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Hükümet, Kişisel Alkol Satma
lisanslarının her on yılda bir yeni-
lenmesi gereksinimini kaldırmak
ve bürokrasiyi azaltmak için dü-
zenlenen ‘Deregulation Bill’i par-
lamentoya sundu.

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

İlk Kişisel Alkol Satma ruhsat-
ları Şubat 2005 tarihinde veril-
mişti. 10 yıl geçerli olan bu ruh-
satların yenileme zamanı gelmiş
olmasına rağmen parlamentoya
sunulan teklifin kraliyet onayını
alması, ruhsatların yenileceği şu
günlerde pek mümkün gözükmü-
yor.2005 yılında yapmış olduğu
girişimler sonunda, İngilizce’den
yabancıdile ilkkezçevrilipTürkçe
olarak verilmeye başlanan Kişisel
Alkol Satma Ruhsatı eğitimine ka-
tılanlarınsayısınıNARTS20,000’in

üzerinde olarak açıkladı.
Yapılacak düzenleme ile Ki-

şisel Ruhsat yenileme işlemleri
kolaylaştırılacak ve adres deği-
şikliği gibi ruhsatın değiştirilme-
sini gerektirmeyen durumlarda
belediyelere herhangi bir ücret
ödenmeyecek. Adres değişikliği
gibi durumlarda ise ödenecek üc-
ret sadece £10.50 olacak. Kişisel
Ruhsat sahiplerinin, ruhsatlarını

son kullanma tarihinden en az bir
ay önce bağlı bulundukları bele-
diyelere başvurularını yapmış ol-
maları gerekiyor. 2015’in ilk ay-
larında yenileme yapması gere-
ken Kişisel Ruhsat sahiplerinin,
başvurularını gerçekleştirmeleri
gerekecek. Daha ileri ki tarihte
yenileme tarihi olanlar için ise,
yeniden başvurma gereksinimi
kaldırılacak. Fakat yasanın ne za-

man yürürlüğe gireceğini, parla-
mento sürecinin ne kadar süre-
ceği belirleyecek.

Kişisel Alkol Satış ruhsatınızı
aldığınız belediyelere başvurarak
ruhsatınızın uzatılması için yap-
manız gerekenleri öğrenebilirsi-
niz. NARTS her belediyenin Kişi-
sel Alkol Satış (Personal Licence)
ruhsatınıyenilemeişleminin farklı
olabileceğini açıkladı. Örnek ola-
rak Hackney belediyesinin 3 hafta
içerisinde Kişisel Alkol Ruhsatla-
rınınonlineolarakyenilenebilece-
ğini belirten NARTS, bazı beledi-
yelerinhalenbuyenilemeişlemini
nasıl yapacağına karar vermedi-
ğini açıkladı.Yazılı olarak Kişisel
Ruhsatların yenilenebileceğini
açıklayan NARTS yenileme form-
larına gov.uk adresinden ulaşabi-
lileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için
ise NARTS’ınRuhsatlandırmaSer-
visini 020 7241 3636’dan arayabi-
lirsiniz.

Kişisel Alkol Satma
Ruhsatı yenileniyor

Kişisel Alkol
yenileme
işlemleri ile
ilgili daha
fazla bilgiyi
020 7241
3636 no’lu
telefondan
alabilirsiniz

Türkiye genelinde 30’dan fazla şehirde
faaliyet gösteren Sbarro, 100. restoran açı-
lışını geçtiğimiz günlerde kutladı.

Napoli’den New York’a göç eden İtalyan
asıllı Amerikalı Sbarro ailesi tarafından ku-
rulan Sbarro restoranları, bugün 40 ülkede
1000’i aşan mağaza sayısıyla nefis İtalyan
lezzetlerini tüketiciler ile bir araya getiri-
yor. 2007 yılında Türkiye’de TAB Gıda’nın
Master Franchise’ne dahil olan Sbarro, her
geçen yıl restoran sayısını hızla artırmaya
devam ediyor.

Türkiye genelinde 30’dan fazla şehirde
faaliyet gösteren Sbarro son olarak 100.
restoranını Mersin’de açtı. Açılış kutlama-
sına TAB Gıda üst yönetimi ve Sbarro LLC
CEO’su David Karam katıldı. Karam, “Tür-
kiye’deki büyüme oranımız 2014’te yüzde
40’a,mağazabazındabüyümemiz iseyüzde
20’ye ulaştı.” dedi.

TAB Gıda, başarılı performansı nedeni
ile Sbarro LLC tarafından ödüle layık gö-
rülürken, “100. Restoran Açılış Ödülü”nü
Sbarro LLC CEO’su David Karam, TAB Gıda
CEO’su Caner Dikici’ye takdim etti.

100. restoran, Sbarro’nun tüm dünyada
elde ettiği en yüksek büyüme oranları ol-
duğunu belirten Karam, yüzde 40’lık büyü-
menin yüzde 30’unun tam boy pizza satı-
şından geldiğini söyledi. Sbarro restoran-
larında sosyalleşmenin giderek artmasının
satışlara önemli etkisi olduğunu kaydeden
Karam, kriz zamanlarında hızlı servis sek-
törünün diğer sektörlere göre daha iyi per-
formans gösterdiğini ifade etti.

Sbarro Türkiye’de
yüzüncü
restaurantını açtı


