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İlgi yazıyla; karayolu kenarında açılacak konaklama tesisinin restoran bölümünde içki 

sunumu yapılması için ilgili müracaatta bulunulduğu belirtilerek, söz konusu tesisin içkili yer 

bölgesi içerisinde bulunma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile iki yüz metre mesafenin 

ölçümünün nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 12 

nci maddesi “Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak üzere, otoyollarda 

ve Devlet karayollarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislerde alkollü içki satılmasına izin 

verilmez.” hükmünü ihtiva etmektedir.   

Öte yandan 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 

Kanununun 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrası “Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç 

olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına 

ve tüketimine izin verilmez.” hükmünü içermektedir. 

Diğer taraftan 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (r) bendinde “Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl 

fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,” şeklinde (g) 

bendinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak 

eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri 

konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri 

içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı 

ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 

makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; 

internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler,” şeklinde, (h) bendinde İçkili yer 

bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il 

genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve 

içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği 

bölge,” şeklinde tarif edilmiştir.   

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel 

güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. 

İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.” hükmünü,  

30 uncu maddesi “İçkili yer bölgesi; 

a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve 

kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve 
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benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri 

yakınında, 

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki 

tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde, 
c) Otogar ve otobüs terminallerinde, 

d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci 

yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, 

tespit edilemez. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde 

belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin 

ve tespit edilir.” hükmünü, 

31inci maddesi “Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa 

geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir.” hükmünü, 

34 üncü maddesi “ Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, 

internet salonu gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin 

verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; 

kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın 

ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre 

gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.” hükmünü taşımaktadır. 

Açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; 2918 ve 4250 sayılı Kanunlar ile İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde otoyolları ve karayollarının 

her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde içkili yer açılamayacağı 

ancak konaklama yerlerinin bu hükümden muaf olduğu, öte yandan açılacak içkili yerlerin 

içkili yer bölgesi olarak ilan edilen alan içerisinde faaliyette bulunabilmelerinin mümkün 

olduğu, meskun mahallerde açılacak içkili yerler ile ilgili mesafe ölçümlerinin İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde ele alınması 

gerektiği, otoyol ve karayolları kenarında açılacak içkili yerler ile ilgili mesafenin de açılacak 

yerin sınırında bulunan yolun esas alınarak ölçülmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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