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sağlanması amacıyla- alışveriş lıcrkezleri iIe gıda pciakende seklöninde faaliyet gdsteren zinğir

mu'rketlerin açılış ve faaliyeie geçişinde gözetilecek kiterlerin belirlenmesine yönelik düzenleme

yapılması ihtiyacı h6sı1 olmuştur.
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ALIŞVERiş MğRKEZİ VE ZiNCİR MARK§TLERİN AÇILIŞ VE FAALiYİ,TD
çEçiş KRİTERLERİNİN BDLiRLENMEsi HAKKINDA yöNrrnrpı.ir rasıaĞı

siniNci röıünı
Amıç, Kıpsam, Dayanak ve Tınımlar

Amaç ve kapsam
MADDE l - ( l ) Bu Yönetıneliğin amacı, alışveıiş merkezi ve gıda perakende sektöründe

faaliyet gösteren zincir marketlerin açılışında gözetilecek ekonomik, sosyai, dcmogralik ve

çeı.resel kıiterlerin belirlenmesidir.
(2) Bu Yöneııelik, alışveriş nıerkezi ve gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren

zincir marketlerin açılışında gözetiiecek kıiterler ile bu Yönetmeliğin uygulanmasııda
Bakaıılık, valilik ve yeüili idarelerin görev, yetlii ve soruııluluklarını kapsar.

(3) Alışveriş merkezlerindeki zincir marketler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayınak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetnrelik, 14l1/2015 larihli ve 6585 sayılı Perakeıde Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun l6 ncı ve t7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tınrınlır
MADD§ 3 - (1) Bu Yönetmeliğiı uygulanmasında;
a) Alışveriş merkezi: 261212016 tarihli ve 29636 sayıh Resmi Gazete,de yayımlanan

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönelmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

beliıtilen perakende işletmcyi,
b) Bakanhk: Ticareı Bakaıılığını,
c) Hız]ı tüketim ıııalı: Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım iirüılerini,

çj Üst meslek kuruluşu: T,ürkiye odaiar ve Borsalar Birtiği ile T,ürkiye Esnaf ve

Saııatkir1 arı Koni'ederasyonunu,
tİ) Yelkili idare: işyeri açma Ve çallşnıa ıuhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel

idareleri ile diğer idareleıi,
e) Zincir maıket: 6585 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (nı) bendinde

tanımlanan zincfu mığazalwdan gıda perakende sektöninde hızlı tüetim mallaının perakende

satışını yapan işletmeyi ve bu işleimenin şubelerinden her birini,
ifade eder.

iKiNCiBöLüM
Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterleri

Alışveriş merkezi açılış kriterleri
ıııonrc 4 _ (1) yeikiıi idarelerce alışveriş metkezlerine yapı ruhsai veriiirken

26/212016 tarihli vç 29636 sayılı Resmi Gazete,de yayımlaıran Ahşveriş Merkezleri Hakkında

vtırJ,r"li$n 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fikraları ile bu maddede belirtilen

kriterIer dikkate alınır ve bu maddeye uyguı olmayan alışveriş merkezlerine yapı rüsail

verilemez.- 
12) Can ve ma] güvenliği riski oluşturmamak. çevreye, altyapıya vc^ trafiğe,.aşın yük

g"tirm"met koşuluy la.-ntifusu"üç yüz binden fazla olan illerin yüz binden fazla nül,usa sahip

iıç"i"ri"o" * ıri, yü, bin kişi brşina en fazla yirmi bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek

şekilde alışveriş merkezi açılabilir.
(3) Aı,şveıiş me.kezinin herhangi biı alışveriş merkezi ile arasında kapıdan kapıya en az

beş bin metre nıesafe cılmalıdır.
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Zincir market açıiış ve faaliyete geçiş kriterleri
MADDE 5 - (l) Yetkili idarelerce zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatl

ı'eriliı*en brı maddede beliılilen kı,iterleı dikkate alnıı ve başvı.ıru sırasma göre ruhsatIaıdınna
yapılır. Bu maddede belirlilen kriterleri karşılamayaı zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma
rulısatı veıilemez.

(2) Zıncir maıketler yalnızca nüfusu iki binden fazla olan belediye sınıriarı içinde
açılabilir. Nüfusu iki bin ila beş bin olan belediye sınırları içinde en fazla iki zincir markel
cılabilir ve bu nraıketler aynı gerçek veya iüzel kişiye ait olamaz. Beş bin kişiden sonraki her
beş bin kişi başına en fazla biı zincir marke! açıhşına izin veriiiı.

(3) Valilikçe belirleneıı turizm açısındaıı önen] arz eden yerleşiın yerleri hariç olmak
tızerc.12l| 1/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Döfl İlde Büyükşehiı Belediyesi ve Yirmi Yedi İ)çe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmiinde Kararnameleıde Değişiklik Yapılmasına Daiı
Kanun'un yi,iriirlüğünden önce köy statüsündeyken anılan Kanun ile mahalle olarak ilçe
belediyesiıe katılan yeıleşim yerlerinde zincir markei açılamaz.

(4) Zincir market açılışında ikinci ve üçüncü fıkralardaki esaslar çerçevesinde aşağıdaki
kriterleı aranır:

a) Bakkal, büfe ve market gibi mikro ölçekli işietmelerle arasında kapıdan kapıya en az
iki yüz metre mesafe bulunmalıdır.

b) Sokaklarda açılacak zincir marketlerin toplam brüt iş yeri alanı iki yüz metrekareden
fazla ır]mamalıdır.

c) Aynı sokakta aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birdeıı lazla zincir maıket bulunmamalı,
aynı bulvar ya da caddede aynı gerçek veya tüzel kişiye ail iki zincir market arasında eı az iki
bin metre mesafe bulunmalıdır.

ç) Caı ve üal güvenliği riski oluşturmamalı ve çevreye, allyapıya ve tıafiğe aşln yük
getirmemelidir.

d) Uygun büyüklükte mal kabul alanı ve toplam brüt iş yerİ alanının her yirmİ metrekaresi

başına en az bir otomobil için ücretsiz park yeıi buiunmalıdır.
(5) Zincir marketin devri veya başka biı adrese nakli durumruıda yeniden iş yeıi açnla Ve

çalışnıa rüsatı düzeıIenebilmesi için bu ınaddedçki kriterlerin karşılanması gcrekir.
(6) iş yeri açma vc çalışma ruhsatı verilme§inden sonıa bu ııaddedeki kıiterleri

karşılamadığ tespit edilen zincir marketlerin bu ruhsatlan Bakaılığın yazılı bildirimi üzerine

yetkili idaıece deıhal iptal edileıek iş yerleri kapatılır.

üçüNcü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

Nüfus kriterinin uygu|anmısı
MADDE 6 - (ı) 4 iıncü maddsnin ikiııci fıkası kapsamııda izin verİlebİlecek brüt

kiralanabi|ir alan bü},{ıktüğü ve 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında izin verilebilecek

zincir market sayısı tespii ed.ilirken Tüıkiye İstatistik kurumunca en son açıklanan nüfus

verileri ile alışveriş merkezleıi için il ve ilçe, zincir marketler için ise il ve belediye nüfuslaıına

göre ayı ayn yapılan hesaplamalar esas alınır." bı ğııytitş"ıı. ilçe belediyelerinde 5 inci maddeniı1 ikinci fikrası kapsamında izin

verilebiieoek'ziniir market sayısı tespit edilirken aynı marİdenin iiçiiıcü fıkrası gereğince zincir

narket açılamayacak yeıleşim yerlerinin ııüfusu hesaba kalılmaz,
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Denetim ve çeza hükümleri
MADDE 7 * (] ) Bakanlık, bı.ı Yönetmeiik kapsaııında alışveriş merkezi ve zincir

marketler nezdinde denetinı yapnaya yetkilidir. Bakanlık brı yelkisini ticaret il müdür]iikleri
aıacıllğlyla da kullanabiliı,.

(2) Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığıı 1alebi üzerine alışveriş merkezleıi ile zincir
marketleıde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevli ve yetkilidir, Bakanlığın talebi
üzerine yeikili idareler tarafııdan yapılan denetimin sonuçları talep tarihinden itibaren on beş

gün içinde Bakanlığa gönderiliı.
(3) Bu Yönetmeliğe aykırı haıeket eden alışveriş merkezi ve zincir maıket}er ile denetime

yetkili olanlara bilgi ve belge velmeyen, eksik veren veya denetim elemanlarınrn göıevleıini
yapmalarını engelleyenler lıakkında Bakanlıkça kaıunun 18 inci maddesi uyannca idari para

cezası uygulaııır, Bakanlık, idari para cezası uygrılama yelkisini ticaret il müdürlüklerine
devredebiIir.

Geçiş hükümleri
ÇECİCİ MADDE t - (1) 5 inci nıaddenin beşinci fıkrası hariç olmak üzere, bu

yönetmeliğin yürürlüğe girtıiği tarih itibarıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı buiunan zincir

marketlor hakkında bu Yönctmolik hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu Yöııetıneliğin yiirijllüğe girdiği tarih itibarıyla yapı rulısatı bulunan alışveriŞ

merkezleri hakkında bu Yönetııe]ik hükümleri uygulannıaz.

Yürüriük
MADDE 8 - (1) Bu Yönelmelik yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Yönetnıelik hiiü<ümlerini Cumhurbaşkanı yüıi-itür,



GENğL GEREKÇE

pçrakenile sektöni Diiıyada ol<1uğu gibi Ülkemizde de organize perakende ve

geleneksel perakende olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Ülke sathına yaygıı olarak faaliyet

ğö*ı..*rr, çok şubeli zincir mağazalar sektörün organize perakende kıçmında yer alırken,

ğoğunlukla esnaf işletmeierinden oluşan ve tek başına faaliyet gösteren küçük ölçekli iŞletmeleı

ise sektörün geleneksel perakende kısmında yer almaktadır.
Üıke;izde iki kısımlı perakende sektörüıiiı oluşumu, alışveriş meıkezlerinin

kurulmaya ve içinde organize perakendeciierin yer almaya başlaması göz önünde

bulundurularak 90;lı yılların başl olaiak değeılendirilmektedir, o dönemden itibaren perakende

sektöriiniin gelişimi takip edilmiş ve bugüne kadar süreç serbest piyasa ekonomisinin

dinamikleriıe bırakılmışlıı.
Ancak gclinen noktada, sektörde organize perakendeciliğin geleneksel perakendeciliğin

aleylıine yaraİlığı olumsuz göri-lniim dolayısıyla bu Yönetrnelik çalışmasına ihtiyaç

dulıılmuştur.' 
nu aogıuıtuda, yönetmelik Taslağında, peıakendc sckıörünün oıganize kısmı içinde yer

alan alışveri| meıkezlerinin açılışı ile gıda perakende sektörtinde faaliygt gösteren zincir

marketlerin açılış ve faaliyeİe geçişin<le gözetilmek üzere nüfuş ve mesafe kriteıleri

belirlenmiştiı. Beıirlenen kiiterlcr" çerçevesinde, belli nüfusa sahip yğııeşim. yeılerinde belli

,uyıou uışveriş merkezi ve ziıcir malaza açılması ve bu işletmeler arasında da belli mesafeleıin

bulunması şartı getirilmiştir,
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BELö gNiN AsLİ ELüKTRONİK iMZALrDjR,


