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Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Daiı Yönetnelik

24.|2.2021

.,^",_.,r^','j_llği *::::,Krı"- ticaretine ilişkin usul ve esaslan diizenlemek amacıyla
_r 

ıcİuet ,a(anltgı taratından çıkanlan "Kulum Ticaretİ Hakkında Yönetmelik'' 14 N;;2021 tariiıIi ve 31454 sayıIı Resmi Gazeie'ai 

';r,;ı;;; 
yüriiılüğe girmiş ve yapılandi2enlemeler l4l04/2o21 tarihli ve zoziıdı - ,iyrı, genelgemizle teşkilaımzaduyuıulrnuştur.

24 Ara|ıık 202l lıaniıi\ v_e 3 1699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan KuyumTicareti Hakkında Yönetmelikte »ğiş$lik vup,ır"*rr" »ut Yoo"t rr.ılt ,v*o"u 'rtı..
uzatımrna gidilerek, Yönetııeliğin_ yiiriitlüğe 8udiği larıh (|4/0412021) itib*yı;i;ıir.tt;olan kulı.ım işletmelerinin ıwoeizozz Ğrıf,ine"ı<aaar'durumır.ını t, vor.t iııg"uygun hale getirerek yetki belgesi almalan gerektiğ,

Bu yönetmetiğı yiiıi.iılüğe 
.girdiği tarü itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelirvlya 

^ |nly_m]aı vergisi ya d; meslek odasİ Uyaı bulrııan İşl.t ılÇ
adna,30l06/2022 tari-hine kadar yapılan yetki belgesi başwrulannda, 6 ncı maddenin
birinci. fikrasının (ç) bendinde böıirtiıen [ryu..,riro ,"yu t yr. i;ıeftneıerini; *zamanlı çalışan en az biı personelinin iİgili ustahk Üelgesİne saİrip ol-as, şaJ
3.T-Sy]1 y9tki belgesi verilec_eği, söz İonusu şartı haiz olunduğunu gOsteren
belgenn 3|l|212022 tarihine ı<a.a! Bilgi Sistemine aktarılmam-ası ,-"y, tlmiidürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işIetmelerin yetki belgeterinıJ ıptaı
edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalannz aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara
duyurulrnası hususunda gereğini rica İderiz.
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24 Iİal/i202'1 9UMA Resmi Gazete sayl:31699

YöNETiirELlK
Ticarct BakaolığDdan:

Kt yUM TİCARETİ IIA]«INDA YÖNETMELkTE DEĞİşh«,k
YAPu,MASDİA DAİR YöNETı4ELtK

MADDE 1 - l4l4/2o2| taIihli ve 31454 sar,ı Resırf Gazete'de ya},rnla.an Kuyuğı Tica.eti HakkııdaYonekleliğin geÇici l ioci maddesini! birinci filaasında yer alaı ,.sıııı,nozı,, 
ibaİe§i ,,30/6/2022,, 

şeklindedeğşüilııiş, aynı geçici maddeye aşağldaki iha eklenmiştt.

, .'t|) } v9netneliğin Yitiiilüğe gndiği tarih itibanyla ku}uo tica.etine ilişhD geli! veya kuıumlar vergisi yada me§lek oda§, kayd, buluJıan işletrn€le. 
-.,İmn, 

ıoıe ızozz ürlı" ua--y"ru- yetki belge§i başvurulanod46 ncl maddeniı biıiıci flaasının (Ç) bendinde beliltilen u§talık belgesı ş".t u.an ut",r. yetki b€lgesi veritir. sözkoıusu Şaıh haiz olunduğEu göstereD belgenin 3l/ I2l2o22 taııhiİe ;;rr, sisteroine aktanlrnaması veya ilEıildiıılüğine te§tim edilrnemesi haIiıde bu işletsneleIin yetki belgelel iptal ealiıİ'
MADDE 2 - Bu Yönet nelik yayırnı taİihind€ yürüılüğe gireı.
MADDE 3 - Bu Yönetoelik hiikümleıini Ticaıet Bakaıivtiıttiir.

Tarihi
Yiiıetmeüğin Ya},rmlandlğa Resmi Gız€t€'niD

|4/4/202l 31454


