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Hafif Bira Ürünü Satmak
Bu broşür tüketicilere hafif bira satışı yapanlara
ya da satışa başlamayı düşünenlere yöneliktir
ve hafif bira satışıyla ilgili olarak en önemli
konuları ele almaktadır. Hafif bira, 2,25-3,5 arası
volüm derece alkol içeren bir içecektir. Alkolün
sebebiyet verdiği hasarları sınırlandırmak için

Alkol Yasasında bir dizi hükümler yer almaktadır ve bunların birçoğu hafif bira satışıyla
ilgilidir. Bu broşürü okuduktan sonra daha fazla
bilgi ve destek için bağlı olduğunuz belediyeye
başvurabilirsiniz.
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Hafif Bira Satışında
Geçerli Olan Kurallar Nelerdir?
Hafif bira satışının
belediyeye bildirilmesi
Alkol Yasasına göre, ilgili bölge belediyesine
satış bildiriminde bulunmazdan önce hafif bira
satışına başlayamazsınız. Bildirim yükümlülüğü, belediyenin bu yasaya uyulduğunu
denetleyebilmesi, satış yerine gelerek denetim
ziyaretleri yapabilmesi ve hafif bira satışıyla
ilgili kuralları iletebilmesi için getirilmiştir.
Satış bildiriminde, belediyenin denetim yapabilmesi için, örneğin satış yerine ilişkin fatura
bilgileri ve işletmeci olarak kendinizle ilgili
bilgiler (işletmeci denildiğinde kastedilen ticari
işletmenin sahibidir) yer almalıdır. Satış yerinin
sahibi değiştiğinde yerin yeni sahibi tarafından
belediyeye yeniden satış bildirimi gönderilmelidir.
Bildirim formunu kendi belediyenizden
edinebilirsiniz. Bu işlem yapıldıktan sonra
bildiriminiz belediyede tescil edilir.

Lokal
Hafif bira satış izni almak için, dükkanın faaliyetin yürütüldüğü belediyede gıda marketi
olarak tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Gıda maddesi satışı bildiriminin belediyenin
çevre ve sağlık kurulunda ya da belediye idaresinde yapılması olağandır. Bildirimin nasıl
yapıldığı konusunda daha geniş bilgi için belediyenizle irtibat kurun.
Restoranında hafif bira servisi yapacak
olanlar için de aynı kural geçerlidir; lokal, gıda
üzerine sürekli bir faaliyet için uygun ve tescil
edilmiş olmalıdır.
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Gıda maddesi satışı
Faaliyetle, gıda maddesi satışı amaçlanmalıdır
ve dükkanda gıda maddeleri de satılmalıdır.
Hafif bira satışı, gıda maddeleri satışı yanında
ilave bir unsur olmalıdır. Örneğin, sadece şekerleme, dondurma ve bisküvi satışı yapmak yeterli
olmaz.
Aynı kural restoranlar için de geçerlidir.
Restoranda hafif bira satışı yapılıyorsa yemek
servisi de yapılmalıdır. Alkol satış izniniz varsa,
Alkol Yasasındaki şartları zaten yerine getirdiğiniz için hafif bira da satabilirsiniz.

ları yerine getirmezseniz belediye size satış
yasağı koyar ya da hatayı gidermeniz için sizi
uyarır.

Öz denetim programınız için yardıma ihtiyaç
duyduğunuzda belediyenizle irtibat kurun.
Folkhälsomyndighet’in
www.folkhalsomyndigheten.se/tillsyn
sitesinde işletme öz denetim programı
örneklerini görebilirsiniz.

Çalışanlara bilgi ve destek

İşletmenin öz denetimi
Hafif bira satıcısı olarak, satışla ilgili öz denetim
yapmakla yükümlüsünüz. Buna işletmenin
öz denetimi denilir.
Hafif bira satıcısı olarak
Alkol Yasasının gerektiği
şekilde uygulanması için
çalışanlarınızla birlikte
izleyeceğiniz rutinlerin yer
aldığı bir programınızın
olması, öz denetiminizin bir
bölümünü oluşturur.
Denetim programı, ticari işletmeci olarak
kurallara uyulmasını güvenceye alabilmeniz
için siz ve personelinize destek amaçlı düşünülmüştür. Satışla ilgili ortaya çıkabilecek sorunların engellenmesi için alınacak önlemleri bu
programda yazılı olarak belirtmeniz gerekir.
Egenkontrollprogram
för försäljning av folköl

Plats för kommunens logotyp

5 kap. 5 § 4 st., 8 kap. 8 § 4 st. alkohollagen (2010:1622)

Värt att veta om egenkontrollprogram
Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik eller serveringen
på din restaurang följer bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). För att säkerställa att bestämmelserna
kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat
för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det
finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om
alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja folköl.
Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt
underlag för kommunen när det blir tillsyn. Om du inte följer alkohollagens bestämmelser kan kommunen ge
dig försäljningsförbud eller en varning. Det gäller också om du inte har ett egenkontrollprogram.
Har du serveringstillstånd? Då behöver du inte ha ett egenkontrollprogram eftersom du redan uppfyller
alkohollagens regler för serveringstillstånd.
Försäljningsställe

Namn på försäljningsstället

Gatuadress

Postnummer och postort

E-post

Kontaktperson

E-postadress
Telefon

Antal anställda

Ägare
Den som bedriver näringsverksamhet med försäljning av folköl ska ha fyllt 20 år.
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)

Organisationsnummer/Personnummer

Nedan följer ett förslag på vad ett egenkontrollprogram för försäljning av folköl kan innehålla. Hjälptexten under
rubrikerna beskriver lagens försäljningsregler och kryssrutorna är förslag på rutiner som kan vara ett stöd för dig
som näringsidkare i egenkontrollen. Det finns också tips på information som inte är försäljningsregler men som
kan vara bra att känna till och en hjälp för dig och din personal.

Åldersgräns och ålderskontroll

Den som säljer eller lämnar ut folköl ska vara säker på att kunden har fyllt 18 år. Personen som säljer eller
lämnar ut varan, exempelvis expediten i kassan, är personligen ansvarig för att ingen under 18 år får köpa folköl.
Det betyder att den som säljer folköl till någon som inte har fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader. Om kassapersonalen är osäker på kundens ålder ska de begära legitimation. Det kan vara svårt att
enbart genom utseendet bedöma en ung persons ålder. Ett sätt att försäkra sig om att en person fyllt 18 år är att
begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får folköl inte säljas
eller lämnas ut. Varan får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att folkölen kommer att
lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Programın :

•• güncel,
•• personel tarafından benimsenmiş ve
•• günlük çalışma içinde buna uyulması

Çalışanlarınızın hafif bira satışıyla ilgili kurallarından haberdar olmalarından işletme sahibi
olarak siz sorumlusunuzdur. Sorulduğunda
müşterinin kimliğini göstermemesi gibi durumlarda, nasıl davranacaklarını da çalışanlarınıza
anlatmalısınız. Genç yaştaki çalışanların bu
desteği alması özel bir önem taşır.Örneğin, genç
yaşta çalışanlar çalışma süresince daha deneyimli çalışanlardan destek alabilirler.
İşletmenin öz denetim programı ile hafif bira
satış kurallarını çalışanlarla birlikte düzenli
aralıklarla gözden geçirmeniz uygun olur. İşe
yeni başlamış birisi hafif bira satmadan önce
rutinler hakkında bilgiledirilmiş olmalıdır.
Çalışanların, bayilik rutinleri ile Alkol
Yasasında yer alan satış kuralları hakkında
bilgilendirilmiş olduklarından emin olmanın
bir yolu, çalışanların bilgilendirildikleri
tarihleri belgelemektir. Tüm çalışanların, kişisel
cezai sorumlulukları hakkında bilgilendirilmiş
olmaları da önemlidir, bkz. bölüm ”Alkol
Yasasına uyulmadığında ne olur?”

önemlidir.

Belediyenin, işletmenin öz denetim programını
denetleyebilmesi gerekir. Bir denetim sırasında,
kolay erişilebilir olması için programı işyerinde
bulundurmanız uygundur. Öz denetiminizi
yapmaz ya da öz denetim programındaki şart-
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Yaş sınırı ve kontrolü
18 yaşını doldurmamış olanlara hafif bira ürünleri satmak ya da teslim etmek yasaktır. Müşterinin yaşının yeterli olduğunun tespiti kasa
personelinin sorumluluğundadır. Kasadaki
personel müşterinin yaşı konusunda
kararsız olduğunda kimliğin gösteÄR DU
UNDER 25 ÅR?
rilmesini istemelidir. Müşteri
VISA LEGITIMATION
geçerli bir kimlik gösteremez ise
kasa personelinin o müşteriye
hafif bira satması yasaktır.
18 ÅR VID KÖP AV
Genç bir müşterinin yaşını
FOLKÖL
sadece dış görünümünden
anlamak zor olabilir. Bir çok satış
bayii bu sorunu 25 yaş altı görünümündeki
tüm müşterilerden kimlik sormak suretiyle
çözmektedir.
Satış yerine yaş sınırı konusunda afişler
asarak müşterileri bilgilendirebilirsiniz. Bu afişlerin kasa yanında, hafif bira satış reyonunda ve
giriş kapılarında bulunması uygun olur. Böylece
personelinize de destek olursunuz. Yaş sınırı
yazılı olan afişleri, Folkhälsomyndighet’in
www.folkhalsomyndigheten.se web sayfasından
sipariş edebilirsiniz.

Ürünün başkalarına yasa
dışı satılacağı şüphesi
doğduğunda satış yasağı
Hafif biranın 18 yaş altındaki birine teslim
edileceğinden, yani 18 yaşından küçük birine
yasadışı yoldan satılacağından şüphe edildiğinde ürün satışı yapmak yasaktır. Her
durumda bu risk değerlendirmesini kasa
personeli yapmalıdır. Satış yerinin önünde
toplanmış genç gruplara dikkat edilmesi önemli
bir tedbir olabilir. Böyle durumlarda 18 yaşın
üzerinde olan birinin satın aldığı hafif biraları
18 yaşından küçük olanlara verebileceği riski
bulunmaktadır.
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Ergen yaştakilerin 18 yaşını doldurmuş birisinden alkol almaları olağan bir durumdur. Araştırmalar, bu işin sıklıkla yetişkin bir erkek ya da
kız sevgili, bir arkadaş ya da kardeş tarafından
yapıldığını ortaya koymaktadır.

Görünür şekilde sarhoş
olanlara satış yasağı
Alkol ya da başka bir madde alarak görünür
şekilde sarhoş olanlara hafif bira ürünleri
satmak yasaktır.

Pazarlama
Tüm alkollü içeceklerin müşterilere yönelik
pazarlamasında ölçülü olma konusunda özel
bir şart aranır. Hafif bira reklamları zorlayıcı,
yönlendirici ya da insanları hafif bira içmeye
teşvik edici olmamalıdır. Nelerin zorlayıcı,
yönlendirici ya da bira içmeye teşvik edici
olduğu ise her farklı durumda ayrı olarak değerlendirilir. Tüketiciler Dairesi, özel ölçülülük
şartını daha yakından tanımlayan genel tavsiyeler oluşturmuştur. Pazarlamanın, örneğin,
özel dikkat uyandırıcı, hafif bira içilmesini
teşvik edici şekilde olması ya da örneğin geniş
bir şekilde ekspone edilerek ürünün çevrede
egemen bir unsur halinde gösterilmesi yasaktır.
Alkollü içecek reklamı çocuk ve 25 yaş altı
gençlere yönelik olamaz ya da reklama bu
gruptakiler alınamaz.
Hafif bira tanıtım reklamı ürünün satıldığı
yerde ya da direkt bitişiğinde olmalıdır. Alkol
Yasasında yer alan özel ölçülülük şartı yerine
getirilmiş ise reklam tabelasının satış yeri duvarına monte edilmesi ya da giriş kapısının bir kaç
metre uzağına yerleştirilmesi serbesttir.

Hafif bira ikram etme yasağı
Reklam amacıyla, goodwill oluşturmak ya da
başka bir şekilde satış yapmak için alkollü içecek
hediye ya da ikram etmek yasaktır. Yani, hafif
bira satıcısı olarak bu içecekten ikram etmeniz
yasaktır.
Daha geniş bilgi için Tüketiciler Dairesi’nin
www.konsumentverket.se sitesini ziyaret ediniz.

Alkollü ürünler vergisi
(1994:1564 sayılı) Alkollü Ürünler Vergisi
Hakkında Yasa gereğince bu ürünler vergiye
tabidir. Daha geniş bilgi için 010-578 71 99
numaralı telefondan Vergi Dairesini arayınız ya
da www.skatteverket.se sitesini ziyaret ediniz.
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Satış yapılan dükkanlarda yasaya
uygun davranıldığını kim denetler?
Denetim
Belediye ve polis teşkilatı hafif bira ürünleri
satışıyla ilgili kuralları denetleyici kurumlardır.
Bu, bira satışında Alkol Yasası hükümlerine
uyulduğunun her iki kurum tarafından denetleneceği anlamına gelmektedir. Polisin asli görevi
suça müdahale etmektir. Belediyenin görevi
ise ilk elde engelleyici tedbir almaktır. Hem
bilgilendirmek hem de destek hizmeti vermekle
beraber, bira satışıyla ilgili kurallara uyulmasının sağlanması amacıyla denetim yapmak ve
idari önlemlere başvurmak da bu çalışmalara
dahildir. Daha geniş bilgi için ”İdari Önlemler”
başlığı altında yer alan bilgilere bakınız.
Belediye, denetim faaliyetinin finansmanı
için denetim ücreti alma hakkına sahiptir. İşletmecilerin ne kadar ücret ödeyeceğine belediye
karar verir.
Belediye ve polis görevlileri satış yerinde
denetime geldiklerinde, işyerine ve oradaki lokal
ve odalara girme yetkisine sahiptir. Denetim
çalışması için gerekli olan bilgi ve belgelere
ulaşma yetkileri de vardır.
Ayrıca, Alkol Yasası hükümlerine uyum
denetimi yapan başka kurumlar da vardır.
Valilik bölgesel, Folkhälsomyndigheten ulusal
denetim kurumlarıdır.
Alkollü içeceklerin pazarlanmasıyla ilgili
kuralları Tüketiciler Dairesi denetler. Pazarlama
yöntemi Alkol Yasasında belirtilen kurallara
aykırı olduğunda (2008:486 sayılı) Pazarlama
Yasası uygulanır. Yasaya göre, Tüketiciler
Dairesi şirketi belli bir pazarlama yapmaktan
men edebilir. Bu yasakla birlikte şirkete para
cezası da verilir. Şirketin ürünlerini aynı
yöntemle pazarlamaya devam etmesinin önüne
geçmek için Tüketiciler Dairesi tarafından
mahkemeye de başvurulabilir.

8

Para cezası, denetim kurumunun kararına uyulmadığında ödenmesi gereken belli miktarda
para cezasıdır. Para cezası kararı mahkemece
verilir. Ceza miktarı önceden tespit edilebilir ve
binlerce kron tutarında olabilir.

Test alımı
Bir satış yerinin yaş kontrolünde sağlam rutinleri olduğunun anlaşılması amacıyla belediye
tarafından test alımı yapılabilir. Test alımı,
genç görünümlü bir kişinin, ilgili satış yerinden
kimlik göstermeden hafif bira alınabilip alınmadığını test etmesi demektir.

Test alımı nasıl yapılır?
Belediye tarafından, 18 yaşını doldurmuş bir kişi
test alımı için görevlendirilir. Yöntemin etkili
olması için, satın alış işlemi size önceden bildirilmeden yapılır. Öte yandan perakendecilik
sektöründe çalışan herkesin belediyenin test
alımı yapabileceğinden ve bunun gerekçesinden
haberdar olması önemlidir, o nedenle test
alımının ne olduğu konusunda personelinizi
bilgilendirmeniz gerekir.

Test alımının ardından sonucun bildirilmesi
için belediyedeki işlem memuru tarafından
sizinle irtibata geçilir. O zaman siz ve çalışanlarınızın bu konudaki kuralları ve yaş sınırlamasının sebebini kavramış olduğunuz belediye
tarafından da teyit edilmiş olur.
Test alımı, belediye tarafından size karşı
idari yaptırım gerekçesi olarak kullanılamaz.
Yani, işletmeci olarak size test alımı sonucuna
dayanılarak ihtar verilemez ya da ürün satış
yasağı getirilemez. Öte yandan test alımı, işletmeci olarak yaş sınırı rutinlerinizi iyileştirmeye
yardımcı olur. Bu iyileştirme faaliyetinde belediye destek olmaktadır.
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Alkol Yasasına aykırı
hareket edilirse ne olur?
Alkol Yasasında iki tür yaptırım olanağı
mevcuttur. Öncelikle, suç oluştuğunda polis
ve savcılık makamı ceza kanununda yer alan
yaptırımlara başvurur. Bu durumda suç, yasa dışı
alkol satışı ve yasa dışı alkollü içecek bulundurma
ve bu yönde yasa dışı faaliyet yürütme kapsamına
girebilir ve suçlu para ya da hapis cezası ile cezalandırılır. İkincil olarak ise, örneğin işletmenin
öz denetim programı olmaması ya da 18 yaş
altındakine bira satmış olması gibi durumlarda,
değişim sağlanması için belediye tarafından idari
yaptırımlar söz konusu olabilir.

Ceza Kanununda
yer alan yaptırımlar
Alkol Yasasında cezanın kişiselliği kuralı yer
alır, buna göre siz ya da personeliniz para cezasına ya da en fazla altı ay hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.
Şu eylemler cezalandırılır:

•• 18 yaşını doldurmamış kişiye hafif bira ürünü
satmak

•• Alkol ya da başka bir madde alarak bariz

şekilde sarhoş kişiye hafif bira ürünü satmak.

Ticari işletme sahibi olarak şunları yaptığınızda
cezalandırılabilirsiniz:

•• Belediyeye satış bildiriminde bulunmaksızın
hafif bira ürünü satmak,

•• Belediyenin satış yapmanızı yasaklamasına
rağmen hafif bira ürününü satmaya devam
etmek,

•• Örneğin, dükkanda satışa sunulan gıda

maddesi bulunmaması gibi, yasal şartları haiz
olunmamasına rağmen satış için dükkanda
hafif bira bulundurmak.
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İdari yaptırımlar
Para ve hapis cezası dışında idari yaptırımlar
da söz konusudur. Hafif bira satışı nizamın
bozulmasına ve sarhoşluğa yol açarsa ya da
Alkol Yasası kuralları çiğnenirse hafif bira
satışınız belediye tarafından yasaklanabilir.
Satış yasağının, kapsamlı bir müdahale olarak
görülmesi halinde, kurala aykırı hareketinizin
belediye tarafından ciddi görüldüğünün gösterilmesi amacıyla yasaklama yerine ihtar verilmesi yoluna gidilebilir. Satış yasağı altı ay ya da
tekrarlanan veya ciddi kural ihlallerinde oniki
ay süreyle geçerlidir.
İdari yaptırım kararlarına karşı idare mahkemelerinde itiraz edebilirsiniz

Alkolle ilgili özel kurallar neden vardır?
Alkol sağlığı olumsuz etkiler
İsveç’te, toplam alkol tüketimini azaltmak ve
alkolün tıbbi ve sosyal zararlarına karşı insanları korumak için sıkı bir alkol politikası ile
Alkol Yasası vardır. İyi bir halk sağlığı için bu
bir yoldur. Alınan önlemler öncelikle perakende
sektöründe tekel (Systembolaget) yaratmak, yaş
sınırı getirmek ve alkol tüketim vergisi tahsil
etmekten ibarettir.
Alkol hasarlarını oluşturan birçok neden
vardır. Şiddet, suda boğulma, yangın, düşme ve
trafik kazaları gibi fiziki yaralanmaların büyük
bir bölümünün arkasındaki sebep alkolün
beyinde yarattığı ani etkidir (sarhoşluk). Ayrıca
alkol doku ve organlar için de zehirli olup
değişik hastalıklara yol açabilir. Ölçülü tüketilse
bile uzun süre alkol alındığında, yüksek kan
basıncı ve kronik karaciğer hasarı gibi hastalıklara sebebiyet verilir. Alkolün bağımlılık yaratan
etkisi de sosyal problemlere yol açar.
Alkolün oluşturduğu hasarlar İsveç
toplumuna yılda yaklaşık 45 milyar krona
mal olmaktadır. Alkol tüketimi en önemli
sağlık risklerinden biridir ve değiştirilmesi
mümkündür.

Alkol hakkında bilgiler
•• Bir arkadaş, kardeş ya da bir arkadaşın kar-

•• Alkol tüketimi, 200’den fazla hastalık ve
hasara davetiye çıkarır.

•• En sık görülen hastalıklar kalp damar rahat-

sızlıkları, pankreas kanseri, karaciğer yağlanması ve şirozdur (karaciğer büyümesi).

Yaş sınırı neden konulmuştur?
Beyin 25 yaşına kadar gelişir. Bu durum gençlerin beyinlerini yetişkinlerinkine kıyasla daha
hassas hale getirir ve elbette hayatın erken
dönemlerinde içmeye başlamakla alkol bağımlısı olma riski de artar. Vücudun iriliği de
önemli bir faktördür. Alkole karışan sıvı miktarı
küçük bir vücutta daha azdır, bu da sarhoşluğu
daha çabuk oluşturur.
Alkol tüketimi sebebiyle gençlerin vücudunda acil hasarlar oluşması riski daha
büyüktür. Hem acil alkol zehirlenmesi hem de
alkole bağlı kaza ve darp risklerinde artış olur.
Gençler, doğaları gereği yetişkinlerden daha
fazla riske yatkındırlar; değişik şeyler denemek
isterler ve meraklıdırlar ki, bu yaşlarda böyle
olmak normaldir. Diğer yandan, içip sarhoş
olduklarında riske girme istekleri daha da artar
ve kendilerinin ya da başkalarının yaralanmasına yol açacak kavga ve tehlikeli olaylara
kolaylıkla karışırlar.

deşi tarafından ergen yaştakilere hafif bira
verilmesi/satılması olağan bir durumdur.

•• Anne babasından alkol alanlar, ev dışında da

olsalar başkalarından daha fazla alkol kullanmaktadır.

•• Gençler yetişkinlerden daha fazla riske

yatkındırlar ve alkolün etkisiyle kendileri ve
başkalarının maruz kaldığı şiddet ve yaralanma riski de artar.
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Seri kılavuz
İşletme sahibine
•• Hafif bira alkollü içecektir.
•• Hafif bira satışı yapacağınızı bildirmelisiniz.

Bildirim satışın yapılacağı bölgedeki belediyeye gönderilir.

•• Öz denetim programınızı oluşturmalısınız.
•• Hafif bira satışı kuralları konusunda çalışanlarınızı bilgilendirmelisiniz.

•• Satış yapılan yerde hafif bira pazarlamasını
zorlayıcı, yönlendirici ya da insanı bira
içmeye teşvik edici şekilde yapamazsınız.

•• Belediyenin test alımı yapabileceği konusunda personelinizi bilgilendirmeyi unutmayın.

Kasada duran personele
•• 18 yaşını doldurmamış olanlara hafif bira
satamaz ve veremezsiniz.

•• Müşterinin yaşından emin değilseniz daima
kimlik gösterilmesini istemelisiniz.

•• Alkol ya da başka bir madde kullanıp bariz

şekilde sarhoş olanlara hafif bira satamaz ve
veremezsiniz.

•• Hafif birayı aldıktan sonra 18 yaş altındaki

birine vereceğinden (yasa dışı satmak) şüphelendiğiniz müşterilere hafif bira satamazsınız.

•• 18 yaşını doldurmamış olanlara ya da bariz

şekilde sarhoş olanlara hafif bira verir ya da
satarsanız para veya hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

Öz denetiminiz sırasında
düşünülmesi gereken hususlar
•• Eğitim ve bilgilendirme: Personel ne zaman
ve nasıl bilgilendirilecek?

•• Müşterilerin bilgilendirilmesi: Yaş sınırı ko-

nusunda müşteriler nasıl bilgilendirilmekte?
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•• Kasa rutinleri: 18 yaşını doldurmamış olan
müşterilere satışı engellemek için hangi
rutinler mevcut? Yasa dışı satışa karşı ne
yapılabilir? Genç çalışanlara özel destek
verilebilir mi?

•• Önlemler: Kurallara aykırı satış yapılıyorsa
buna karşı hangi iç önlemler mevcuttur?

•• Belgelendirme: İşletmenin öz denetimi, yani

rutinler, eğitim çalışmaları vs. nasıl belgelendirilmektedir?

Genç bir çalışanın yaşıtlarına hafif bira satışını
reddetmesinin zor olabileceğini aklınızda
bulundurun. O nedenle daha yaşlı deneyimli
bir çalışanın destek için daima erişilebilir olması
olumlu olabilir.

Kasa personeline bazı
pratik tavsiyeler
•• Müşterinin yaşından emin değilseniz daima

kimlik sorunuz. 25 yaş altında görünen ve hafif bira almak isteyen biri olduğunda – kimliğini sorunuz. Biliniz ki 18 yaş üstünde olan
biri normalde kimlik göstermeye itiraz etmez.
Müşterinin yaşı yetersiz görünüyor ve kimlik
gösteremiyorsa, ona hafif bira satışı yapamayacağınızı söyleyin.

•• Mobilet ehliyetlerine dikkat edin. Bunlar

otomobil ehliyetine benzer, ama kişi 18 yaş
altında olabilir. Mobilet ehliyetlerinde AM
işareti ve en altında çizilmiş bir mobilet resmi
bulunur.

•• Alkol Yasası kurallarına aykırılık olacağın-

dan şüphelendiğiniz durumlarda hafif bira
satışını reddetme hakkınız vardır. Yasaya aykırı davrandığınızda para ve hapis cezası riski
altında olduğunuzu müşteriye belirtiniz.

•• Yaşı hafif bira almaya yeterli birisinin bira-

yı 18 yaş altındaki birine vereceğinden mi
şüphelendiniz? Bunu ona sormanız gerektiğini anlatın. Verdiği cevap sizi ikna etmezse
ürünü satmayı reddetmelisiniz.

•• Satış yerinin önünde toplanmış genç gruplara
dikkat edin. Böyle durumlarda 18 yaşın üzerinde olan birinin satın aldığı hafif biraları
18 yaşından küçük olanlara verebileceği riski
mevcuttur. Bu durumdan şüphelendiğinizde,
bu kişiye hafif bira satışı yapamazsınız.

•• Hafif bira satın alması yasak olan bir müşteri

izahatlara başlayabilir ya da saldırgan tutum
alabilir. Böyle bir durumda sakin olmalısınız.
Açık seçik konuşun ve tartışmanın yararsız
olduğunu ona anlatın. Mümkünse bir şef ya
da iş arkadaşından yardım isteyin.

•• Bir müşteri yasa dışı birşey yaparsa – olayı

gözlemleyin ve olayın ardından not alın.
Tanık olarak bilgilerinize ihtiyaç duyulabilir.
Gerektiğinde polise telefon edin. Olayı şefinize anlatın.

Daha fazla tavsiye ve yönlendirilme isterseniz belediyenize başvurun!

KİMLİK KONTROLÜ. Mobilet ehliyetinin normal ehliyetlere benzediğine,
ama hamilinin 18 yaş altında olabileceğine dikkat edin.
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18 yaşını doldurmuş olanın hangisi olduğunu görebiliyor musun?
Bir kişinin yaşını sadece dış görünüşüne bakarak anlamak zor değil mi?

CEVAP: Soldan sağa doğru üst sıradakiler: 18 yaş, 17 yaş, 21 yaş, 17 yaş. Alt sıradakiler: 17 yaş, 18 yaş, 15 yaş, 18 yaş.
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Bu broşür, hafif bira ürünleri satan ya da satmayı düşünenlere yöneliktir.
Burada, Alkol Yasası, hafif bira satışında geçerli olan kurallar ve yasaya
uymaktan kimin sorumlu olduğu konusunda bilgiler bulabilirsiniz. Broşürün
son bölümünde, işletmenin öz denetimine ve hafif bira satışı sırasında neleri
aklınızda bulundurmanız gerektiğine dair pratik tavsiyeler ve ip uçları yer
almaktadır.
Buradaki bilgiler, Folkhälsomyndigheten tarafından belediye, valilik,
Tüketiciler Dairesi ve Vergi Dairesi temsilcileriyle birlikte hazırlanmıştır.
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