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… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi  : … tarih ve … sayılı yazınız.     

  

İlgi yazıyla; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü 

maddesine göre yapılan mesafe ölçümünde “yaya yolu” ve “en kısa mesafe” ibaresinin 

uygulanırken karayolu ya da taşıt yolundan karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidinin 

kullanılması şeklinde mi yoksa en kısa mesafe olarak doğrudan doğruya karşıya geçişin 

kullanılması şeklinde mi ölçüm yapılacağı hakkında tereddüde düşüldüğünden konuya 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 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. 

Öte yandan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 138 inci maddesi;  

“Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 



a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa 

buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda 

kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar. 

Ancak; 

1) Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık ve tehlike verecek boyut veya biçimde eşya iten 

veya taşıyan kişiler, taşıt yolunun en sağ şeridinde mümkün olan en az kısmı işgal etmek, 

araçların ilerlemelerine engel olmamak, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla 

taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2) Bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt 

yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve gündüz görüşün az olduğu 

hallerde imkan oranında tek sıra halinde yürümek, araçların hareketlerini engellememek ve 

güçleştirmemek, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla taşıt yolu üzerinde 

yürüyebilirler. 

3) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya 

mevcut bulunmaması halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla 

bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartıyla 

taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

4) Her iki tarafında yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan 

iki yönlü yollarda yaya kafileleri taşıt yolunun sağ kenarında diğer yayalar gidişlerine göre 

taşıt yolunun sol kenarında yürümek zorundadırlar. 

b) Karşıdan karşıya geçişler; 

Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle 

kavşak giriş ve çıkışlarından geçmek zorundadırlar. 

1) Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde yayalar için ışıklı işaret varsa bu 

işaretlere uymak, 

2) Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya 

yetkili kişi tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 

3) Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri 

açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne alarak uygun zamanda geçmek, 

Zorundadırlar. 

Ancak, 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan 

yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir zorluk veya engel yaratmamak şartıyla ve yoldan gelen 

taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa 

doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

Yollarda güvenli geçiş, önce sola sonra sağa bakılarak sakınca yoksa taşıt yoluna girmek, 

geçiş sırasında sola ve sağa bakılarak yürüyüşe devam etmek, taşıt yoluna girmeden güvenle 

duramayacak kadar yaklaşmış taşıtlar varsa ilk geçiş hakkını onlara verip geçişlerini beklemek 

suretiyle yapılır. 

Yayalar için özel olarak yapılmış alt veya üst geçit, yaya köprüsü veya yaya tüneli gibi 

tesisler varsa yayalar buralardan yararlanmak zorundadırlar. 

c) Yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayalar, araç sürücülerine 

karşı görünürlüklerini sağlamak, can güvenliklerini daha olumlu yönde artırmaları için alaca 

karanlık ve gece karanlığında üzerlerinde reflektif aksesuar bulundurmak, uyarıcı açık renk 

elbise giymek veya ışık taşımak gibi tedbirleri almak zorundadırlar. 

d) Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan 

yayaların, trafiği engelleyecek, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları, dikkatsiz 

hareket etmeleri, oynamaları veya bu yerleri saygısızca kullanmaları yasaktır.” hükmünü 

amirdir. 

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) 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, 

3) En kısa mesafe ölçümü yapılırken 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi 

veya kavşak bulunan yerlerde bu geçitlerin kullanılarak ölçüm yapılması gerektiği, ancak 

belirtilen mesafede anılan yapıların bulunmaması halinde taşıt trafiği için bir zorluk veya engel 

yaratmamak şartıyla geçilebilecek en kısa doğrultuda mesafenin hesaplanabileceği 

değerlendirilmektedir.    

Bilgilerini rica ederim. 
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