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İşyeri ruhsatınızda belirtilmeyen etkinlikleri ya da süresi sınırlı etkinlikleri
uzatmak için en iyi yöntem NARTS ile Geçici Etkinlik bildirimi yapmak

diyen Ferhat Yıldırım Christmas ve Yılbaşı Sürecinde 5 gün 08.00 -23.00
arası içki satabildi

‘Küçük esnaf gelirini daha da artırabilir’Toplumumuzunbireylerininbir-
çoğuhayatlarınıdevamettirmekve
geçinmek için pek çok mekânı işle-
tiyor. Bu mekânlar pek çok farklı
etkinlik yaparak kazanç sağlamaya
çalışıyor.
Bu kazanç kapıları ise elbette

yasa koyucuların sınırları çerçeve-
sinde çalışmak zorunda. Özellikle
eğlence yeme-içme ve alkol satışı
ile kazanç sağlayan işletmelerimiz
2003 ruhsatlandırma yasasının dü-
zenleyici çerçevesi içerisinde faali-
yet gösteriyor.
Bu işletmeler yaptıkları etkinlik-

ler için yani perakende alkol satışı,
gece geç saatte yiyecek içecek sa-
tışı ve eğlence tedariki için ruhsat
almak ve bu ruhsat üzerindeki sı-
nırlamalar çerçevesinde etkinlik
yapmak durumunda. Örneğin içki
ruhsatı alabilirsiniz ve ruhsatınız
9. 00’a kadarsa içki satışını orada
sınırlandırmak zorundasınız ya da
ruhsatınız yoksa içki satışı yapa-
mazsınız.

SAATLERİ VE
FAALİYETLERİ
UZATMAK
Ama bazen öyle anlar vardır ki

ruhsatın sizi bağlayan maddeleri
için “Ah! Keşke olmasaydı.” dersi-
niz. Bu imkânsız gibi görünse de
hiç öyle değil. Önemli günleri dü-
şünün: Yılbaşı, 25 Mart Good Fri-
day, 28 Mart Easter, 28 Mayıs Early
MayBankHoliday. Bu günlerde içki
ruhsatınızın saatini uzatmak müm-
kün. Ya da ramazan ayı içerisinde

gece 11 ile sabah 5 arasında yemek
satmak istiyorsunuz. Tümbu etkin-
likler için NARTS’a geçici etkinlik
başvurusu yapmanız yeterli.

NE ZAMAN
BAŞVURMALI?
Geçici ruhsat başvuruları için

hiç beklemeden NARTS’a başvu-
rabilirsiniz. Belediyelerin yoğun
takvimleri ve ruhsat bildirimlerine
polis ya da çevre sağlık memurla-
rının olası itirazlarına karşı oturum
zamanı kalması açısından hemen
başvuru yapmak en doğru hareket.
Ruhsat başvurusu için NARTS

lisans takımına ruhsat başvurusu
yapacak kişinin National Insu-
rance numarasını bildirmeniz ye-
terli. Yani geçici etkinlik bildirimi
için NARTS’a gelmeye gerek yok.
Londra dışındaki tüm işletmeler
için de aynı şey geçerli.
Bu başvurularda 7 güne kadar

başvuru yaparsanız NARTS’a öde-
yeceğiniz rakam belediye harcı da-
hil £99’dur.
Ramazan ayı içerisinde yapıla-

cak satışlar için uygulanabilecek
ikinci yöntem ise kalıcı olarak ra-
mazanaylarındasıcakyemekveiçe-
cek satmak için ruhsat başvurusu
yapmaktır.

Ramazan ayı içerisinde yapılan
geçici etkinlikbaşvurusunagörebu
yöntemin bir avantajı var. Yasa ge-
çici etkinlik süresini 168 saat yani 7
günilekısıtlamıştır. İkietkinlikarası
ise an az 24 saat olmalıdır. Yani ra-
mazanda geçici etkinlik başvurusu
yaparsanız 7 günde bir 24 saat sa-
tış yapamazsınız. Bunu engellemek
için kalıcı olarak ramazan ayı için
başvuruda bulunulabilir. Bu baş-
vuru ücreti ise £ 299’dur. Bu ücrete
belediye harcı ve yerel gazete ilanı
ücreti dahil değildir.

İletişim:
Okuyucularımız NARTS’a
Ofis: 020 7241 3636

Mob 7/24: 07940 414 890
ulaşabilirler
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