekten
kaynaklı sıkıntılar yaşanmakta ve
bu sıkıntıların sonucunda ise yüklü
miktarda para cezaları ve kapatma-
lar yaşanmaktadır. İşte bu nedenle
tüm kişisel ruhsat sahiplerinin bu
eğitime katılması, işletmelerini ya-
saya uygun şekilde çalıştırmaları
açısından çok önem taşımaktadır.
Bu hizmet bizim toplumumuza

gönül borcumuzdur. Bu eğitimler
işletmelerin ve bireylerin yaşaya-
cakları sıkıntıları engelleyecek ve
esnafın geçim kapısının yaşaya-
cağı olası sorunları yok edecektir.
Bu nedenle yenileme eğitimlerine
çok önem verilmelidir.
1964 tarihli ruhsatlandırma ya-

sasınagöremahkemeler tarafından

kişisel ruhsat verilmekteydi.
2003 Yasasına geçişte mahkeme

tarafındankişisel ruhsatalanherke-
sinruhsatıyenilenmişti.Dolayısıyla
bu durumda olan kişiler ruhsat ya-
sasını bilmeden alkol satışı yapıyor
ve sıklıkla sorun yaşıyor.
Katıldığımız ruhsat oturumlar

ında işletme sahiplerine en çok
sorulan soru şudur: Ruhsatlandır-
manın dört amacı nedir ve siz iş-
letmenizde bu dört amacı gerçek-
leştirmek için ne yapıyorsunuz?

Bu sorulara yanıt veremeyen kişi-
ler için oturumlar elbette ki iyi so-
nuçlanmaz. Ne yazık ki mahkeme-
lerden ruhsat alan pek çok kişinin
de oturumlarda karşılaştığı bu tip
sorular karşısında dut yemiş bül-
büle döndüğünü yani ses çıkara-

madığını görüyoruz. Ayrıca son iki
yılda ruhsat yasası güncellenmekte
vesonaylardadahiyasadayaşanan
değişimler var.
NARTS eğitim ekibi ise yasanın,

güncellenmesüreciniyakınentakip
ederek eğitim yapıyor.
Tüm işletme sahiplerinin ve ça-

lışanlarınNARTS tarafındanverilen
bedava eğitime katılarak bilgilerini
yenilemeleri ve NARTS tarafından
hazırlanan kayıt defteri ve eğitim
materyalleriniücretsizolarakalma-
sını öneriyorum.” dedi.

HER SALI ve
PERŞEMBE EĞİTİM
NARTS kişisel ruhsat eğitimlerine
her salı devam ediyor.
Kişisel ruhsat eğitimine katılan

esnafımızdanbireylerin eğitimhak-
kındaki görüşleri NARTS facebook
sayfasında (/nartsbritain) bulun-
maktadır. Bu sayfayı ziyaret ede-
rek son aylarda eğitime katılanla-
rın eğitim hakkındaki görüşlerini
dinlemenizi öneririz.
Kayıtlar için 02072413636 nolu

telefonu ya da training@narts.org.
uk mail adresini kullanabilirsiniz.

Mahir Kılıç
NARTS Yönetim Kurulu Başkanı

NARTS Yönetim Kurulu
Başkanı Mahir Kılıç ay-
rıca daha önce “Kişisel
Ruhsat” alan herkesi
yeni yasalar hakkında
bilgilendirmek ve eğitim-
lerini tazelemek amacıy-
la şubat ayından itibaren
verecekleri yenileme eği-
timlerine ücretsiz davet
edeceklerini de söyledi.
Mahir Kılıç “Tüm kişisel
ruhsat sahiplerinin bu
eğitime katılması, işlet-
melerini yasaya uygun
şekilde çalıştırmaları açı-
sından çok önem taşı-

maktadır. Bu aynı zamanda işletmelerin ve bireylerin
yaşayacakları sıkıntıları engelleyecek ve esnafın geçim
kapısının yaşayacağı olası sorunları yok edecektir. Bu
nedenle yenileme eğitimlerine çok önem verilmelidir.”

NARTS tarafından Kişisel
Ruhsatı olanlara bilgilerini
yenilemeleri için ücretsiz
olarak verilen eğitimde bir
işletmede bulunması ge-
reken kayıt defterleri de
(due dilligence pack) üc-
retsiz olarak verilmektedir.


