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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : … Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) … tarihli ve … 

sayılı yazısı. 

 

 İlgide kayıtlı yazı ile Bakanlığımız iletilen … tarihli ve … sayılı yazıda, … 

Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazı ve eki Tarım ve 

Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının yazıları ile, basit konaklama turizm 

işletme belgelerinin ön izin belgesi olarak ibraz edildiği başvurularda bu belgeye ek olarak 4250 

sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

mesafe uygunluk yazısının talep edileceğinin belirtildiği, İlçeniz sınırları içerisinde 

ruhsatlandırılan basit konaklama (otel) faaliyet konulu işyerlerine 4250 sayılı kanunun 9 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası gereği mesafe şartlarına uygun olan ya da uygun olmayanlar hakkında 

"Mesafe Uygunluk Yazısı" verilip verilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesinde “Her 

nevi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yerleri dahilinde veya yakınında ispirtolu 

meşrubat satışı veya umumi evler açılması memnudur.” hükmü, 

 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesinde “… 

            Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık 

yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre 

uzaklıkta bulunması zorunludur. 

            Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda 

belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. 

            …” hükmü, 

 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinde “Tütün 

ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye 

veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm 

belgesi almaları zorunludur. Tütün mamulü, etil alkol, metil alkol ve alkollü içki satmak 

isteyenlerin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları 

zorunludur. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin 

görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. 

 Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı 

yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında 

kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı 

turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. 

 Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır. 

 …” hükmü, 



 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin (p) bendinde “Turizm 

belgesi: Turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi ve basit konaklama turizm işletmesi 

belgesini,” hükmü, 

 Geçici 11 inci maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden 

alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi 

bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı 

süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm 

işletmesi belgesi alması zorunlu değildir. 

 Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler; 13 üncü, 14 üncü, 18 inci, 19 uncu ve 

20 nci maddeler hariç bu Kanuna, 1593 sayılı Kanunun 178 inci maddesine, 222 sayılı 

Kanunun 61 inci maddesine, 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine tabidir. Ancak bu 

işletmeler için 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı aranır. 

Bunların mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamındaki hakları devam eder. 

 Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak 

için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay 

içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan konaklama içermeyen 

müstakil plaj işletmelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 

turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi 

belgesi verilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim 

sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin 

belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir. 

 Bu madde kapsamında belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin 

nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular ile belgelendirme usul ve esasları Bakanlıkça 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan belge almadan faaliyetine 

devam eden deniz turizmi tesislerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl 

içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bu süre sonunda belge alamamaları 

durumunda, bu tesisler hakkında 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendi ile altıncı 

fıkrası hükümleri uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra 

kapsamında belgelendirilecek deniz turizmi tesislerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin 

konular 37 nci maddenin (A) fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak yürürlüğe konulacak 

yönetmelikle belirlenir.” hükmü, 

 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 4 üncü maddesinde “3 üncü maddede belirtilen 

merciler, iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel 

kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar. 

 a) İnsan sağlığına zarar vermemek, 

 b) Çevre kirliliğine yol açmamak, 

 c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, 

kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.” hükmü, 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde “Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda 

münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi 

sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda 

büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe 

belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi 



sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, (…) ifade eder.”, 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 yerleri,” ve (t) bendinde “İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki 

bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da 

su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri,” hükmü,  

 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Turizm işletme belgeli tesisler,  işletme belgesinin 

düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde 

Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli 

değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar 

için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek 

kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.” hükmü, 

 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 

Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 

kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” ve üçüncü 

fıkrasında “İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun 

olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak 

yetkili idareye başvurur.” hükmü, 

 32 nci maddesinin onbirinci fıkrasında “Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili 

lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan 

iş yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerine kesinleşmemiş ruhsat 

düzenlenir. Kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerler bir aylık süre içinde açık alkollü 

içkilerin satışının ve sunumunun yapılabilmesi için gerekli olan, açık alkollü içki satış belgesi 

ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan, 

nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesini yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını 

kesinleştirir. Bu maddedeki belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen iş yerleri, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatları iptal edilerek yetkili idareler tarafından kapatılır.” hükmü, 

 34 üncü maddesinin birinci fıkrası “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.” hükmü yer almaktadır. 

 Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, basit konaklama turizm işletmesi 

belgeli tesislerde, 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin (tütün mamulü, etil alkol, metil 

alkol ve alkollü içki) perakende veya açık olarak satışı ve sunumu yapılmaması halinde mesafe 

şartı aranmayacağı, aksi durumda söz konusu tesislerin mesafe şartına tabi olduğu, bununla 

birlikte belirtilen işletmelerin mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamındaki haklarının 

devam edeceği değerlendirilmektedir. 

 Bilgilerini rica ederim. 

 

 



           

                     Bakan a. 

           Genel Müdür  


