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Denetimsel Lisanslar: Mobil Gıda Bayilerinin Bilmesi Gerekenler 
 
Yeni bir yerel yasa, mobil gıda bayilerinin bir yıllık (tam zamanlı) mobil gıda bayiliği (mobile food 
vending, MFV) iznini nasıl alabileceklerine dair değişiklik yapmıştır ve 2032 yılına kadar alınacak olan 
izinlerin sayısını 4,450’ye çıkarmıştır. Bu yeni yasa özellikle:   

• Denetimsel lisans adı verilen MFV lisansının yeni bir türünü oluşturmaktadır. Denetimsel lisans 
bayilerin bir izin için başvurmalarına izin verir. İki türlü denetimsel lisans vardır: bir tanesi tüm 
şehri kapsayan lisanstır ve bir diğeri de Manhattan (Manhattan harici) dışındaki tüm New York 
Şehri (New York City, NYC) ilçeleri içindir.  

• NYC Sağlık ve Akıl Sağlığı Dairesine (Sağlık Dairesi) 2032 yılına kadar aşağıda belirtilen sayıda 
başvuruyu sunulmasını gerekli kılmaktadır:  

o Tüm şehirde denetimsel lisanslar için 100 başvuru.  
o Manhattan harici yerlerde denetimsel lisanslar için 300 başvuru.  
o Engelliler ve A.B.D gazileri için tüm şehirde denetimsel lisanslar için 45 başvuru. 

• Bir denetimsel lisansı olan birimin, bu birimin çalışması sırasında sahada çalışan bir denetimsel 
lisans sahibi olmasını gerekli kılmaktadır. 

 
Bu değişiklikler, geçici (mevsimsel) izin, Green Cart izni veya sınırlı alan izni olan MFV birimleri için 
geçerli değildir. Denetimsel lisans bu birimler için gerekli değildir. 
 
Eğer 1 Temmuz 2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve tüm şehir veya belirli bir ilçe için geçerli izniniz 
varsa, biriminizin 1 Temmuz 2032 tarihine kadar bir denetimsel lisans sahibi olmasına gerek yoktur. 
Sağlık Dairesi daha sonraki bir tarihte bu gereklilik hakkındaki kuralları düzenleyecektir. 
 
Eğer tam zamanlı, tüm şehir veya belirli bir ilçe için olan bir izin hakkında olan bir bekleme listesinde 
yer alıyorsanız, adınız denetimsel lisans bekleme listesine eklenecektir. Bu önceki izin bekleme listeleri 
şu anda kapalıdır. 
 
Denetimsel lisanslar hakkında bilmem gereken nedir? 
Bir denetimsel lisans sadece bireysel bir kişi için düzenlenebilir. Bir bayi, kendi denetimsel lisansı 
üzerinde belirtilen alan hakkındaki bir tam zamanlı izin için başvuruda bulunabilir. Bir bayi, kendi 
denetimsel lisansını aldıktan sonra herhangi bir zamanda başvuruda bulunabilir (lisans aktif olduğu 
müddetçe). Bir denetimsel lisans sahibi, bir mobil fıda bayiliği lisans sahibi gibi aynı türde birimler 
üzerinde satıcılık yapabilir.  

• Eğer tüm şehir için bir denetimsel lisans sahibi iseniz, herhangi bir izin verilen denetimsel lisans 
birimi üzerinden denetimsel lisans sahibi olarak çalışabilirsiniz. Eğer Manhattan harici olarak 
düzenlenen bir denetimsel lisans sahibi iseniz, Manhattan dışındaki herhangi bir izin verilen 
denetimsel lisans birimi üzerinden denetimsel lisans sahibi olarak çalışabilirsiniz.  

• Eğer denetimsel lisansınızın süresi geçerse, denetimsel lisansınızı ve bir denetimsel lisans için 
olan hakkınızı kaybedeceksiniz. Mobil gıda bayiliği lisansını daha sonra herhangi bir zamanda 
iade edebilirsiniz. 
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• Denetimsel lisansı reddederseniz, mobil gıda bayiliği lisansınızı elinizde tutabilirsiniz ve izin 
verilen herhangi bir MFV birimi üzerinde çalışabilirsiniz (eğer bir denetimsel lisans sahibi 
mevcutsa, izin verilen bir denetimsel lisan birimi dâhil olmak üzere). 

 
Bir denetimsel lisansı nasıl edinebilirim? 
Düzenlenen denetimsel lisansların sayısı yasa ile sınırlandırılmıştır. Bir bekleme listesinde olmanız ve bir 
denetimsel lisans başvuru edinmek için sıranız gelene kadar beklemeniz zorunludur. Sağlık Dairesi 
aşağıdakiler için bekleme listeleri oluşturmaktadır: 

• Tüm şehir için geçerli bir denetimsel lisans. 
• Manhattan (Manhattan harici) dışındaki tüm NYC ilçelerinde kullanım için olan bir denetimsel 

lisans. 
• Engelliler ve A.B.D gazileri için tüm şehirde geçerli bir denetimsel lisans.  

 
Sağlık Dairesi, aşağıdakiler için 2022 Sonbaharında tüm şehir için ve Manhattan dışındaki ilçeler için 
denetimsel lisans bekleme listelerini açacaktır: 

• Bir tam zamanlı, tüm şehirde geçerli veya belirli bir ilçe izni için bir bekleme listesinde olan 
bayiler.  

• 1 Mart 2017’den itibaren veya daha uzun süredir sürekli olarak bir MFV lisansı olan bayiler. 
 
Sağlık Dairesi, bir bekleme listesi seçmeleri için bu bayilere bir başvuru gönderecektir. Her bir bayinin 
bir bekleme listesi seçmek için 30 günü olacaktır. Bekleme listeleri yerel yasaya göre düzenlenecektir. 
Hem bir tam zamanlı izin için bekleme listesinde olan hem de 1 Mart 2017’den itibaren veya daha uzun 
süreden beri bir sürekli mobil gıda bayiliği lisansı olan bayilere öncelik verilecektir. 
 
A.B.D. gazileri ve engelli bireyler için tüm şehir için geçerli denetimsel lisans bekleme listesi, 2023 
yılında açılacaktır. Bekleme listesi başvuru dönemi açıldığında lisanslı bayilere bilgi verilecektir.  
 
Bir denetimsel lisans bekleme listesinde yer aldığımda ne olur? 
Bayiler kendi denetimsel lisans bekleme listesi konumları hakkında posta ile bilgilendirilecektir. Her bir 
bekleme listesi için güncel olarak erişilen konum numarası ve kendi bekleme listesi konum numaranızı 
incelemek için nyc.gov/health/mobilefood sayfasını ziyaret ediniz. Sizin konum numaranıza 
erişildiğinde, Sağlık Dairesi size bir denetimsel lisans başvurusunu posta ile gönderecektir. Başvurunuzu 
sunmak için 90 günlük süreniz olacaktır. 
 
Tüm denetimsel lisans ve izin bilgileri kayıtlarda yer alan posta adresine gönderilecektir. Lisansınız veya 
izin numaranızı içeren bir e-postayı onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov adresine göndererek veya 212-
436-0441 numaralı telefonu arayıp Manhattan (42 Broadway, Fifth Floor) veya Queens (90-27 Sutphin 
Blvd., Fourth Floor) adresindeki Citywide Licensing Center (Tüm Şehir İçin Lisanslandırma Merkezi)'ni 
ziyaret etmek için bir randevu alarak posta adresinizi güncelleyebilirsiniz. 
 
Denetimsel lisansınızın ilk düzenlenmesi için ücret ödemeniz gerekmemektedir. Yeni denetimsel 
lisansınızın güncel mobil gıda bayiliği lisansınız ile aynı son kullanım tarihi olacaktır. İki yıl için 
denetimsel lisansınızın yenilenmesi 438$’a mal olacaktır.  
 
Denetimsel lisansınızı aldığınız, bir izin başvurusu size postalanacaktır. Denetimsel lisans izni 
başvurunuzu ibraz etmeniz için bir vade tarihi yoktur. 
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Her bir bayi sadece bir izin alabilir. Zaten bir izniniz varsa ve bir denetimsel lisans izni için değişiklik 
yapıyorsanız, güncel izninize dönmek için hangisi erkense denetimsel lisansınızın düzenlenmesi 
sonrasında 270 gününüz olacaktır veya bunu güncel izninizin süresinin dolmasına kadar süreniz 
olacaktır. Bu uygulama sınırlı alan izinleri için geçerli değildir. 


