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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 03.04.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25422

UMUMA AÇIK YERLER VE İÇKİLİ YERLER İLE RESMÎ VEYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ UZAKLIKLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı, umuma açık yerler ve �çk�l� yerler �le öğret�m kurumları arasındak� uzaklığın ölçülmes� ve kazanılmış

haklarla �lg�l� esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmel�k, umuma açık yerler ve �çk�l� yerler �le öğret�m kurumları arasındak� uzaklığın ölçülmes� ve kazanılmış haklarla

�lg�l� esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — (Değ�ş�k:R.G.-6/3/2009-27161)
Bu Yönetmel�k, 5/1/1961 tar�hl� ve 222 sayılı İlköğret�m ve Eğ�t�m Kanunu �le 8/2/2007 tar�hl� ve 5580 sayılı Özel Öğret�m Kurumları

Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen;
a) (Değ�ş�k:R.G.-6/3/2009-27161) Kanun: 222 sayılı İlköğret�m ve Eğ�t�m Kanunu �le 5580 sayılı Özel Öğret�m Kurumları Kanununu,
b) Öğret�m kurumları: Okul önces� eğ�t�m, �lköğret�m ve orta öğret�m okulu, kurs, dershane ve d�ğer resmî veya özel öğret�m kurumlarını,
c) Tur�zm�n yoğun olduğu yöreler: Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca bel�rt�len yerler�,
d) Umuma açık yer: Açılmasına ve faal�yette bulunmasına kolluğun soruşturması üzer�ne, mahall�n en büyük mülkî �dare am�r� tarafından

�z�n ver�len ve bell� şartlara uymak kaydı �le herkes�n g�reb�leceğ� kahvehane, kıraathane, elektron�k oyun merkezler� g�b� yerler�,
e) İçk�: Şarap ve b�ra dah�l her türlü alkollü �çeceğ�,
f) İçk�l� yer: Kadehle ve açık olarak �çk� satılan, �ç�len ve �çk� serv�s� yapılan meyhane ve bar g�b� umuma açık yerler�
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İş Yerler� �le Öğret�m Kurumları Arasındak� Uzaklık

Zorunlu Uzaklık
Madde 5 — Umuma açık yerler ve �çk�l� yerler �le okul b�naları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunludur.
Umuma açık yerler ve �çk�l� yerler �le özel eğ�t�me muhtaç b�reyler�n devam ett�kler� öğret�m kurumları ve okullar dışındak� d�ğer özel

öğret�m kurumlarının aynı b�nada bulunmaması zorunludur.
Uzaklığın Ölçülmes�
Madde 6 — Okullar �le umuma açık yerler ve �çk�l� yerler�n açılmasına �z�n ver�l�rken aralarındak� uzaklığın ölçümünde, b�na ve tes�sler�n

varsa bahçe kapıları, yoksa b�na kapıları; kapıların b�rden fazla olması durumunda �se en yakını esas alınır.
100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzer�nden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre g�d�leb�lecek en kısa

mesafe d�kkate alınır.
Uzaklığı Ölçme Yetk�s�
Madde 7 — Umuma açık yerler �le �çk�l� yerler�n açılmasına �z�n ver�l�rken o yer�n en az 100 metre c�varında okul bulunup bulunmadığı ve

özel eğ�t�me muhtaç b�reyler�n devam ett�kler� öğret�m kurumları �le okulların dışındak� d�ğer özel öğret�m kurumlarının aynı b�nada bulunup
bulunmadığının tesp�t�, mahallî kolluk kuvvetler�nce yapılır.

Okulların açılmasına �z�n ver�l�rken o yer�n en az 100 metre c�varında umuma açık yerler �le �çk�l� yerler�n bulunup bulunmadığı, özel
eğ�t�me muhtaç b�reyler�n devam ett�kler� öğret�m kurumları �le okulların dışındak� d�ğer özel öğret�m kurumlarının açılmasına �z�n ver�l�rken de aynı
b�nada umuma açık yerler �le �çk�l� yerler�n bulunup bulunmadığının tesp�t�, �l m�llî eğ�t�m müdürlükler�nce yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kazanılmış Haklar

Kazanılmış Haklar
Madde 8 — Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce faal�yette bulunmak üzere ruhsat ver�len umuma açık yerler �le �çk�l� yerler�n ve

öğret�m kurumlarının kazanılmış hakları saklıdır.
Kazanılmış Hakların Sona Ermes�
Madde 9 — Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsat ver�len umuma açık yerler �le �çk�l� yerler�n devred�lmes� hâl�nde kazanılmış

hakları sona erer. Ancak umuma açık yerler �le �çk�l� yerlere a�t ruhsat sah�pler�n�n �ş yer�n�; eşler�ne, çocuklarına veya yasal m�rasçılarına devr�
hâl�nde �şletme hakkı korunur. Hakkın kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer.

Ayrıca, umuma açık yerler ve �çk�l� yerler �le öğret�m kurumlarının, �ş yer� faal�yet konusunun değ�şt�r�lmes� veya ceza alarak sürekl�
kapanması durumunda kazanılmış hakları sona erer.

İst�snalar
Madde 10 — 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu kapsamında bulunan belgel� �şletmelerde, 100 metre mesafe ve aynı b�nada bulunmama

şartı aranmaz.
Tur�zm�n yoğun olduğu yörelerde, okulların yaz tat�l�ne g�rd�ğ� süre �çer�s�nde umuma açık yerler �le �çk�l� yerler� açmak veya mevcut �ş

yer�n� bu şek�lde �şletmek �steyenlere, 100 metre mesafe ve aynı b�nada bulunmama şartı aranmaksızın ruhsat ver�l�r. Bu ruhsat, ver�ld�ğ� yıla a�t yaz
tat�l� dönem� �ç�n geçerl�d�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11 — Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 13/1/1999 tar�hl� ve 23582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî

veya Özel Öğret�m Kurumlarının Hap�shane, İçk�l� Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Bel�rlenmes�ne Da�r Yönetmel�k" yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmel�k, yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmel�k hükümler�n�, İç�şler�, M�llî Eğ�t�m, Sağlık, Kültür ve Tur�zm Bakanları b�rl�kte yürütür.
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