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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, kuyum t�caret�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, gerçek veya tüzel k�ş� tac�rler �le esnaf ve sanatkârların kuyum t�caret�

faal�yetler�n�, yetk� belges�n�n ver�lmes�, yen�lenmes� ve �ptal�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le kuyum t�caret�ne �l�şk�n �lke,
kural ve yükümlülükler�, Bakanlık, yetk�l� �dare ve �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşların kuyum t�caret�ne �l�şk�n görev,
yetk� ve sorumluluklarını kapsar.

(2) 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu �le 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu çerçeves�nde yapılan satışlar bu Yönetmel�k kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes�

Hakkında Kanunun 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına ve 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 446 ncı maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) B�lg� S�stem�: Kuyum T�caret� B�lg� S�stem�n�,
c) Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,
ç) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr B�lg� S�stem�n�,
d) İl müdürlüğü: T�caret �l müdürlüğünü,
e) İşlenm�ş kıymetl� maden: İşç�l�k uygulanarak z�ynet veya süs eşyasına dönüştürülmüş kıymetl� maden�,
f) Kanun: Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunu,
g) Kıymetl� eşya: Kıymetl� taştan yapılmış veya kıymetl� maden ya da kıymetl� taş �çeren eşyayı,
ğ) Kıymetl� maden: Altın, gümüş, plat�n ve paladyumu,
h) Kıymetl� taş: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, saf�r, zebercet ve �nc�y�,
ı) Kuyum: İşlenm�ş kıymetl� madenler�, kıymetl� taşları ve kıymetl� eşyaları,
�) Kuyumcu: Gerçek k�ş� kuyum �şletmeler�nde tac�r veya esnaf ve sanatkârı, tüzel k�ş� kuyum �şletmeler�nde

ve şubelerde �se kuyum t�caret� faal�yetler�n� yürüten yetk�l� tems�lc�ler�,
j) Kuyum �şletmes�: Perakende kuyum t�caret� �le �şt�gal eden �şletmey�,
k) Kuyum t�caret�: Münhasıran �şlenm�ş altın ya da �şlenm�ş altın �le b�rl�kte d�ğer kuyum alımı ve perakende

satımına yönel�k faal�yetler bütününü,
l) MERSİS: Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�n�,
m) Meslek odası: İlg�l� esnaf ve sanatkârlar odası �le t�caret ve sanay� odasını, t�caret ve sanay� odalarının ayrı

kurulduğu yerlerde t�caret odasını,
n) Standart dışı �şlenmem�ş kıymetl� maden: 32 Sayılı Kararda tanımlanan standart dışı �şlenmem�ş altın,

gümüş, plat�n ve paladyumu,
o) Standart �şlenmem�ş kıymetl� maden: 11/8/1989 tar�hl� ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan standart �şlenmem�ş altın, gümüş, plat�n ve
paladyumu,

ö) Ustalık belges�: 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanunu kapsamında alınan ustalık belges�n�,
p) Yetk� belges�: Kuyum t�caret� �le �şt�gal ed�leb�lmes� �ç�n kuyum �şletmeler� adına düzenlenen belgey�,
r) Yetk�l� �dare: İş yer� açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetk�l� beled�ye veya �l özel �dareler� �le d�ğer

�dareler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetk� ve Faal�yetlere İl�şk�n Yükümlülükler

Yetk� belges�
MADDE 5 – (1) Kuyum t�caret�, yalnızca yetk� belges�ne sah�p kuyum �şletmeler� tarafından yapılır. Yetk�

belges� bulunmayan �şletmeler, kuyum t�caret�yle �şt�gal ed�ld�ğ� �zlen�m� veren �şaret ve �fadeler kullanamaz.



(2) Yetk� belges�, kuyum �şletmes�n�n bulunduğu yerdek� �l müdürlüğü tarafından B�lg� S�stem� üzer�nden
ver�l�r, yen�len�r ve �ptal ed�l�r.

(3) T�car� �şletme adına düzenlenen yetk� belges�nde asgar� olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı
�şletme adı ve adres� �le t�caret unvanı; esnaf ve sanatkâr �şletmes� adına düzenlenen yetk� belges�nde �se ESBİS’e
kayıtlı �şletme adı ve adres� �le �şletme sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası
yer alır.

(4) Yetk� belges�, her b�r kuyum �şletmes� �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r ve devred�lemez.
Yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) Kuyum �şletmes�ne yetk� belges� ver�leb�lmes� �ç�n;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef� olunması ve yetk� belges� başvuru tar�h� �t�barıyla verg� da�res�ne

vades� geçm�ş borcunun bulunmaması,
c) Meslek odası ve verg� kayıtlarındak� �şt�gal konuları arasında kuyum t�caret� faal�yet�n�n bulunması,
ç) Kuyumcunun veya kuyum �şletmes�n�n tam zamanlı çalışan en az b�r personel�n�n �lg�l� ustalık belges�ne

sah�p olması,
d) Kuyumcuların;
1) On sek�z yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmem�ş veya �flas etm�ş olsa b�le 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümler�ne

göre �t�barının yer�ne gelm�ş olması,
3) Kasten �şlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hap�s cezasına mahkûm ed�lmem�ş veya devlet�n

güvenl�ğ�ne, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne, m�ll� savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar �le casusluk,
z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı,
kaçakçılık, haksız mal ed�nme, kumar oynanması �ç�n yer ve �mkân sağlama suçlarından hüküm g�ymem�ş veya t�caret
ve sanat �crasından hükmen yasaklanmamış olması,

gerek�r.
(2) Kuyumcuların, ortaöğret�m veya yükseköğret�m kurumlarının kuyumculuk faal�yetler�yle �lg�l�

alanlarından ya da bunlara denkl�ğ� kabul ed�len yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmaları durumunda
b�r�nc� fıkranın (ç) bend�nde bel�rt�len ustalık belges� şartı aranmaz. Ustalık belges� şartından muaf�yet sağlayan
alanlar Bakanlıkça bel�rlenerek �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(3) Bakanlık, yetk� belges� ver�lmes� �ç�n meslek� eğ�t�m şartı get�rmeye ve bu eğ�t�me �l�şk�n usul ve esasları
�lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler�n� alarak bel�rlemeye yetk�l�d�r.

Yetk� belges�n�n ver�lmes�
MADDE 7 – (1) Yetk� belges� başvurusu, yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartların taşındığını gösteren

belgeler �le b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden yapılır.
(2) İlg�l� kurum ve kuruluşların elektron�k b�lg� s�stemler�nden sağlanab�len belgeler, bu s�stemlerden tem�n

ed�lerek elektron�k ortamda oluşturulan dosyada d�ğer başvuru evrakı �le b�rl�kte saklanır.
(3) Yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartları taşıdığı anlaşılan �şletmelere, başvuru tar�h�nden �t�baren on gün

�ç�nde yetk� belges� ver�l�r. Başvurusu redded�len �şletmelere durum gerekçes� �le b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden
b�ld�r�l�r.

Yetk� belges�n�n yen�lenmes�
MADDE 8 – (1) Yetk� belges�, �çer�ğ�ndek� b�lg�lerden herhang� b�r�nde değ�ş�kl�k olması durumunda

yen�len�r.
(2) Yen�leme başvurusu, değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren on gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden

yapılır.
(3) Yetk� belges�n�n yen�lenmes�nde 7 nc� maddedek� usul ve esaslar uygulanır.
Yetk� belges�n�n �ptal�
MADDE 9 – (1) Yetk� belges�;
a) Yetk� belges� şartlarından herhang� b�r�n� kaybeden kuyum �şletmes�n�n, bu durumun gerçekleşt�ğ� tar�hten

�t�baren on gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden yapacağı başvuru üzer�ne,
b) Yetk� belges� şartlarından herhang� b�r�ne sah�p olunmadığının Bakanlıkça tesp�t ed�lmes� hal�nde,
c) Süres� �ç�nde yen�leme başvurusunda bulunulmaması neden�yle B�lg� S�stem� üzer�nden ya da yazılı olarak

Bakanlıkça yapılan uyarı tar�h�nden �t�baren on gün �ç�nde yen�leme başvurusunda bulunulmaması hal�nde,
ç) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket eden kuyum �şletmes�ne Bakanlıkça on günden az olmayacak

şek�lde ver�len süre �ç�nde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takv�m yılı �ç�nde tekrarlanması hal�nde,
�ptal ed�l�r.
(2) Yetk� belges� �ptal ed�len kuyum �şletmes�ne bu durum gerekçes�yle b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden

b�ld�r�l�r.



(3) B�r�nc� fıkranın (ç) bend� gereğ�nce yetk� belges� �ptal ed�len kuyum �şletmes� �le kuyumcunun sah�b� veya
tems�lc�s� olduğu d�ğer kuyum �şletmeler�ne �ptal tar�h�nden �t�baren �k� yıl süreyle yetk� belges� ver�lmez.

Kuyum �şletmes�n�n faal�yet konuları
MADDE 10 – (1) Kuyum �şletmes�, kuyum t�caret�n�n yanı sıra aşağıdak� faal�yetlerde bulunab�l�r:
a) Kuyum bakım ve onarımı.
b) Opal, ak�k, kuvars g�b� yarı kıymetl� taşlar �le bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve

onarımı.
c) Perakende saat satış, bakım ve onarımı.
ç) Standart �şlenmem�ş kıymetl� maden alım ve perakende satışı.
d) Darphane tarafından kıymetl� madenlerden üret�len ürünler�n alım ve perakende satışı.
e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı �şlenmem�ş kıymetl� maden alımı.
f) Kıymetl� madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın �k�nc�l mevzuatında

öngörülen faal�yetler.
g) Bakanlıkça uygun görülen d�ğer faal�yetler.
(2) B�r�nc� fıkranın (f) bend� saklı kalmak kaydıyla kuyum �şletmes� başkasının nam ve hesabına kuyum alım

ve satım faal�yet�nde bulunamaz.
(3) Kuyum �şletmes�, kuyum veya herhang� b�r menkulü emanet alamaz ya da başka b�r amaçla saklayamaz.
Kuyum t�caret�nde uyulacak �lke ve kurallar
MADDE 11 – (1) Kuyum t�caret�yle �şt�gal ed�len �ş yer�nde başka b�r t�car� faal�yette bulunulamaz.
(2) Kuyum �şletmes�;
a) Kuyum n�tel�ğ� taşımayan ürünler� �ş yer�nde bulunduramaz ve bu ürünler�n satışını yapamaz.
b) Her türlü kuyum reklamında yetk� belges� numarasına ve yetk� belges�ndek� �şletme adı veya unvanına yer

ver�r.
c) T�car� örf ve adetler �le teamüllere uygun davranır, yanıltıcı b�lg� veremez.
ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve t�car� uygulamalarda bulunamaz.
d) H�zmet verd�ğ� k�ş�ler� yasa dışı uygulamalara teşv�k edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�lg� S�stem� ve �lan
MADDE 12 – (1) Kuyum t�caret�n�n tak�p ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından B�lg� S�stem� oluşturulur.
(2) Bakanlıkça gerekl� görülen b�lg� ve belgeler, Bakanlığın bel�rled�ğ� süre �ç�nde �lg�l� k�ş�, kurum ve

kuruluşlar �le kuyum �şletmeler�nce B�lg� S�stem�ne aktarılır.
(3) B�lg� S�stem� �ht�yaç duyulan d�ğer b�lg� s�stemler�ne entegre ed�l�r.
(4) B�lg� S�stem�n�n �şlet�lmes�nde 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve

�k�nc�l mevzuat kapsamında k�ş�sel ver�ler�n korunmasına yönel�k her türlü tekn�k ve �dar� tedb�r alınır.
(5) Yetk� belges�ne sah�p kuyum �şletmeler�n�n güncel l�stes� Bakanlığın �nternet sayfasında �lan ed�l�r.
Denet�m ve ceza hükümler�
MADDE 13 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve ş�kâyetlerle �lg�l�

denet�m yapmaya yetk�l�d�r. Bakanlık bu yetk�s�n� �l müdürlükler� aracılığıyla da kullanab�l�r. Kuyum �şletmeler�n�n
faal�yetler�ne konu kıymetl� maden, taş ve eşyanın ayar ve n�tel�ğ�n�n bel�rlenmes� �le anal�z�n� gerekt�ren denet�mler,
Darphane �le b�rl�kte yapılır ve bu hususlarda rapor düzenlenmes�ne yönel�k �ş ve �şlemler Darphane tarafından
gerçekleşt�r�l�r.

(2) Yetk�l� �dareler, Bakanlığın taleb� üzer�ne bu Yönetmel�k kapsamında ön �nceleme mah�yet�nde denet�m
yapmakla görevl�d�r.

(3) Yetk�l� �dareler tarafından �k�nc� fıkra kapsamında yapılan denet�m�n sonuçları, denet�m�n sonuçlandığı
tar�hten �t�baren on gün �ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(4) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�nde öngörülen �dar� para
cezaları Bakanlıkça uygulanır. Bu yetk�, �l müdürlükler� aracılığıyla da kullanılab�l�r.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla faal�yette olan kuyum

�şletmeler�n�n 31/12/2021 tar�h�ne kadar durumlarını bu Yönetmel�ğe uygun hale get�rerek yetk� belges� almaları
gerek�r.

(2) B�lg� S�stem�, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde kurulur.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 


