ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK
TASLAGI

BiRiNCi BOLUM
Genel Hiikiimler
Amaq ve kapsam

I - (l)

Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5,
faaliyet ve denetimlerine iliqkin usul ve esaslarr dtlzenlemektir.
(2) Bu Ytinetmelik, ahgveriq merkezlerine iliqkin ilke ve kurallar ile ahgverig merkezi
y6netiminin, yetkili idarelerin ve diler ilgili kurum ve kuruluqlafln algverig merkezlerine
iligkin gdrev ve sorumluluklarlnl kapsar.

MADDE

Dayanak
MADDE 2

(1) Bu Y6netmelik, 14/112015 tarihli ve 6585 sayrh Perakende Ticaretin
Diizenlenmesi Hakkrnda Kanunun 3 tincii, 5 inci, 10 uncu, I I inci, l2 nci ve l6 ncr maddelerine
dayanrlarak hazrrlanmr$tlr.

-

Tanrmlar
MADDE 3 - (l) Bu Ydnetmeli.l.te gegen;
a) Ahqverig merkezi: Bir yapr veya alan biitiinliigii olan, iginde b0yiik malaza ve/veya
beslenme, giyinme, efilenme, dinlenme, k'rlltiirel ve benzeri ihtiyaglann bir ktsmtnln veya
tamamlnrn karqrlandr[r igyerleri bulunan, merkezi bir ydnetim ile ortak kullanrm alanlarlna ve
4 iincii maddede belirtilen diler niteliklere sahip perakende igletmeyi,
b) Ahgveri; merkezi yd,netimi: Ahgveri; merkezinin maliklerinden velveya bu malikler
tarafindan ahlveriq merkezinin yOnetimi konusunda yetkilendirilen bir veya birden fazla gergek
ve/veya tiizel ki;iden olu$an birimi,
c) Bakanhk: Giimriik ve Ticaret Bakanh[rnr,
g) Esnafve sanatkdr iqletmesi: 7/612005 tai.hli'te 5362 sayrh Esnafve Sanatkirlar Meslek
Kuruluglarr Kanununun 3 ilncii maddesinin birinci fikastnm (a) bendinde tanrmlanan esnaf ve
sanatkarlarca iqletilen igletrneyi,
d) Kanun: l4/ll20l5 tarihli ve 6585 sayrh Perakende Ticaretin Diizenlenmesi Hakkrnda
Kanunu,
e) Meslek kurulugu: Esnafve sanatkirlar odalan birlili ile ticaret ve sanayi odastnr, ticaret
ve sanayi odalanntn ayrt kuruldulu yerlerde ticaret odastnt,
f) Perakende igletme: Ahgverig merkezi, buyuk maEaza, zincir mapaza, bayi igletme, iizel

yetkili iqletme, perakende ticaretle ufiraqan di[er ticari iqletmeler ile esnaf ve

sanatkdr

igletmelerini,

g) Satrq alanr: Milnhastan biiro amaglt kullanrlan iqyerleri ile konaklama, depolama,
iiretim tesisleri/alanlan ve ortak kullanrm alanlan harig olmak Uzere ahgverig merkezlerinde
igyerlerinin toplam alanrnr,
!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve
Sanatkirlan Konfederasyonunu,
h) Yetkili idare: iqyeri agma ve galtgma ruhsahnt verneye yetkili belediye veya il 6zel
idareleri ile difier idareleri,
ifade eder.

1

ixiNci

sOr,iJN{
Ahgverig Merkezinin Nitelikleri ve Ruhsatlandrrma Siireci
Ahqverig merkezinin nitelikleri
MADDE 4 - (1) Ahgveriq merkezinin;
a) Bir yaprya veya alan biiti.inliigii iginde yaprlar toplulufiuna,
b) En az beq bin metrekare satli alanlna,
c) iginde en az on perakende igletmenin faaliyet gdsterebilece[i iqyerlerine,
9) Bu Y0netmelikte belirtilen ortak kullanrm alanlann4
d) Merkezi bir ydnetime,
sahip olmasr gerekir.
Ahgverig merkezinin ruhsatlandrrrlmasr
MADDE 5 - (l) Yapr ruhsatr ba$vurusunda, 4 iincii maddenin birinci frkrasrnrn (a), (b)
ve (c) bendlerinde yer alan nitelikleri tagryan projeler aLqverig merkezi projesi kabul edilir.
(2) Altqverig merkezi projelerinde bu Ydnetmelilde belirtilen ortak kullanrm alanlarrna
yer verilir.
(3) Algverig merkezine yapr ruhsatt, yapr kullanma izin belgesi, iqyeri agma ve gahgma
ruhsatr verme, deligtirme ve yenileme yetkisi belediye srnrrlarr ve miicavir alanlar iginde
biiyiilqehir olan yerlerde biiyiikqehir belediyesine, diler yerlerde ilgili belediyelere; belediye
srnrlan ve m0cavir alanlar drgrnda il ijzel idarelerine aittir. iqyeri agma ve gahgma ruhsatrnr
vermeye yetkili diler idareler konusunda, 1010812005 tarihli ve 25902 sayfi Resmi Gazete,de
yayrmlanan igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna ilifkin yonetmelikte yer alan htikumler
sakhdr.
(4) Alqveriq merkezinin iginde yer aldrlr projede konut, otel, ip merkezi ve benzeri
yaprlann bulunmasr halinde de ruhsatlandrrma iigtincii fr[<ra hiikiimlerine gdre yaprlrr.
(5) Buyiikgehir belediyesi tarafindan ahgverig merkezi projesi igin yapr ruhsatr verilirken
0st meslek kuruluqlannrn tavsiye niteligindeki goril$leri allnr. G6rii$ talebi yazrsr, yapr ruhsatr
baqvurusunun yaprldr[r tarihten itibaren en geg ertesi ig giinii akqamrna kadar iisl meslek
kuruluglanna gdnderilir. Bu yazrya, buyukgehir belediyesine bapwruda sunulan belgelerin birer
6rne[i eklenir.
(6) Ust meslek kurulugtan giiriiglerini, g6rug talebi yazlslnrn kendilerine ulagtr!r tarihten
itibaren on beq iq giinU iginde yazrh olarak btiyiikgehir belediyesine g6nderir. G6rug yazrlannda;
biiytilgehir belediyesi srnrlan igindeki ahqveriq merkezi saysr ve bunlann birbirine yakrnhlr,
ulagrm imkdnlan, ahqverig merkezinin gevreye, altyaprya ve trafiEe getirecegi yukler ile
yaratacaEr can ve mal giivenlili riski gibi ekonomik, sosyal, gevresel ve demografik unsurlara
yer verilir.
(7) Biiyiikqehir belediyesi tarafindan ahgverig merkezi projesi igin yapl ruhsatl verilirken
ilgili ilge belediyesinden de gdriiq ahnabilir. Bu halde, ilge belediyesi gdrti$unii gdriip talebi
yazrsmrn kendisine ula$trgl tarihten itibaren on be$ ig giinti iginde yazrh olarak biiytikqehir
belediyesine gr,nderir.
(8) 4 iincii maddenin birinci frkrasrnrn (9) ve (d) bentlerindeki niteliklere sahip olmayan
ahgverig merkezlerine igyeri agma ve gahgma ruhsah verilmez.
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