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Aradangeçen10yıla rağmenpek
çok işyeri hâlâ 24 saat alkol satışı
için başvuruda bulunuyor. Yeni
yasa ile birlikte ruhsatlandırma
otoritesi haline gelen belediyelere
yapılacak olan başvurularda yasa-
nın ruhunu çok iyi bilen ve defa-
larca bu ko-
nularda baş-
vuru yapmış
danışmanlar
için 24 saat
izni almak ar-
tık çok kolay.
24 Saat al-

kol satışı ile
birlikte geli-
rini artırma
yoluna giden
son işletme-
lerden birisi
de Express
Food&Wine.
İşyeri sahibi
Mehmet Cebe ile yaptığımız görüş-
medegelirleriniartırmanoktasında
enönemlihamlelerdenbirisiolarak
24 saat alkol satışını düşündüğünü

fakat bu izni alıp almayacağı ile il-
gili kafasında daima soru işaretleri
olduğunu belirtti. Genel olarak al-
kol satışına yapılan 24 saat başvu-
rusunda polisin itirazları olduğunu
duyduğunu da belirten Mehmet
Cebe“Bunedenlebaşvuruyapmayı

sürekli erte-
ledim.” dedi.
Ancak daha
s o n r a 2 4
saat başvu-
rusu için uz-
manlardan
yardım iste-
meye karar
verdiğinisöy-
leyen Meh-
me t Cebe
bu s ı r ada
NARTS’ın uz-
man ekibi ve
Mahir Kılıç
ile tanışmam

üzerine 24 saat başvurusunda hiç-
bir sıkıntı yaşamayacağına inana-
rak başvuru sürecini başlattığını
ifade etti.
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‘24 saat alkol satmak hayal değil’

Bu süreçte NARTS ailesinin
uzmanlığından ve olaylara
yaklaşımlarından çok etkilen-
diğini belirten Mehmet Cebe
24 saat başvurusundan kim-
senin çekinmemesi gerek-
tiğini yapılması gereken tek
şeyin NARTS’ın uzman ekibi
ile çalışma kararı alınması
gerektiğini vurguladı

NARTS
yönetim
kurulu
başkanı
Mahir Kılıç
24 Saat izin
belgesini
Mehmet
Cebe’ye
teslim etti

24 saat ibaresi Express
Food & Wine’ın ışıklı
tabelasını süslüyor

2003 yılında kabul edilen ancak 24 Kasım 2005
tarihinde yürürlüğe giren yeni ruhsat yasası-
nın 10 yılı geçenlerde doldu


