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İlgi  : …. tarih ve …. sayılı yazınız.     

  

 

İlgi yazıyla; belediye sınırlarında açılmak istenen kahvehane ile cami arasında yürüme 

yolu ile 77 metre mesafe bulunduğu belirtilerek, mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı ile 

ruhsatlandırma yapılıp yapılamayacağına ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

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

birinci fıkrasının (g) bendi “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 yerleri, (…) ifade eder.” 

hükmünü,  

5 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü 

içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta 

bulunması,” hükmünü,  

32 nci maddesinin altıncı fıkrası “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 

merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul 

binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile 

anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel 

eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel 

öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla 

yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.” hükmünü,  

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

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. Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında 

okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam 

ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada 

olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir.” 

hükmünü taşımaktadır. 

 



Özet: Kahvehane ile cami arasındaki mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı hakkında. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde;  

1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında meyhane, 

kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü 

içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin 

barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta 

bulunması gerektiği, 

2) Yazıda bahsi geçen kahvehane faaliyeti ile ibadethaneler arasında Yönetmelikte 

zorunlu bir mesafe öngörülmediğinden, anılan mesafenin yine Yönetmelikte belirtilen şartlar 

dikkate alınarak yetkili idarelerce belirlenmesi gerektiği, 

3) Mesafe ölçümünde de bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları, 

kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınmak kaydıyla mevcut cadde ve 

sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak gidilebilecek en kısa mesafenin dikkate alınması 

gerektiği, 

değerlendirilmektedir.    

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

                Bakan a. 

            Genel Müdür  

 

 

 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


