
PERAKENDE TİCARET İLE İLGİLİ 

ÖNEMLİ DUYURU 

 

 14/1/2015  Tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6585 

sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  yürürlüğe 

girmiştir. 

 Söz konusu  Kanun ile; Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete 

geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa 

ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, 

tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde 

büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin 

faaliyetleri ile bunların biribirileri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin 

düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

 Diğer taraftan; perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimlerine 

ilişkin usul ve esaslar Kanun kapsamı içine alınmış, hizmet sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile 

faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler ise Kanun kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

 Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

çerçevesinde : 

1) Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile ilgili kapanışında 

gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve 

kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 

bu işlemlere yönelik veri tabanının oluşturulması ile ilgili 

paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlık (Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı) bünyesinde kısa adı PERBİS olan Perakende Bilgi 

Sistemi kurulacağı ve bu sistemin Bakanlık tarafından  ilgili kurum 

ve kuruluşların erişimine açılacağı, 

2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının PERBİS üzerinden 

verilmesi, başvuruların doğrudan veya PERBİS üzerinden yapılarak 

yetkili idare (işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili 

belediye veya il özel idaresi ile diğer idareler) tarafından 

PERBİS’e  işleneceği, 

3) PERBİS üzerinden yapılacak araştırmalar sonucu yetkili idarenin 

PERBİS üzerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek 

başvuru sahiplerine verileceği, 

4) Başvurusu uygun bulunmayanlara yönelik gerekçeli kararın en geç 

otuz gün içinde ilgilisine tebliğ edileceği, 



5) Aynı şekilde, ruhsat değişikliğine ilişkin işlemlerin de PERBİS 

üzerinden gerçekleştirileceği, 

6) Kanunun yürürlüğe girdiği 14/1/2015 tarihinden önce perakende 

işletmelerin almış olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının 

geçerliliğini koruyacağı (Geçici Madde: 1/5) , 

 

Hüküm altına alınmıştır. 

 

Yine, aynı Kanunun 25 inci maddesine göre; 2/1/1924 tarihli ve 394 

sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerinin perakende işletmeler 

hakkında uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

 

Konu ile ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Şube 

Müdürlüğü ile görüşülmüş olup; işyeri açılış, kapanış ve değişiklik ruhsatları ile 

Hafta Sonu tatili uygulamaları hakkında 6585 sayılı Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edeceklerini ifade 

etmişlerdir. 

 

Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. 
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