
(l

Aı|TALYA Esl{AF vE sA ATKARLAR oDAtARı BiRLiĞi
THE ANTALYA UN|ON OF TRADESMEN AND CBAFTSMEN

: 2022-M/01-32-440

: Kıymetli Maden ve KıymetliTaş Analizinde
Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,

Seçimi ve Denetimi Esasların,n Belirlenmesine iıişkin Tebıig

1] /03/2022Sayı

Konu

SAD

oDALARA 2o22l32 sAYlLı GEttlELGE

iıgi: TESK'in 16/03/2022 tarih ve2022/36 sayılı genelgesi

Türkiye Esnaf ve Sanatk6r|arı Konfederasyo n u'n u n ilgi genelgesi ekte sunulmuştur

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Adl han ERE
Bidik Baş nl

www.a eso b.o19.tr
ae5ob@aesob.org.tr

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd, No:33 07090 ANTALYA
Tel: +9o 242 334 5656, Faks: +90 242 334 5659

Genel Sekreter Yrd,



__: ı1l

i\

rE:DERısYoNl- ln
Tll,kiy. Şoln.l.İ !.

olMıobil.il..!.n.Riyotr
Ttıİli!. B!İ}ılLo. v. B.yil..

!.d.E.yoou
Tüİıdy. Mad@i Eşy.

s.ü&fı.ol.d.6sy@!
Tlü.kiy. Ağ.ç lrlği ElMfl.

sarıtğloı r..t.dsyofu
Ttü.ıi}t İ(r&,*ilğ.

Kiİaddlleığ. Bi{..ilg
r.d@s_voo

:ütrliy. El.tİilq Eı.tarcoib.
Bd..ıcıi T..ı,i.yğr..i

ğ5rf rt s.4rlf].n
i.d.niyoü

To,kjr. İ.tilğ.
(oır6\.i!oicnla v. 6i}ir

simllğrğı F.d.6r.-',otrı
Tütix B.r!.rlğ w

Kı2ta.l.r
l.d.m.yoot

Tü.kiy. Bdbe.l.r it
tiu16rl.ı

'.d.6.yoaJTll,ki)€ Lolıat.G:ıt.
ıi.b!9.iıd,. P.,ıncilf !.

T,ni.!l..i.dosym
Iülliiiy. üo@ Arrtk öı.ı]ar

i.dğis},oD
Tl'rbr. Firincjlü

F.d.f,.ydü
Tiırli)€ ı(ır.plü. Bğicil.r
Eı !. Et 1.1!o]ği EnDf E
sMltiılüı F.d6.,vdu

İ{,{ir. s.bz<iığ,
ti,l.r\,*jl*

se|-}n. Pıza,cıl..ErMf v.
s&tl!iİl.r, l.d...sroıtr

ErNAl \T
sr\NATt({RLlİ

oDAı-ARI BIRLİia:ERI
.Ad.D. . Adi}M .
^lion.Ağı.Aülarya._AJ*aİ..Aİtİy..Aydiı.

B.]ü.siİ.Bilei](.Bin3öı
.Dnü5.aolu.Burıu.Bıl§
.çıD!laı..ç{üio.çruı
.Dğüri.Diy!.btır.Editr
.E]i.d!.Ffritr.n.F,afu ı

.Esİir.ni..Gdi.,,l.p

.Gnğıh.Gfu16şlD@
.!l!İbri.tlll.y.l,F.b
.İ.l.&ı.Dbıl.i.ıJüü
(Biı. Mıd. Err.).iaiİ

.Ks.Kljl.@3o.I(,ri.n
|ıiirklğ.li.Kirr.ııir.(ocJ.li

.ıiony..l«'ıihy..M!Ior.v.
.voai§. .(,ilır^r.M,.İtiD

.Gir.1o.ğı]n(\n.Dğ
.H^kİ.İi.lior,y.tp.d.
.lc.1.Iitİbtrİ. ilffhtl
(Biı, ı,iad, Erya).iui,

.!im.(at!e!t.K.ysgi
|!G.!!@ii.Kj.ş.]rif (G..li

.Iiony..xt..]rya.M,İı§?
.MMi.. .I(.v6l.Mırdıı

.yuğ..M!t.x6rdnr
.Niğd..ordtr.fu z.s.İ.§ı
.s@r.siü.§itlop.siE

.T*iİd,ğ.Toınt.TEbzo

.lır.ıj.ş&tüüfı.urü

.vr.\'oze.İ .zongında!
..Aİs.rİy.B.ybwr.tiffi n
.(iinthı..BotDon.şıeJ.

.B.niD.Anda.lğdi,
.İlov..Kırüilır.Kilis

. osİEÜy..D{ı.c.

T€§li- yö4aicilği a ü
biriıDdo itö@ !E!,

86atüiıd. rrpno
d@o*stı &cuığı.

iibf,rr !.]., ön*iNiz ı3
d6'.lri f.d.rıİyou. 32 Bidiı.,
]ooa od! ]' ı o§lr( d.j4t

o|!. diü.yiıd. t. yıklış! Üi
ri]}@ [y..( §alirı 6 b$}ürİ

lilÜ ıorİü!ı İMÜrrldE.

T[JRI(IYE
ESNAF' lT SA]\\{ATLi{RI-,{RI KONFEDERAS}'ONII

an-ct ıuiiotrnıüĞü

Sayı
Konu

5482617 9 -0 |0 .05 -35l36
Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde
Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Satandardları,
Seçimi ve Denetim Esaslarının Beliılenmesine İlişkin Tebliğ

16.03 2022

BİRLİK \T, FEDERASYONLARA 2022136 ŞAYILI GENELGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Kıymetli Maden ve Ktyİnetli Taş Analizinde Yctki Verilecek
Ayaı Evlerinin §taodaıttaü, seçimi ve Dençtim EsaşIaıının Beliılenme§irıe iüişkin Tebüiği" Io MaIt2022
tarihli ve 3l774 sayılı Resmi Gazete'de yaylmlanmışhr.

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
kapsarDaktadf.

oenel Müdüİliik (Darphane ve Damga Matbaasr Genel Müdiırlüğiinü) tarafildaD
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
ayannı belirlemek ve yapılan analiz sonuçlarını içeren ayaı mpoıunu diizenlemek olarak belirlenmiştir.

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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