
ALKOLLÜ İÇKİLERİN  

SATIŞI VE/VEYA SUNUMU İZİN BELGESİ HAKKINDA 

YASAL DAYANAK 

07.01.2011 tarih 27808 sayı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul 

Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

10.08.2005 tarih 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  

Alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile açık alkollü içki satışı faaliyetlerinde bulunacak kişilerin, 

faaliyet türlerine göre aşağıdaki belgeleri almaları zorunludur: 

1) Alkollü içkilerin perakende satışını yapabilmek için, alkollü içki perakende satış belgesi. 

2) Açık alkollü içkilerin satışını ve sunumunu yapabilmek için, açık alkollü içki satış belgesi. 

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. 

ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ ALINMASI İÇİN KRİTERLER 

a) Alkollü içkilerin perakende yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve 

ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe 

şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranır. 

b) Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla 

kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki olumlu 

görüşü aranır. 

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ ALINMASI İÇİN KRİTERLER 

a) Alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, 

öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafenin bulunması 

zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranır. 

b) 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 işyerleri 

aynı binada bulunamaz. 

c) Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla 

kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki olumlu 

görüşü aranır. 


