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Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonunun 13/03/2008 tarihli
raporları okundu.

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar, Zincir Mağazalar ve Marketlerin Kuruluşuna Dair
Yönetmelik  ile  ilgili  Meclis  Hukuk  ve  Mevzuat  Komisyonu  ile  Meclis  İmar  Komisyonu
raporlarının görüşülmesinin istenildiği anlaşıldı. 

YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA:
            Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı 03/10/2007 tarihli birleşiminde Meclis Hukuk ve
Mevzuat  Komisyonu ile  Meclis  İmar  Komisyonuna havale  olunan Alışveriş  Merkezleri,  Büyük
Mağazalar, Zincir Mağazalar ve Marketlerin Kuruluşuna Dair Yönetmelik talebi, Meclis Hukuk ve
Mevzuat  Komisyonu  ile  Meclis  İmar  Komisyonunca  gerekli  incelemeler  yapılarak  13/03/2008
tarihli raporları ile birlikte taslak halinde Meclisimize sunulmuş olup;

Meclisimizin  incelemesi  sonunda;  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  18.  maddesinin  m
bendine  istinaden,  Alışveriş  Merkezleri,  Büyük  Mağazalar,  Zincir  Mağazalar  ve  Marketlerin
Kuruluşuna  Dair  Yönetmelik  ve  ilgili  Meclis  Hukuk  ve  Mevzuat  Komisyonu  ile  Meclis  İmar
Komisyonu raporlarının geldiği şekliyle kabulüne, yapılan işaretle oylamada oy çokluğuyla karar
alındı.07/04/2008

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, BÜYÜK MAĞAZALAR, ZİNCİR MAĞAZALAR VE
MARKETLERİN KURULUŞUNA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1)  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  belediye  sınırları  ve  mücavir  alan  içerisinde,

alışveriş  merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve marketlerin kuruluşlarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, hangi ad altında olursa olsun, alışveriş merkezlerini, büyük

mağazaları, zincir mağazaları ve marketleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a)

bendi, 15 inci maddesinin (a), (b) ve (o) bentleri ve 73 üncü maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve
ilgili  yönetmelikleri,  14/7/2005 tarih ve   2005/9207 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararıyla  yürürlüğe
konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 27/11/2007 tarih ve   2007/12937
sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla  yürürlüğe  konulan Binaların  Yangından Korunması  Hakkında
Yönetmelik,  Çevresel  Gürültünün  Değerlendirilmesi  ve  Yönetimi  Yönetmeliği,  Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Sivas Belediye Başkanlığını,
b) İşyeri/işyerleri: Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve marketleri,
c)  Alışveriş  merkezi:  Bir  yapı  veya  alan bütünlüğü içinde;  ortak kullanma alanları  dâhil,

beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların tamamının veya bir kısmının
karşılandığı işyerleri ile, içerisinde büyük mağaza bulunan iş ve/veya ticaret merkezlerini,

ç) (Değişik: MK-05/02/2015- 62/1 md.) Teknik özelliklerine bakılmaksızın (akülü ve 
tekerlekli sandalye) aynı anda araç içerisine bir engelli aracı alınması zorunludur.

d) (Değişik: MK-05/02/2015- 62/1 md.) Zincir mağaza: Tüketim maddeleri ve/veya ihtiyaç
malzemelerinin  perakende  ve/veya  toptan  satışının  yapıldığı,  aynı  ticaret  unvanı  ve/veya  aynı
işletme  adı  altında,  bir  merkeze  bağlı  birden fazla  şubesi  bulunan işyerleri  ile  işletme sayısına
bakılmaksızın büyük mağazaların zincirlerini,”

e)  (Değişik:  MK-05/02/2015-  62/1  md.)  Market:  Hangi  ad  altında  olursa  olsun,
(Süpermarket,  hipermarket,  grosmarket,  megamarket  vb.),  tüketim  maddeleri  ve/veya  ihtiyaç
malzemelerinin, perakende ve/veya toptan satışının yapıldığı ve sayısı bakımından zincir mağaza
tanımı dışında kalan işyerlerini,”
            f)  Satış  alanı:  Münhasıran büro amaçlı  kullanılan  işyerleri  ile  konaklama,  otopark,
depolama, üretim tesis ve alanları hariç; ortak kullanım alanları dâhil, alışveriş merkezinde yer alan
işyerlerinin toplam alanlarını, büyük mağazaların, zincir mağazaların ve marketlerin doğrudan satış
alanları ile, aracı satıcılara kiraladığı alanları, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş İzini ve Kuruluş İzin Şartları 

Kuruluş izini 
MADDE 5 -  (1) (Değişik: MK-05/02/2015- 62/2 md.)  Zincir mağazaların ve marketlerin

kuruluş izinleri, genel hükümlere göre belediye tarafından verilir.”
  (2) (Değişik: MK-05/02/2015- 62/2 md.)  Alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların

kuruluş  izinleri,  ilgili  kanun,  yönetmelik  ve  mevzuatta  aksine  bir  hüküm bulunmadıkça,  ilgili
mevzuat çerçevesinde, genel hükümlere göre belediye tarafından verilir.”

(3) Kuruluş izninin alınması, diğer kanunların zorunlu kıldığı izin ve ruhsatların alınması
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4)  Kuruluş  izni  almayan  projelere,  belediye  tarafından  işyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatı
verilemez.
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Kuruluş izin şartları
MADDE 6 - (1)  Alışveriş  merkezi  ve  büyük  mağaza  kurulabilmesi  için;  öncelikle  imar

planlarında  ticaret  alanı,  kentsel  ve  bölgesel  iş  merkezi  ya  da  tali  iş  merkezi  olarak  ayrılmış
yerlerin, alışveriş merkezi ve büyük mağaza kurulmasına müsait bulunması şartı aranır.

(2) Ayrıca, alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza ve marketlerin kuruluş talebi;
a) Faaliyet gösterilecek yerdeki yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu,
b)  Alışveriş  merkezleri  ve  büyük  mağazaların  faaliyet  gösterecekleri  yerdeki  esnaf  ve

sanatkârlar ile, küçük ve orta boy işletmelerin yoğunluğu, 
c)  Satış  alanları  büyüklüklerine  göre,  bu  işyerlerinin  şehir  yerleşim  merkezine  ve

birbirlerine olan uzaklıkları,
ç) Ulaşım, otopark, sosyal tesisleri ile şehir altyapısına getireceği yükler ve çevre sorunları,
d) Mevcut yapıların kuruluş amacıyla talep edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesinin

varlığı, yapı standardının uygun olması, depreme dayanıklılık, yangın ve benzeri risk durumları için
tedbirlerin yeterli olup olmadığı, 

yönlerinden değerlendirilir.
 (Yürürlükten kaldırma: MK-05/02/2015-62/3 md.) 
 (Yürürlükten kaldırma: MK-05/02/2015-62/3 md.) 
 (Yürürlükten kaldırma: MK-05/02/2015-62/3 md.) 
(3)  Isıtma  ve  soğutma  donanımlarının,  bir  proje  dâhilinde;  çevreyi  rahatsız  etmeyecek

şekilde ayrı bir bölümde düzenlenmesi gereklidir.
(4) Jeneratör odası; uygun bir bölümde çözülmeli, jeneratör odasında ses yalıtımı yapılmalı

ve egzoz gazı tahliyesi için, mutlaka bacası olmalıdır.
(5) İşyerinin, taban döşemesi üstünden, tavan döşemesi altına kadar olan yüksekliğinin, en

az  4  (dört)  metre  olması  şartı  aranır.Ayrıca,  bitmiş  taban  döşemesinden,  ters  tavan  yüksekliği
minimum 3,5 (üçbuçuk) metre olacaktır.

(6)  Engellilerin  işyerine  giriş  ve çıkışları  için,  gereken kolaylaştırıcı  tedbirlerin  alınması
zorunludur.

(7) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunmalı; ısıtma ve havalandırma, kalorifer veya klima
sistemlerinden, uygun olanı ile yapılmalıdır.

(8)  İşyerlerinde,  bay,  bayan  ve  engelliler  için,  ayrı  ayrı  tuvalet  ve  lavabo  bulunması
zorunludur. 

 (9)  Söz konusu işyerlerinde  giriş  ve  çıkış  kapılarına  ilave  olarak;  yangına  karşı  ayrıca
tahliye  çıkışı  bulunacak  ve  yangın  çıkışları  ışıklı  tabela  ile  gösterilecektir.  Bu tür  işyerlerinde,
19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

(10) Gürültüye hassas kullanımların bitişiğinde,  alt ve üstünde kurulacak anılan işyerleri;
07/03/2008  tarih  ve  26809  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan,  Çevresel  Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki sınır değerlere uymakla yükümlüdür.

(11) 24/06/2007 tarih ve 26562 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Ambalaj Atıklarının
Kontrolü  Yönetmeliğine  göre;  bu  tür  işyerleri,  kullanılan  malzeme  ve  oluştuğu  kaynağa
bakılmaksızın, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomiye katkıda bulunulması amacıyla; tüketim
sonucu oluşan  ambalaj  atıklarını,  diğer  atıklardan  ayrı  biriktirerek,  toplama  sistemine  verilmek
üzere hazır etmekle yükümlüdür. Ambalaj atıkları dışındaki atıkların da, işletmeler tarafından kendi
konteynırlarında biriktirilerek toplama sistemine verilmesi zorunludur.
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Otopark mecburiyeti
MADDE  7 - (1)  Alışveriş  merkezi,  büyük  mağaza,  zincir  mağaza  ve  marketler;  aynı

mahaldeki  bir  sahayı  aşağıda  belirtildiği  şekilde,  müşterilerinin  kullanımı  için  otopark  olarak
düzenlemek zorundadır:

a) Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza ve marketlerin otopark ihtiyaçları, işyeri
yapı inşaat alanının 30’a bölünmesi ile bulunur. Her bir otopark için 20 (yirmi)  metrekare alan
istenecektir. 

(Yürürlükten kaldırma: MK-05/02/2015- 62/4 md.) 
b) Otopark alanı, işyeri giriş çıkışına en fazla 100 (yüz) metre mesafede olacaktır.
ç)  Otoparka  araç  ve  yaya  giriş  çıkış  trafiğinin  güvenliği,  ilgili  mevzuat  çerçevesinde

sağlanacaktır.
d) Otopark giriş ve çıkış yön levhaları, görünecek bir şekilde konulacak ve trafik akışı yol

çizgileri ile belirtilecektir.
e) Otopark alanı, işyeri çalışma saatleri dâhilinde, müşteri araç parkı dışında hiçbir amaçla

kullanılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) (Değişik: MK-05/02/2015- 62/5 md.) “Bu yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği  tarihten  önce  faaliyet  gösteren,  söz  konusu  işyerlerinin  ticari  faaliyetinin  sona  ermesi
halinde,  müktesep  hakları  sona  erer.  Ancak,  işyeri  sahibinin  ölümü  halinde,  yeni  ruhsat
düzenlenmeksizin, kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Mirasçıların en geç altı ay
içinde  belediyeye  müracaat  etmesi  zorunludur.  Süresi  içinde  müracaat  yapılmadığının  yetkili
idarece tespiti durumunda, tespit tarihinden itibaren on beş günlük ek süre verilir. Bu süre sonunda
da, intibak yaptırılmadığı takdirde, ruhsat iptal edilir.”

Yürürlük
MADDE 8 -  (1) Bu Yönetmelik, Sivas Belediye Meclisinin kabulü ve ilanını takip eden

günden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9 - (1) Bu yönetmeliği, Sivas Belediye Başkanı yürütür.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      Sami AYDIN                             Osman Nuri KURUÇAY               Nihat BULUT
    Meclis Başkanı      Katip Üye             Katip Üye
  Belediye Başkanı                                          Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi

Yönetmeliklerde Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin kabul edildiği Meclis Kararlarının
Tarihi Sayısı
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