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DAĞITIM YERLERİNE  

 

İlgi : … Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) … tarihli ve … 

sayılı yazısı. 

  

İlgide kayıtlı yazı ile Bakanlığımıza iletilen … tarihli ve … sayılı yazınız ile; alışveriş 

merkezi içerisinde bulunan beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri 

ihtiyaçların karşılandığı büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, perakende ticaretle 

uğraşan diğer ticari işletmeler, esnaf ve sanatkâr işletmeleri ile alışveriş merkezi tanımında 

belirtilen diğer işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisinin büyükşehir 

belediyesi olan illerde hangi belediyeye ait olduğu hususunda Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde “Büyükşehir belediyesinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

… 

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek 

ve denetlemek. 

… 

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak 

ve işletmek. 

… 

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

… 

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

…” hükmü, 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 

3 üncü maddesinde “(1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Alışveriş merkezi: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya 

beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya 

tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları 

ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletmeyi, 

… 



ı) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel 

yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr 

işletmelerini, 

…” hükmü, 

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında 

“Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Alışveriş merkezi projesi için 

yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşü alınır. Bu kuruluşlar görüşlerini on 

beş iş günü içinde bildirir.” hükmü, 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü, 5 inci, 10 

uncu, 11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Alışveriş Merkezleri 

Hakkında Yönetmeliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı birinci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu 

Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile 

yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin 

görev ve sorumluluklarını kapsar.” hükmü, 

“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alışveriş merkezi: 4 üncü maddede belirtilen niteliklere sahip perakende işletmeyi, 

… 

ı) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel 

idareleri ile diğer idareleri, 

ifade eder.” hükmü, 

“Alışveriş merkezinin nitelikleri” başlıklı 4 üncü maddesinde “(1) Alışveriş merkezinin; 

a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar topluluğuna, 

b) En az beş bin metrekare satış alanına, 

c) İçinde en az biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla beslenme, giyinme, 

eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı 

en az on işyerine ya da büyük mağaza niteliği taşıyan işyeri bulunmasa dahi beslenme, giyinme, 

eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı 

en az otuz işyerine, 

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım alanlarına, 

d) Merkezi bir yönetime, 

sahip olması gerekir.” hükmü, 

“Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması” başlıklı 5 inci 

maddesinde “(1) Yapı ruhsatı başvurusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentlerindeki nitelikleri taşıyan projeler alışveriş merkezi projesi kabul edilir. 

… 

(3)Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma 

ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir 

belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, 

belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir.  

…” hükmü, 

Öte yandan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinde “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il 

özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları içinde 

büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında 

kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 

belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, 

endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi 



yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini, 

… 

t) İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis 

edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda 

bulunan sabit ya da mobil yerleri, 

ifade eder” hükmü, 

“İşyeri açılması” başlıklı 6 ncı maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 

Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 

kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. 

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından 

bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen 

tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. 

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak 

tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili 

idareye başvurur. 

…” hükmü bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, büyükşehir olan yerlerde bulunan 

alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

verme, değiştirme ve yenileme yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu, öte yandan 

alışveriş merkezlerinde yer alan perakende işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının 

ilçe belediyesi tarafından düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

                                                                                                                     Bakan a. 

                                                                                  Genel Müdür 

 


