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Kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından

çıkarılan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" 14 Nisan 202] tarihli ve 31454 sayılı Resmi
Gazete'de yayı mlanarak yü rürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatk5rların kuyum
ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile

kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum
ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğe göre;

Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacaktır.

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve

ifadeler kullanamayacaktı r.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bil9i

Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası

ve MERsis'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı; esnaf ve 5anatkar işletmesi adına

düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işIetme sahibinin adı,

soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacaktır.

yetki be|gesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayn düzenlenecek ve devred ilemeyecektir.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir

veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine

vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları

arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması, kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam

zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması, şartları aranacaktır,

yetki belgesi verilecek kuyumcuların; 1B yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olması

veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2O04 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre

itibarının yerine getmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis

cezasına mahkQm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu dÜzenin

işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtik6P, rüŞvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıŞtırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinı aklama, terörızmin

finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkön sağIama

suçlarından hükÜm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

şa rtların ı taşıması gerekmektedir.
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Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle
ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmaları durumunda kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az
bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması, şartı aranmayacaktır, Ustalık belgesi

şartından muafiyet sağlayan a|anlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilecektir.

Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacaktır,

Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu

ü rü nlerin satışını yapamayacaktır,

Kuyum ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi
oluşturulacaktır, Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile kuyum işletmelerince Bilgi Sistemine aktarılacaktır. Yetki

belgesine sahip kuyum işletmelerinin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecektir,

Bu Yönetmeliğe aykın hareket edenler hakkında Kanunun 1B inci maddesinde öngörülen
idari para cezaları Bakanlıkça uygulanacaktır. Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da

kullanılabilecektir.

Bu Yönetmeliğin yürurlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum

işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek

yetki belgesi almaları gerekmektedır,

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Resmi Gazete sayı :31454

YöNETMELiK

KUYUM TICARİ,TI HAKKINDA YONETMELIK

BlRiNci BöLüM
Amaç, Kap§am, Day.nık ve Tanrmlar

Amaç
MADDE l - (1) Bu Yönetmeliğin amaol, ku)arm ticaretinc ilişkin usul ve €saslan diizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (l) Bu Yönetnelik, gerçek veya tiizel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlann ku!,ıım tiçaıeti

faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline i]işkin usul ve esaslar ile ku},rım ticaletine ilişkin ilke.

kuİal ve yüküm]üliikleri, Bakaülık, yetkili ida.e ve ilgili diğeİ kulum ve kuıuluşlann kuyum ticaretine ilişkin göİev,

yetki ve sorumluluklan kap§al.

(2) 21110l|999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanrınu ile 2ll3l2o0'7 tallh|i, ve 5607 sayılı Kaçakçıhkla

Mücadele Ka[unu çerçevesiıde yapllaı satlşlaİ bu Yönetmelik kapsamı dışrndadır,

Dayanak
ıIADDf, 3 - (l) Bu Yönetmelik, |4l1l20l5 tarihli ve 6585 saylll Pelakende Ticafetin Düzenleİrrnesi

Hakkrnda Kanunun 16 ncı maddesinin birinci flkasına ve t017l20l8 tarihli ve 30474 sayülı Re§mi Gazete'do

yayımlanan l sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatl Hak]<ında Cumhurbaşkanlüğı Kaıamamesinin 446 ncı maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlük: Ticaİet Bakanhğını,
b) Bilgi Sistemi: Kuyum Ticaleti Bilgi sistemini,
c) Darphane: Daİphane ve Damga Matbaasl Genel Müdürlüğünü,

ç) ESBisI Esnafve Sanatkar Bilgi Sistemini,

d) il müdürIüğü: Tiçaret il müdürlüğünü,

e) işlenmiş kıymetli maden: İşçilik ııygulanarak ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmüş kıymetli madeni,

f; Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Klymet]i eşyaI Kıymetli taştan yapllmüş veya kıymetli maden ya da klymetli taş içeİen eşyayü,

ğ) Kıymetli maden: Alın, gümüş, platin ve paladl. ımu,

h) Küymetli taŞ: Elmas, pürlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve incjyi.

ı) Kuyum: işlenmiş kıymetli madenleri, kıymetli taşları ve küymetli eşyaları,

i) KuyumcuI Gerçek kişi kuyıım işletmelerinde taciı veya esnaf ve sanatkart, tüzel kişi kuyum iŞletmeleıinde

ve Şubelerde ise ku}ıım ticareti faaliyetlerinj yürüten yetkili temsilcileri,
j) Kuyum işletmesi: Perakende ku}um ticareti ile iştigal edeı işletmeyi,

k) Ku},ıım ticareti: MünhasıIan iŞ|enmiş alıln ya da işlenmiş altın ile birlikte djğer kuyum alımı ve perakende

satümlna yöne]ik faaliyetler bütilnünü,

l) MERsiS: Mqkezi sicil Kayıt sistemini,
m) Mes|ek odası| İlgili esnalve sanatkarlar odas] ile ticaİet ve sanayi odasınl, ticaret ve sanayi odalannın ayrı

kurulduğu yerlerde ticaret odaslnl,

n) standart dışı işlenmemiş kıymetli maden| 32 Sayılı Kararda tantmlanan standart dıŞü işlenmemiş altın,

gümiiŞ, platin ve paladyumu,

o) Standa.t işlenmeıniş kıymetli maden: 1ll8/l989 tarihli ve 20249 saylh Resmi Cazete'de yayımlanan Türk

parası kıymetini koıuma Hakkında 32 sayüIü kaıarda tanrmlanan slandaıt işlenmemiş altın, gümüş, platin ve

paladyrmu,
ö) Ustalık belgesil 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgcsini,

P) Yetki belgesi: Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için kuyum işletmeleri adına düzenJenen belgeyi,

r) Yetkili idare| iş yeri açma ve çalışma ruhsatünı vermeye yetkili belediye Veya il özel idareleri ile diğeı

idareleri,
ifade eder.

iKİNci BöLüM
Yetki ve Faaliyetlere iıişkin Ylitümlüıüı<ıer

Yetki belgesi

MADDE 5 - (1) Kuyum ticareti, yalnlzca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafindan yapılır, Yetki
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belgesi buluımayan işIetmeler, ku},um ticaıetiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamaz.
(2) Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafindan Bilgi Sistemi üzerinden

verilir, yenilenir ve iptal edilir.
(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarast ve MERSİS'e kayıtlı

işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı] esnaf ve sanatkar işletmesi adına düzcnlenen yetki belgesintJe ise ESBiS'e
kayıtlt işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadü vt T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası
yer alır,

(4) Yetki belgesi, her biı kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez,

Yetki belge§i verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 - (l) Kuyum işletmesine yetki belgesi veıilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayttlı olunmas],

b) Geliİ veya kufumlar Vergisi mükellefi olunmasü ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyJa vergi dairesine
vadesi geçmiş borcunun bu]rınmamas],

c) Meslek odasü ve vergi kayütlaründaki iştigal konulaİı arasında küı},rrm ticareti faaliyetinin bu]unması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesiniü tam zamanlt çallşan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine

sahip olması,

d) Kuyumcuların;

1) On sekiz yaşını dolduımuş olması,

2) iflas etmemiş veya iflas etmiŞ olsa bile 9/6/1932 tarihli !e 2004 sayılı icra ve iflas Kanunu hükümleİine

göre itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten iŞlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkfim edilmemiş veya dcvletin

güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinc, milli savunmaya ve devlet strlarına karşı suçlar ile casusluk,

zimmet, iİtikap, rüŞvet, hrslzhk, do|andırıcılık, sahtecilik, güveni kötiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karrştırma, edimin ifasına fesat kanştlrma, süçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, teröIizmin finansmanı,

kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkin sağlama suçlaıından hüküm giymemiş veya ticaret

ve sanat icrasrndan hükmeı yasaklanmamış olması,
gerekir.

(2) Ku},umcu]arün, ortaöğretim veya yükseköğretim kuıumlarının kuyumcüluk faaliyetleriyle ilgili
alanlaından ya da bunlara denkliği kabuJ edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarlndan mezun olmala durumunda

birinci fıkranın (ç) bendinde beliİtilen ustalük belgesi Şartl aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan

alanlar Bakanlıkça belirlenerek intemet sitesinde ilan edilir.
(3) Bakanltk, yetki belgesi Veıilmesi için mesleki eğitim Şart] getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslaıı

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınıır görüşlerini aiarak belirlemcye yetkilidiı.

Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 7 _ (l) Yetki belgesi başııııısu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar]n taşündığını gösteren

belgeler ile biflikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(2) ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeJer, bu sistemleıden temin

edilerek elektronik ortamda oluŞfuru]an dosyada diğel başvuı,üı evrakı ile birlikte saklanır,

(3) Yetki belgesi verilmesinde aİanan şartlan taşıdlğı anlaşılan iŞletnelert, başwru tarihinden itibaren on gün

içinde yetki belgesi verilir. BaşWıusu reddedilen işletmelere durum geıekçesi ile birlikte Bilgi sistemi üzerinden

bildirilir.
Yetki bolgesinin yenilenmesi

MADDE 8 _ (1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olmasü dufumuıda

yenilenir.
(2) yenileme baş\unısu, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi sistemi üzerinden

yaplhr,
(3) Yetki belgesinin yenilcnme§inde 7 nci maddedeki usul ve esaslar uygulanır,

Yetki b€lge§inin iptali
MADDE 9 - (l) Yetki belgesi;

a)Yetkibelgesişartlarındanherhangibirinikaybcdenkulıımişletmesinin,budurıımungerçekleştiğitaıihten
itibalen on gün içinde Bilgi Sistemi üzeİinden yapacağü başwru üzerine,

b) Yetki bolgesi Şartlarından heıhangi birine sahip olunmadığınln Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,

c) süresi içinde yenileme baş\ılfusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi sistemi üzerinden ya da yazllı olarak

Bakanlıkça yapılan uyan tarihinden itibaİen on gün içinde yenileme baŞwrusunda bulı]nulmaması halinde,

ç)BuYönetmelikhükiimleıineayktnhareketedenkulı-ımişletmesineBakanlıkçaongündenazolmayacak
şekilde verilen süre içinde aykınlığln ortadan kaldı lmaması veya a}.nı takvim yth içinde tekrarlanmasl halinde,

iptal edilir.

ğ1 yetki belgesi iptal edilen ku}.um işletmesine bu dıırum gerekçesiyle birlikte Bilgi sistcmi iizerinden



bildiıilir,
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi geıeğince yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesi ile kuyumcunun sahibi veya

temsilcisi olduğu diğer kuyum işletmelerine iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetkibelgesi verilmez.

Kuyum işletmesinin faaliyet konularl
MADDE 10 - (l) Ku}um işletmesi, ku}um ticaretinin yanı süra aşağıdaki faaliyetleıde bulunabilir:

a) Ku}.Lım baklm ve onanmı,

b) opal, akik, kuvars gibi yarı kiymetli taşlar ile bu taşlardan yapllan süs eşyasınün perakende satış, baküm ve

onanm1.

c) Perakende saat satış, baküm ve onarımı.

ç) Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satüşı.

d) Daİphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerjn alım ve perakende satışı.

e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dlşt işlenmemiş kıymetli maden alıml,

i') Kıymetti madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karaı ve bu Kararün ikincil mevzuatııda

öngörülen faaliyetler.
g) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetleı,
(2) Birinci fikraıın (f) bendi saklı kalmak kaydüyla ku}Qm iŞletmesi başkasıntn nam ve hesablna ku}'Lım a]ım

ve satlm faaliyetinde bulunamaz,

(3) Kuyum işletmesi, kulıım veya herhangi biı menku]ü emanet alamaz ya da başka bir amaçla sak|ayamaz.

Küyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar
MADDE 11 - (1) Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.

(2) Kuyum işletmesi;

a) Ku},um niteliği taşımayan ürünleıi iş yerinde bulunduramaz ve bır üİünlerin satüş]nü yapamaz,

b) Her tüİlü ku}um reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvantna yer

verir.

c) Ticari örfve adetler ile teamülleıe uygun davranr, yanıltıcı bilgi veremez.

ç) Haksız ve hukuka aykııı davranış ve ticari uygulamalarda bırlunamaz.

d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.

üçüNCü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi sistemi ve ilan
MADDE l2 _ (1) Kuyum ticaretinin takip Ve kontrolii amacıyla Bakanhk tarafından Bilgi Sislemi oluştuİulur,

(2) Bakanlıkça gerekli göıülen bilgi ve belgeleİ, Bakanlığın beliflediği süre içinde ilgili kişi, krınım ve

kuruluşlar ile kulum işletmelerince Bilgi Sistemine aktarılır.

(3) Bilgi Sistemi ihtiyaç dulı.ıJan diğer bilgi sistemlerine entegre edilif.

(4) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 241312016 laih|| ve 6698 say]ll Kişisel V€rilerin KoIunması Kanunu ve

ikincil mevzuat kapsamında kişisel veriJerin korunmasına yönelik her tiİlü teknik ve idari tedbir alınır.

(5) Ye*i belgesine sahip kuyum işletmelerinin güncel listesi Bakanlığtn intemet sayfasında ilan edilir.

Denetim ve ceza hükümleri
MADDE13.(l)Bakanhk,buYönetmeliğiıuygulaüması,uygulamadaçlkansorunlarveşikayetler]eilgili

denetim yapmaya yetkiljdir. Bakan]ık bıı yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir. Kuyum işletmelerinin

faaliyetlerine konu kıymetli maden, taş Ve 9şyanın ayar ve niteliğinin beliılenmesi ilç analizini gerektiren denetimler,

Darphane ile birlikte yapılır ve bu hususlarda rapor düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleı Darphane taraflndan

gerçekleştiıilir.
(2) yetkili idareler, Bakanllğın talebi üzerine bu yöıetmelik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim

yapmakla görevlidiı.
(3) yetkili idarele, tarafindan ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuç]arü, denetimin sonuçlandüğı

tarihten itibaren on giin içinde il miidürlüğüne bildirilir.
(4)BuYönetmeliğeaykırıhareketedenlerhaktlndaKanunun18incimaddesindeöngöriilenidaripara

cezaları Bakanlıkça uygulanf. Bu yetki, il müdürliikleri aracılığıyla da kullanılabilir,

Geçiş hükümleri
GEÇiCİ MADDE l _ (l) Bu Yönetmeliğin yüıürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan krıl,ı.ım

gerekir,
(2) Bilgi Sistemi, bu Yönetmeliğin yüdftüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içindo kurulur,

Yürürlük
MADDE 14 - (l) Bu Yönetmeljk yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme
MADDE 15 - (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakan] yüriitiir,


