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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Kuyum Ticareti Hakkında
Yönetmelik

ODALARIMIZA ( 2021 / 78 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ar-Ge Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarihli
ve E-54826179-010.03-E.153/61 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın ( ilgi )
genelgesinde ;

Kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından
çıkarılan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 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 kullanamayacaktır.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi
üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası
veMERSİS’ekayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına
düzenlenen yetki belgesinde iseESBİS’ekayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı,
soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacaktır.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 02c4132e-be48-442f-aeb6-aabaae7f4e84 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrıayrıdüzenlenecek ve devredilemeyecektir.

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; 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olması veya
iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre
itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis
cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin
finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
şartlarını taşıması gerekmektedir.

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 alanlar 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
ürünlerin 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.
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Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari
para cezaları Bakanlıkça uygulanacaktır. Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da
kullanılabilecektir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum
işletmelerinin31/12/2021tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek
yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ekte yer alan Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı esnaf ve sanatkarlara
duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili

Ek: Kuyum ticareti hakkında yönetmelik
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