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New York Şehri Green Cart’ları Hakkında Genel Bilgiler  

New York Şehri (NYC) Green Cart’ları, taze üretime erişim eksikliği olan muhitlere taze meyveler 
ve sebzeler ve diğer sağlıklı gıdaları getiren gıda sepetleri ve araçlarıdır. Green Cart bayilerinin 
New York Şehri Sağlık ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü (Sağlık Müdürlüğü) mobil gıda bayiliği lisanslı 
olması zorunludur ve sepet veya araç operatörlerinin bir Sağlık Müdürlüğü Green Cart (Taze 
Meyveler ve Sebzeler) izni olması zorunludur.  
 
Bir Green Cart hangi gıdaları sunabilir?  
Green Cart’lar örneğin bütün havuç, muz, elma ve kiraz ve çilek cinsi meyveler gibi bütün ve 
kesilmemiş ham meyveler, şişelenmiş içme suyu, sade çerezler ve eğer gıda sepet veya aracı 
gıdayı soğuk ve önceden paketlenmiş olarak tutmak için gerekli ekipmana sahip ise dilimlenmiş 
ve kesilmiş meyveler ve sebzeler sunmaktadır. Green Cart’lar ile neler satabileceği hakkında 
daha fazla bilgi için, lütfen nyc.gov/greencarts adresini ziyaret ediniz.  
 
Bir Green Cart nerede işletilebilir?  
Green Cart’lar bunun için tahsis edilmiş olan polis bölgelerinde işletilmektedir. Daha fazlasını 
öğrenmek için nyc.gov/greencarts adresini ziyaret ediniz.   
 
Kaç tane Green Cart izni vardır? 
NYC, 1,000 Green Cart izni hazırlamıştır: Bunların 350 tanesi Brooklyn, 350 tanesi Bronx, 150 
tanesi Manhattan, 100 tanesi Queens ve 50 tanesi Staten Island kenti içindir.  
 
Bir Green Cart izni edinmenin ne kadar maliyeti olur? 

• İlk maliyetler: Bir Green Cart izni başvurusunda bulunmak için, geçerli bir mobil gıda 
bayiliği lisansına sahip olmanız gereklidir. Eğer mevcut bir lisansınız yoksa, iki yıl 
geçerliliği olan lisans için 50$ ve Mobil Bayilere verilen Gıda Koruma Kursu için 53$ 
ödemeniz gereklidir. Eğer size bir Green Cart izni önerilmişse, izin 75$’a mal olmaktadır 
ve iki yıl için geçerlidir. 

• Yenileme maliyetleri: Her iki yılda bir lisansınızı yenilemek için 50$ ve bunun üzerine 
vergi borcunuz olmadığına dair belge için 10$ tutarında bir maliyeti olur. Her iki yılda bir 
lisansınızı yenilemenizin 50$ maliyeti olur.  

• New York Eyaleti Seyyar Satıcı Sertifikalı bir Birleşik Devletler muharibi için veya bu 
sertifikaya sahip bir Muharibin hayatta olan eşi veya hayat arkadaşı için lisans ve izin 
ücretlerinden feragat edilmektedir.  

 
Bir mobil gıda bayisi lisansını nasıl edinebilirim?  
311’i arayınız ve “Mobile Food Vendor License Application” (Mobil Gıda Bayisi Lisans Başvurusu) 
hakkında bilgi sorunuz veya www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-
license adresini ziyaret ediniz. 
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Green Cart izni için nasıl başvuruda bulunabilirim?  
Green Cart izinleri, Green Cart izni bekleme listesi üzerinde insanlara sunulur. Her bir kent için 
bir bekleme listesi vardır. Güncel liste boşaltıldığında yeni bir liste oluşturulur. Açık bekleme 
listesi dönemi boyunca Green Cart izni bekleme listeleri için başvuruda bulunabilirsiniz. Açık 
bekleme listesi dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, nyc.gov/greencarts adresini 
ziyaret ediniz. 
 
Bekleme listesi başvuru formunu sunmamın ardından neler olur?  
Sağlık Müdürlüğü, öncelik grupları ve bir çekiliş sistemine dayalı olarak her bir kent için başvuru 
sahiplerini içeren bir bekleme listesi oluşturacaktır. Sağlık Müdürlüğü, bekleme listesi 
numaranızı içeren bir posta kartını size postalayacaktır ve kente özel bekleme listelerinden 
birinden seçildiğinizde bir izin başvurusunu size gönderecektir. 
 
Bekleme listesi konumu için öncelik durumu, bir puan sistemine dayanmaktadır. Engelli olan 
başvuru sahiplerine, engeli olan veya olmayan Birleşik Devletler muhariplerine ve daha önceden 
başka bir Sağlık Müdürlüğü mobil gıda izni bekleme listesinde olan başvuru sahiplerine daha 
fazla puan verilir. Her bir öncelik grubu içerisinde yer alan başvurulara, bekleme listesinde 
rastgele bir numara tahsis edilir. İzin için başvuruda bulunmak üzere bilgilendirildiğinizde 
öncelik grubunda olduğunuza dair kanıt gösteremezseniz, bekleme listesi başvurunuz seçtiğiniz 
tüm kentler için reddedilecektir ve bekleme listeleri tekrar açıldığında bir kez daha başvuruda 
bulunmanız gerekecektir.  
 
Bazı kentlerin diğerlerinden daha fazla Green Cart izinleri olduğunu görüyorum. Eğer birden 
fazla kenti seçersem şansım daha yüksek olur mu?  
Bir izin için başvuruda bulunmak adına seçilme şansınız, ne kadar başvuru sahibi olduğuna, 
öncelik grubunuza ve daha fazla kentte işletmede bulunmak isteyip istemediğinize bağlıdır. 
Bekleme listesine girmek için başvuruda bulunurken, Green Cart bir işletmesinde bulunmak 
istediğiniz tüm kentleri seçiniz. Eğer sadece bir kentte işletmek istiyorsanız, sadece bir tanesini 
seçmelisiniz.  
 
Eğer Green Cart bekleme listeleri için başvuruda bulunursam, adımı diğer mobil gıda bayiliği 
izni bekleme listelerinden çıkaracak mısınız?  
Hayır. Diğer türlerde mobil gıda bayiliği izinleri için olan bekleme listeleri ve Green Cart izinleri 
birbirilerinden ayrıdır. Bir Green Cart izni için olan bir bekleme listesine başvuruda bulunma, 
başka bir mobil gıda bayiliği izni bekleme listesindeki durumunuz veya konumunuzu 
etkilemeyecektir. 
 
Zaten bir mobil gıda bayiliği iznine sahipsem, bir Green Cart izni de edinebilir miyim?  
Tek seferde sadece bir mobil gıda bayiliği iznine sahip olabilirsiniz. Eğer başvuruda bulunur ve 
bir Green Cart izni için seçilirseniz ve bu izni kabul ederseniz, diğer mobil gıda bayiliği iznini geri 
vermeniz gerekecektir.  
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Bir Green Cart’ı nasıl edinebilirim?  
Kendi sepetinizi satın almak zorundasınız ve Sağlık Müdürlüğü, işletmeye başlamadan önce 
sepetinizi incelemek ve onaylamak zorundadır. Onaylı sepet imalatçılarının bir listesine erişmek 
için nyc.gov/greencarts adresini ziyaret ediniz. 
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