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Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde
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Tebtiğ; kıymetli maden ve kıymetli taşlara ayaı rapoıu düenleyecek özel ayar cvltrinin
yetkilendiıilmesi, kuruluş, şube açma, faaliyet, yiikiimlüliik ve yapacaklan işlemlere daiı usul ve esaslan
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ayannı belirlemek ve yapılan analiz sonuçlarını içeren ayaı mpoıunu diizenlemek olarak belirlenmiştir.
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Ayar evi faaliyetinde bulunulabilmçşi için Genel Müdiirliikten ayar evi yetki belgesi alınması
şarthr.

Tebliğ'de; Ayar Evi Yeterlik Kıstasla.ı, Uygulama YöIltemi ve Ayar standardı, Kıymetli
Maden ve Taş Ayar Raporu izleme Sistemi, Ayar Evleıinin Denetimi ve Yaptı.ım Usullcri, Yetki
Be|gesinin lptal Edilrncsi ile İşlem ve Hizmet Bed€llerine İlişkin Hususlaİ ayrmtılı olaıak
düzenleımiştir.
Bu Tebliğin yiirurlüğe girmesini müteatip en geç altl ay içinde daha önce yetki belgesi verilmiş
bulunan ayaİ evleri, yeni standartlara kendileİini uyumlu hale geti.ecehiİ. Bu §üre içinde gerekli
diizeolemeleri tama_dllaya.o ayar evleri Kuuma bildirim yapacallır. Bildirim yapmayao ayar evleıinin
yetki belgeleri siire sonunda geçersiz hale gelecelİir.

Tebliğin yayımı taıihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, ilk İşlem ve Hizmet Bedelleıi Listesi
yayımlanacalıiır. Bu Işlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlandıktan sonra daha önce yetki belgesi
verilmiş buluıan ayar evleıi Kuruma yapacaklan bildirim ile birlikte Özel AyaI Evi Yetki Belge§i
Yenileme ücretinin yatınldığına dair yazılı belgeyi göndermek zorundadü.la..

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğ'de yer alan ayrıntılı düenlemçleıin incelenmesi ve ayar evi
yetki belgesi alarak hizmet vermek i§teyen teşkilat birimleri ile ilgiti esnaf ve sanatkarlara du)aıİulması
hu§u§unda gefeğini rica edçriz.
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yetkilendirilmiş özel ayar evleıinin faaliyet konusu, 2ol2/|930 16ü],'i ve 1567 sayılı Tiiık Parasınıı
I!üıaıetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kıymetli madenler
ve krymetli taşla! ile brıolaıdan mamul eşyalarn içerdiği kıymetti maden ve taşlaruı aoalizini yaparak
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