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KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kuyum işletmelerinin açılış ve faaliyetleri ile
kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kuyum işletmelerinin açılış kriterleri ile faaliyet ve
yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları
ve Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurumların kuyum ticaretine yönelik görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Bilgi Sistemi: Kuyum Ticareti Bilgi Sistemini,
c) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemini,
ç) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
d) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
e) Kuyum: İşçilik uygulanarak veya içine ilave madde katılarak ya da katılmaksızın
alım satımı yapılan altın, gümüş, paladyum ve platin gibi kıymetli madenleri; elmas, pırlanta,
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci gibi kıymetli taşları; opal, akik, kuvars gibi yarı
kıymetli taşları ve bu maden ve taşlardan yapılan süs eşyalarını,
f) Kuyumcu: Gerçek kişi kuyum işletmelerinde tacir veya esnaf ve sanatkârı, tüzel kişi
kuyum işletmelerinde ve şubelerde ise yetkili temsilcileri,
g) Kuyum işletmesi: Kuyum ticareti ile iştigal eden işletmeyi,
ğ) Kuyum ticareti: Münhasıran altın veya altın ile birlikte (e) bendinde belirtilen diğer
maden, taş ve süs eşyalarının alım satımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler bütününü,
h) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
ı) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve
sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,
i) Ustalık belgesi: 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında
alınan ustalık belgesini,
j) Yetki belgesi: Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için kuyum işletmeleri adına
düzenlenen belgeyi,
k) Yetkili idare: İş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel
idareleri ile diğer idareleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Açılış ve Faaliyet Kriterleri ile Yükümlülükler
Yetki belgesi
MADDE 5 – (1) Kuyum ticareti, yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından
yapılır. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren
işaret ve ifadeler kullanamaz.
(2) Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi
Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası
ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına
düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı,
soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alır.
(4) Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi
itibarıyla vergi borcunun bulunmaması,
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticaretinin
bulunması ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusunun kuyum ticaretine ilişkin
olması,
d) 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen teminatın yatırılması,
e) Yetki belgesi başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde yetkisiz döviz alım satımı
nedeniyle birden fazla idari yaptırım uygulanmamış olması,
f) Kuyumcuların;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu hükümlerine göre itibarını yeniden kazanmış olması,
4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,
5) 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,
6) Faaliyet konusuyla ilgili ustalık belgesine sahip olması,
gerekir.
(2) Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk
faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (f) bendinin 6 numaralı alt
bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan
alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.
(3) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime
ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye
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yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar
tarafından verilir.
İş yeri şartları ve ruhsatlandırma
MADDE 7 – (1) Kuyum işletmelerinde aşağıdaki iş yeri şartları aranır:
a) Bakanlıkça belirlenen tarihi ve kültürel niteliği haiz çarşılar hariç olmak üzere,
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanı en az yirmi metrekare
olmalıdır.
b) İş yerinde başka bir ticari faaliyetle iştigal edilememelidir.
c) Çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunmalıdır.
ç) İş yeri giriş ve çıkışları ile iş yerinin içini gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera
veya görüntü kayıt sistemi çalışır şekilde kurulu olmalıdır.
d) Mali sorumluluk sigortası yapılmış ve iş yerindeki kuyum bu sigorta kapsamına
alınmış olmalıdır.
e) Kuyum işletmesinin açılacağı yer itibarıyla can ve mal güvenliği riski bulunmadığına
dair Valilik görüşü alınmış olmalıdır.
(2) Kuyum işletmelerinin birinci fıkrada belirtilen iş yeri şartlarını haiz olup olmadığı, iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idare tarafından yerinde kontrol edilir.
Bu şartları haiz olmayan kuyum işletmelerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilemez.
Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların
taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu
sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile
birlikte saklanır.
(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru
tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletmelere durum
gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 9 – (1) Yetki belgesi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerden
herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu;
a) İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda iş yeri açma ve çalışma
ruhsatının yeniden düzenlendiği,
b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi
nedeniyle işletme adresinin değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının
güncellendiği,
c) Adres bilgisi dışında yetki belgesinde yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik
olması durumunda değişikliğin gerçekleştiği,
tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 8 inci maddedeki usul ve esaslar uygulanır.
Yetki belgesinin iptali
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi;
a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
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b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit
edilmesi halinde,
c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi
üzerinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde
yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kuyum işletmesine Bakanlıkça on
günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı
takvim yılı içinde tekrarlanması halinde,
iptal edilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesine bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi
Sistemi üzerinden bildirilir.
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesinin, 11
inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yatırdığı teminat Hazineye gelir kaydedilir ve bu
işletme ile kuyumcunun sahibi veya temsilcisi olduğu diğer kuyum işletmelerine iptal
tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
Teminat
MADDE 11 – (1) Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında
kuyum işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır.
(2) Teminat tutarı, mevduat bankaları için mevduat hesaplarında, katılım bankaları için
katılım fonu hesabında bloke olarak izlenir.
(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki yetki belgesi iptalleri
hariç olmak üzere, yetki belgesinin iptali halinde, il müdürlüğünün bildirimine istinaden
teminat tutarından vergi, resim ve harç yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan tutar ilgili
kuyum işletmesine ödenir.
(4) Teminatın, haciz işlemine, icra takibine veya ihtiyati tedbire konu edilmesi halinde,
bunların kaldırılması için il müdürlüğünce ilgili kuyum işletmesine iki ay süre verilir. Haciz
işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir devam ettiği sürece hesaptaki tutar işletmeye ödenmez.
(5) Teminat hesabındaki tutarın vadesi ile faiz oranı veya kar payının, kamu sermayeli
bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarıyla kuyum işletmesinin yapacağı anlaşmaya
göre serbest olarak tayin edilmesi esas olup söz konusu faiz veya kar payının işletme
tarafından tasarrufu serbesttir.
(6) Bloke hesabın kullanılacağı banka, il müdürlüğünden yazılı izin alınmadan
değiştirilemez.
Kuyum işletmesinin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde kuyum alım satımı ve
onarımı dışında, döviz alım satımı ve aracılık dâhil herhangi bir ticari faaliyette bulunulamaz.
(2) Kuyum işletmeleri faaliyetleri sırasında aşağıdaki ilke ve kurallara uymakla
yükümlüdür:
a) Kuyum veya herhangi bir menkulü emanet almamak ya da başka bir amaçla
saklamamak.
b) Teşhir amacıyla sergilediği kuyum niteliği taşımayan ürünlerin satışını yapmamak ve
bu ürünlerin kuyum niteliği taşımadığına ilişkin ibareye kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde yer vermek.
c) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun ve bu Kanunun ikincil mevzuatı gereğince, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına
işlem yapılanların kimlik tespit işlemlerini yapmak.
ç) 5549 sayılı Kanun ve bu Kanunun ikincil mevzuatı gereğince, ön ödemeli kartlara
ilişkin tüm işlemlerde tutar sınırlaması olmaksızın kimlik tespit işlemlerini yapmak.
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d) Kamera veya görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları en az otuz gün süre ile
saklamak ve gerekli hallerde bu kayıtları Bakanlıkla paylaşmak.
e) Her türlü kuyum ilanında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı
veya unvanına yer vermek.
f) Ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmek ve yanıltıcı bilgi
vermemek.
g) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak.
ğ) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek.
Yetkili idarenin yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Yetkili idare, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen, güncellenen
veya iptal edilen kuyum işletmelerine ait aşağıdaki bilgi ve belgeleri, işlemin yapıldığı
tarihten itibaren on gün içinde işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne göndermek veya
Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür:
a) Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshası.
b) Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarih.
c) İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda T.C. kimlik numarası veya yabancı
kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda ise vergi numarası.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi Sistemi ve ilan
MADDE 14 – (1) Kuyum ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından
Bilgi Sistemi oluşturulur.
(2) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlar ile kuyum işletmelerince Bilgi Sistemine aktarılır.
(3) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.
(4) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her
türlü teknik ve idari tedbir alınır.
(5) Yetki belgesine sahip kuyum işletmelerinin güncel listesi Bakanlığın internet
sayfasında ilan edilir.
Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 15 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar
ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri
aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme
mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.
(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları,
denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.
(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde
öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da
kullanılabilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan
kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale
getirerek yetki belgesi almaları gerekir.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı
bulunan ya da meslek odasına kayıtlı olarak kuyumculuk faaliyetinde bulunan işletmeler iş
yeri adreslerini değiştirmediği sürece bu işletmelerin yetki belgesi başvurularında 7 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyumculuk faaliyetine ilişkin
gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelerin;
a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,
b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte kuyumculuk faaliyetlerini
yürüten yetkili temsilcilerinden biri,
tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f)
bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
bulunan kuyum işletmelerinin ruhsatlarının bir nüshası ile işletme sahibinin gerçek kişi olması
durumunda T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda
ise vergi numarası 31/12/2021 tarihine kadar yetkili idare tarafından işletmenin bulunduğu
yerdeki il müdürlüğüne gönderilir veya Bilgi Sistemine aktarılır.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
bulunan kuyum işletmelerinin, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen şartları haiz olup olmadığı, kuyum işletmelerinin yazılı başvurusu
üzerine on beş gün içinde yetkili idarece tespit edilir ve bu şartları haiz olduğu tespit edilen
kuyum işletmelerine, tespitin yapıldığı tarihte iş yeri uygunluk belgesi verilir.
(6) Bilgi Sistemi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde
kurulur.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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GENEL GEREKÇE
Ülkemizde, perakende sektörüne özel ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 14/1/2015
tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 29/1/2015 tarihli ve
29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Kanunun 16
ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Bakanlığımız, ticari faaliyetleri yürütenlere
yönelik mesleki davranış kurallarını belirlemeye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin
düzenlemeler yapmaya görevli ve yetkili kılınmıştır.
Bununla beraber, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) koordinasyonunda hazırlanan Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile
Mücadelede Etkinliğin Arttırılması Taslak Eylem Planı’nda; finansal olmayan belirli iş ve
mesleklerin kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerin güçlendirilerek uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesi kapsamında “Kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine
ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yenilenmesi” eylemine yer verilmiş olup bu
eylemde sorumlu kurum Bakanlığımız, ilgili kurumlar ise MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve
İçişleri Bakanlığı olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, FATF IV. Tur Türkiye Değerlendirmesi kapsamında, kuyumculuk
sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik
ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen “gri liste” yaptırımı ile karşı
karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir.
Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması
nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse
Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda,
sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine
yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır.
Bu kapsamda, bahse konu Kanuna dayanılarak, ülkemiz ekonomisinde önemli bir ağırlığı
bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden ancak uygulamada pek çok sıkıntının bulunduğu
kuyum ticaretine yönelik faaliyetlerin, belirli nitelikleri haiz tacirler ile esnaf ve sanatkârlar
tarafından daha nitelikli iş yerlerinde yapılması ve kuyum işletmelerinde hizmet kalitesi ile
tüketici memnuniyetinin arttırılması amaçları ile Bakanlığımızca ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile kuyumculuk sektörü temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde
hazırlanan Yönetmelik Taslağında, kuyum işletmelerinin yetki belgesi ile faaliyet
gösterebilmesi, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip olması
gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faaliyetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu
ilke ve kurallar gibi hususlara yer verilmekte ve bu Yönetmelik ile kuyumculuk sektörünün
mevzuat altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

