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Takeaway’de boks makinesi
Mahir
KILIÇ

NARTS BAŞKANI

Take-away olarak bilinen kebap
dükkânlarına gecenin restoranları
diyebiliriz. Elbette ‘fish & chips’
dükkânları için de aynı şey söylene-
bilir. Yeme-içme sektörünün çift var-
diya çalışan ağır emekçileridir onlar.
Öğle saatlerinde açılan dükkânlar ge-
cenin geç saatlerine kadar açık kalır.
Bu yorucu bir tempoda devam eden
çalışmada aç insanların karnını do-
yururken de en iyi ve en güler yüzlü
hizmeti vermeye Çalışırlar. Şehrin
büyük bir çoğunluğu evlerinde din-
lenirken onlar döner keser, sos ha-
zırlarlar. Gecenin bu ağır çalışma
temposuna eşlik eden sorunlar da
vardır elbette.

Tüm içkili mekânlardan (publar,
clublar vb.) çıkanlar karınlarını do-
yurmak için kebap dükkânlarına ko-
şarlar. Polisin de pek çok ruhsatlan-
dırma sürecinde ifade etti gibi takea-
way’lerin önü mıknatıs gibidir. Tüm
içkili mekânlardan çıkan sarhoşları
ya da çok içmişleri kendine çeker.
Bu nedenle pek çok ruhsat başvuru-
sunda polisin itirazı ile karşılaşılır.
Bu itirazlar ise ruhsat alma süreçle-

rini uzatır. Ruhsatı olan işletmeler
için ise başka bir sorun olur. Ya-
kin çevredeki her türlü kavga vb.
anti-sosyal davranış polis tarafın-
dan sizin dükkânınızla ilişkilendiri-
lir. Dolayısıyla takeaway’ler başta
olmak üzere gece açık olan tüm iş-
letmeler mıknatıs gibi polisin kötü
bakışlarını üzerlerine çekerler. Bu-
rada kesinlikle polisin önyargısı
var. Takeaway’lerin bu durumdan
kendini kurtarması, polisin zararlı
bakışlarından uzak durması için ya-
pılması gerekenler var.

Takeaway’lerin kendilerini ko-
ruması için şu önemli hatırlatmayı
yapmak isterim.

1- 2003 ruhsatlandırma yasasının 4
temel amacının ruhsatlı işletmele-
rimiz tarafından çok iyi anlaşılma-
dığını üzülerek görüyoruz. Bu dört
amacı bir kez daha hatırlatmak is-
terim:
2- Kamusal alanda suçun ve karma-
şanın önlenmesi
3- Kamu güvenliğinin sağlanması
4- Kamu zararına davranışların en-
gellenmesi
5- Çocukların zarar görmekten ko-
runması

Bu dört madde kuru bir bilgi
değildir. Ruhsat amaçları sistemin
dört temel taşıyıcı sütunudur ve her
biri eşit öneme sahiptir. Sistemin
parçası olan tüm ruhsatlı işletmeler
bu dört amacı kendine amaç edin-
melidir. Her işletme kamusal alanda
suç ve karmaşanın önlenmesi için,
kamusal güvenliğin sağlanması için,
kamu zararına davranışların engel-
lenmesi için ve çocukların zararn
görmekten korunması için alacağı
önlemleri belirlemeli ve ifade et-
melidir.

Örneğin CCTV sisteminin ku-
rulması, varsa otopark ışıklandır-
masının yapılması, içkilerin tez-
gah arkasında satılarak çocukların
ulaşamayacağı yerde sergilenmesi,
record book ile 18 yaş altı şüpheli
satışların kayıt altına alınması bun-

lar için en bilinen örneklerdir. Bu
bilinen örneklerin yanında zaman
zaman 13 yıllık ruhsat deneyimi-
mize rağmen bizi şaşırtan ve ülke-
miz insanının yaratıcılığını göste-
ren uygulamalarla da karşılaşıyo-
ruz. Bu uygulamalara örnek olarak
sizlere Hampshire’da hizmet veren
ve Ergin Taycur tarafından işletilen
Chick-O-land adlı takeaway’den söz
etmek istiyorum. Bu takeaway’in iş-
letmecisi olan Ergin Bey hiç rastla-
nılmamış bir uygulama ile işletme-
sine Boxer koymuş. Bu uygulama
aslında işletmeye gelen insanların
deşarj olması için harika. Dükkanı
ziyaret ettiğimiz sırada orada bu-
lunan İngiliz müşteriler Logan Bar-
neout ve Kyle Wilson da bu uygu-
lamadan çok memnun kaldıklarını
ifade ettiler.

Tüm iş dünyasının ve büyük şir-
ketlerin çokça tartıştığı inovasyo-
nun alçakgönüllü ama bir o kadar
da önemli bir örneğini veren Ergin
Taycur bu uygulama ile polislere ve
diğer yetkililere de takeaway’lerin
kamu güvenliğini tehdit eden, suçu
ve karmaşayı artıran mekânlar ol-
madığını gösteriyor.

Tüm işletmelerimize yeni uygula-
malarla mekânlarına ilgiyi artırması
için örnek olan ve ilham vermesi ge-
reken Ergin bey’i bir kere de bura-
dan kutlamak isterim.

Bu dört madde kuru
bir bilgi değildir. Ruhsat
amaçları sistemin dört
temel taşıyıcı sütunudur
ve her biri eşit öneme
sahiptir. Sistemin
parçası olan tüm ruhsatlı
işletmeler bu dört
amacı kendine amaç
edinmelidir.

Tüm iş dünyasının ve
büyük şirketlerin çokça
tartıştığı inovasyonun
alçakgönüllü ama bir
o kadar da önemli bir
örneğini veren Ergin
Taycur bu uygulama ile
polislere ve diğer yet-
kililere de takeaway’lerin
kamu güvenliğini tehdit
eden, suçu ve karmaşayı
artıran mekânlar
olmadığını gösteriyor.

Müşteriler Chick-O-Land’deki
bu uygulamadan son derece
memnunlar ve bazen yemek

yemeğe değil; yumruk atmaya
geldiklerini, gelmişken yemek

de yediklerini söylüyorlar.
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Ruhsatı uzatmanın rahatlığı
Gece geç saatlere kadar
açık olan ancak içki
satış süresi kısıtlı olan
işletmelerin en büyük
sorunlarından biri de
müşterilerle yaşanan
çatışmalar.

Geç saatte gelen müşterilerin ruh-
sat durumu uygun olmayan işletme-
lerden içki almak isteyebiliyor. Bu
durumda iki seçenek ortaya çıkıyor.
Ya müşteriyi reddeceksiniz ve satış
yapmayacaksınız ki bu durumda
müşteri ya bir daha gelmiyor ya da
siyah poşete koy, gizlerim gibi teklif-
lerde bulunuyor. Bu teklifler de red-
dedilince gerginlik oluyor. İkinci se-
çenek ise sanki ruhsat varmış gibi
davranmak ve satış yapmak. Bu du-
rumda ise ruhsatlandırma otoritesi
ve otoritenin yetkili memurları ile
karşı karşıya geliniyor. Bunun so-
nuçları ise ruhsat sürelerinin iyice
düşürülmesi ya da ruhsatı tamamen
kaybetmek olabiliyor. Bu durumdaki
işletmeler için en kolay yol ne müş-
teri ile çatışmak ne de polisle... En
iyi yol içki satış sürelerini uzatacak
bir ruhsat almak.

Barking & Degenhan Belediyesine
bağlı ve 24 saat açık durma izni olan

NARTS yönetim kurulu başkanı
Mahir Kılıç Way 2 Save’i ziyaret
ederek içki satış süresini uzatan
ruhsatı teslim etti.

Ruhsatlandırma
süreçlerinde NARTS’ın
son derece profesyonel
çalışmaktadır. Bu sayede
ruhsat başvurusundaki
işlemlerin son derece
rahat ve kolay
olmaktadır. Başvurumuza
polis tarafından yapılan
tek itiraz ise NARTS
sayesinde geçerlilik
kazanmadı.

Polisin tüm itirazlarına
rağmen içki ruhsatı
alınmasının ya da sürelerin
uzatılmasının en iyi
yolunun uzmanlardan
yardım almak. NARTS’ın
bu konudaki farkını
anlatmak için NARTS’ın
uygulamalarını yaşamak
gerekir.

way 2 save adlı işletme içki ruhsatını
saat 11’den gece 2’ye kadar uzattı.
Eskiden 7-12 arası içki satışı için ruh-
satı olan işletme aldığı yeni ruhsat
ile gece 2’ye kadar içki satma iznine
sahip oldu.

20 yıldır off licence işinin içinde
olan ve şu an da üç tane de işletme-
nin sahibi olan Murat Alma kendisi
ile yaptığımız görüşmede sadece 2
saat bir uzatma aldıklarını ve bu 2
saat farkın bile iş potansiyellerini
çok etkilediğini belirtti.

Başvuru sürecinde NARTS ile bir-

likte çalıştıklarını söyleyen Murat
Alma ruhsatlandırma süreçlerinde
NARTS’in son derece profesyonel
çalıştığını söyledi. Bu sayede ruh-
sat başvurusundaki işlemlerin son
derece rahat ve kolay olduğunu
söyleyen işletme sahibi polis tara-
fından yapılan tek itirazın ise NARTS
sayesinde geçerlilik kazanmadığını
söyledi.

Polis tarafından ruhsatın uzatıl-
ması dahilinde bu bölgedeki içki
trafiğinin daha da artacağının ifade
edildiğini söyleyen Murat Alma po-

lisin işletme sayısının artmasını iste-
mediğini; çünkü her işletme ile kont-
rol alanlarının genişlemesinden po-
lisin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Polisin bu tavrı ise işletmelerin
rekabet gücünü zayıflatıyor.

Polisin tüm itirazlarına rağmen
içki ruhsatı alınmasının ya da süre-
lerin uzatılmasının en iyi yolunun uz-
manlardan yardım almak olduğunu
ifade eden işletme sahibi NARTS’ın
bu konudaki farkını anlatmak için
NARTS’ın uygulamalarını yaşamak
gerekir dedi.


