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TÜM ÜYELERİMİZE, 

Altın takı tasarımı, imalatı, ihracatı konusunda dünyada lider ülke olan İtalya’nın bu 
konudaki birikimlerini içeren mevzuata ilişkin İtalyanca dokümanların, Türkçe’ye çevirisi 
yapılmıştır. 

 
İtalya’daki altın kambiyo mevzuatı konusunda bilgilerin de yer aldığı bu çevirilerin, 

Borsamız kütüphanesi, web sayfamız aracılığı ile sektörün hizmetine sunulması halinde 
Borsamız ve Türk kuyumculuk sektörü için önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 

 
Söz konusu dokümanlara ilişkin daha detaylı bilgiye, İstanbul Altın Borsası web 

(www.iab.gov.tr) sitesinden ulaşılabilmektedir. 
  
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 
 
 

Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 
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218. DEĞERLĠ METALLER (Ġsimleri) 

30-5-2002 tarihli 150 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi 

Değerli metallerin adları ve belirleyici markalarının düzenlenmesini konu alan 22 Mayıs 1999 tarihli, 251 
sayılı Ġdari Kararname’nin uygulanması ile ilgili kanunları içeren mevzuat . 

25 Temmuz 2002 tarihli, 173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
 

30 Mayıs 2002 tarihli, 150 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
Değerli metallerin adları ve belirleyici markalarının düzenlenmesini konu alan 22 Mayıs 1999 tarihli, 251 
sayılı İdari Kararname’nin uygulanması ile ilgili kanunları içeren mevzuat. 
 
25 Temmuz 2002 tarihli, 173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 

CUMHURBAġKANI 
Anayasa’nın 87. maddesini görmüĢ; 

23 Ağustos 1988 tarihli, 400 sayılı kanunun 17. maddesini görmüĢ; 

Ġdari iĢlemlerle ilgili yeni düzenlemeleri konu alan 7 Ağustos 1990 tarihli, 241 sayılı kanunu ve bunun 
üzerinde yapılan ekleme ve değiĢiklikleri görmüĢ; 
22  May ıs  1999 tarihli, 251 sayılı İdari Kararname’yi ve ayrıca bahsi geçen bu kanunun «Bakanlar 
Kurulu’nun Merkezi Ölçüm Komitesi ve Devlet ġurası’nın tavsiyesi üzerine aldığı karar neticesinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı’nın ortak teklifi üzerine çıkarılan CumhurbaĢkanlığı 
Kararnamesi» ile uygulama mevzuatını düzenleyen 27. maddeyi görmüĢ;  
6 Aralık 1999 tarihli, 286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ticaret odaları mülkiyetine geçecek bölgesel 
ölçüm büroları mal ve kaynakların belirlenmesini konu alan 6 Temmuz 1999 tarihli Meclis Başkanı 
Kararnamesi’ni görmüĢ; 
Ceza sistemi ile ilgili değiĢiklikleri konu alan 24 Kasım 1981 tarihli, 689 sayılı kanunu görmüĢ;  
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 83/189/CE sayılı düzenlemesiyle tebliğ uygulamalarını belirleyen 
ve 21 Haziran 1986 tarihli, 317 sayıl ı  kanunla ve bunun üzer inde yapı lan  ekleme ve değiĢikliklerle 
kabul edilen 22 Haziran 1998 tarihli, 98/34/CE sayılı düzenlemesiyle öngörülen enformasyon 

prosedürünü gerçekleĢtirmiĢ; 
22 Mayıs 2001 tarihli toplantıda Merkezi Ölçüm Komitesi’nin görüĢünü almıĢ; 
Devlet ġurası’nın mevzuat belgeleri danıĢma bölümü tarafından 4 Haziran 2001 tarihli birleĢimde beyan 
edilen fikrini dinlemiĢ; 
Değerli metallere iliĢkin ölçüm konusundaki iĢlev ve görevlerin, 31 Mart 1998 tarihli, 112 sayılı İdari 
Kararname’de devlete verilmesi öngörülmüĢ olan danıĢma ve koordinasyon yetkileri dıĢında yapısal 
anlamda bağımsız olan Ticaret Odaları’na verildiği hususunu göz önünde bulundurarak Devlet ġurası 
tarafından beyan edilen, aĢağıdaki metnin 33. maddesinin 5. bendi, 36. maddesinin 5. bendi ve 53. 
maddesinin 6. bendi ile ilgili fikirlerin tamamen kabul edilmesinin mümkün olamayacağına karar 
vermiĢ;   
Üretim Faaliyetleri Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı’nın birlikte sundukları teklif üzerine 21 Aralık 2001 ve 
24 Mayıs 2002 tarihli toplantılarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarını görmüĢ olup ;  
AĢağıdaki mevzuatı yürürlüğe koyar: 

Bölüm1- Tanımlar 
1. 1. ĠĢbu mevzuat kapsamında: 

a) «Kararname», 22 Mayıs 1999 tarihli, 251 sayılı İdari Kararname; 
b) «Değerli metaller», platin, palladyum, altın ve gümüĢ; 

c) «Hammadde», değerli metallerin saf ve aĢağıdaki Ģekillerde alaĢımlı hali: 
1) Külçe, blok, çubuk, düğme, granül ya da füzyonla elde edilmiĢ her tür ürün, 
2) Yaprak, ince levha, bar, tel halinde ve haddeden geçirilmiĢ durumda herhangi bir dönüĢtürme 
iĢlemine tabi tutulmuĢ tüm ürünler; 
3) Her Ģekil ve ebatta yarı iĢlenmiĢ ürünler, bir diğer deyiĢle, mekanik ya da mekanik olmayan her nevi 
teknolojik iĢlemden geçmiĢ ve bitmiĢ ya da yarı yarıya tamamlanmıĢ bir yapıya sahip olmalarına rağmen 
özel bir kullanım amacına ya da fonksiyona hizmet etmeyen, ancak karmaĢık nesnelerde kullanılmak 
üzere hazırlanmıĢ olan ve bütünü montajı gerçekleĢtiren üretici tarafından garanti edilen ürünler; 
4) Kimyasal ya da elektrokimyasal veya mekanik özellikteki iĢlemlerden ortaya çıkan tozlar ; 
5) Değerli metallerin iĢlenmesinden farklı endüstriyel amaçlarla kullanılmaya yönelik «gümüĢlü» kaynak 
alaĢımları hariç, kaynaĢtırıcı alaĢımlar; 
d) «Belirleyici marka», çokgen bir Ģekilden oluĢan, içinde beĢ kollu bir yıldız, markayı veren Ģirketin 
kimlik numarası ve bu Ģirket merkezinin bulunduğu bölgenin kısaltması yer alan marka ; 
e) Değerli metalleri oluĢturan hammaddelerin ve iĢlemlerin «oranı», alaĢımı oluĢturan metallerin 
birleĢiminin ve tamamının ağırlıkla olan iliĢkisi; 
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f) «Oranların toleransı», maddelerin yasal oranları hakkında kararnamenin 3. maddesinin 4. bendinde 
öngörülmüĢ olan toleranslar; 
g) «Analiz merkezindeki hata payları», analiz yöntemlerinde kabul edilebilir ölçüm belirsizlikleri ; 

h) «Analiz numuneleri», oranın tam olarak tespit edilmesi için deneyde kullanılacak olan hammaddeden 
ya da yarı iĢlenmiĢ maddeden veya nesneden alınan metal parçaları. Bu numuneler özel yapısal özellikler 
ya da ebatla bağlantılı hususlar gerektirdiği takdirde nesnelerin tamamı da olabilir ; 
i) «Ticaret Odası personeli», kararnamenin 20. maddesinde bahsi geçen denetim personeli ;  
l) «Kayıt», kararnamenin 14. maddesinde konu edilen, Ticaret Odaları tarafından tutulan değerli metaller 
belirleyici markalar kayıtları; 
m) «Deney ve marka ödentileri», kararnamenin 7. maddesinin 1. ve 2. bendleri uyarınca ödenmesi 
gereken harç; 
n) «Gecikme cezası tazminatı», kararnamesinin 7. maddesinin 3. bendinde öngörülen tazminat; 
o) «Üretim tipi», bir nesnenin son haline ve kullanılan teknoloji tipine iliĢkin üretim Ģekli ; 
p) «Analiz laboratuarları», kararnamenin 18. maddesinde bahsi geçen, değerli metallerin deneylerin i 
yapan ve oranlarına iliĢkin sertifikaları düzenleyen laboratuarlar; 
q) «Ġsteğe bağlı deney», kararnamenin 13. maddesinde bahsi geçen, değerli metaller içeren alaĢım ve 
nesnelerin ilgililer tarafından arzuları doğrultusunda talep edilen ve Ticaret Odaları’nın deney 
laboratuarları ya da özel Ģirketleri tarafından gerçekleĢtirilen analizi; 

r) «Alım tutanağı», kararnamenin 21. maddesinde bahsi geçen, denetim yerinde Ticaret Odası personeli 
tarafından düzenlenen tutanak; 
s) «Ek sertifika», kararnamenin 19. maddesi uyarınca üreticiye ya da temsilcisine, ürünlerinin aynı 
kararnamedeki hükümlere uygun olduğunu garanti etmesi konusunda tanınan yetki . 

Bölüm II –Değer l i  meta l le r  ve  yasal oranları, numune alımı, analiz yöntemleri 
2. 1. Hammaddeler ve değerli metallerle gerçekleĢtirilmiĢ iĢler söz konusu olduğu takdirde, bu iĢler 
sipariĢi veren adına ve onun tarafından tedarik edilen malla gerçekleĢtirilmiĢ olsa dahi, belirleyici marka 
ve oran belirtme yükümlülüğü uygulanır. 
2. Baskın maddenin yanı sıra diğer değerli metalleri de ticari olarak değerlendirilebilecek Ģekilde 
ihtiva eden hammaddelerde, oran beyanına alaĢımda mevcut bulunan diğer değerli metallerin oranları 
da eklenebilir. 
3. AlaĢımın heterojen yapısından ya da nesnenin farklı bölümlerinin karmaĢık özelliğinden bağımsız 

olarak  oran, binde birlik değerlerle ifade edilen orana karĢılık geldiğinde, hammaddeler ve değerli 
metallerle gerçekleĢtirilmiĢ iĢlemler füzyon garantilidir . 
4. 3. bent uyarınca, çeĢitli alaĢımlarda mevcut bulunan platin saf olarak kabul edilir . 

 

3 .  1. Oran kontrol kurumunda, nominal oran üzerindeki muhtemel toleranslar ve analiz merkezindeki 
hata payları dikkate alınarak gerçekleĢtirilen analiz yöntemlerine ve 7. ve sonraki maddelerde bahsi 
geçen analiz numuneleri alım Ģekillerine uyularak tespit edilen hammadde ya da nesne oranı, füzyon 
garantili olarak kabul edilir. 

4. 1. Değerli metallerden üretilmiĢ nesnelerin mevcut oranları izin verilen iki yasal oran arasında kaldığı 
takdirde, daha düĢük seviyedeki yasal orana göre markalanır. 
2. Değerli metallerden yapılmıĢ çalıĢmalarda, mevcut oran, izin verilen azami yasal oranlardan daha fazla 
miktarda, yani platin ve paladyum için 950/1000, altın için 750/1000 ve gümüĢ için 925/1000 olduğu 
takdirde,bunun üzerlerinde belirtilmesine izin verilmiĢtir. 
3. Hammaddeler herhangi bir oranla üretilebilir, ancak üzerlerinde gerçek oranlarının belirtilmesi 
Ģarttır. 
4. Belirleyici marka ve oran beyanı hammaddelerin ve değerli metallerden üretilmiĢ nesnelerin 
üzerinde henüz bunlar ticarete sunulmadan önce belirtilir . 
5. 20. maddenin 1. bendinde öngörülmüĢ olan varsayım haricinde, oranları ve belirleyici markaları 
üzerlerinde belirtildiği ve üretim süreçlerini tamamladıkları ya da alıcıya ulaĢmak üzere hammadde 
üreticisinin, ithalatçısının veya tüccarının merkezinden ayrıldıkları takdirde hammadde ve değerli 
metallerden mamul ürünler satıĢa hazır olarak kastedilmektedir. 
6. Değerli metallerden mamul maddelerin perakende satıĢını yapanlar, bunlarla ilgili olarak 1 ve 5. 
bentler arasında bahsi geçen oranları sayısal olarak açık ve rahatlıkla görülebilir Ģekilde ifade eden bir 
etiket bulundurur. 
7. Mevzuatın 5. maddesinin 4. bendinde bahsi geçen karĢılaĢtırma tablosu, I ekinde belirtilmiĢ olan 
Ģemaya göre açıklayıcı bilgiler içerir. 
 
 

5. 1. Öngörülen belirleyici markanın ve oran beyanının değerli metallerden mamul saat kadranlarına 
kadranların montajından ya da içlerine ilgili mekanizmaların monte edilmesinin ardından hasar 
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verilmeden uygulamanın zorluğu kabul edilmiĢ olup, bu kapsamda, öngörülmüĢ olan belirleyici markayı 
ithalatçının uygulaması için iĢlenmemiĢ durumdaki saat kadranlarının yurda geçici olarak Avrupa 
Birliği ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan ülkelerden ithal edilmesine izin verilmiĢtir    

2. Aynı yetkiler değerli metallerden mamul tamamen sırlanmıĢ ya da değerli taĢlarla süslenmiĢ veya Ġtalya’da 
piyasaya sürülmesi için marka uygulamasını engelleyecek kırılgan özelliklere sahip nesnelerin ithalatçılarına da 
tanınmıĢtır.  

6. 1. Platin ya da paladyum üzerinde yapılan komple füzyon iĢlerinde ortalama olarak binde onluk bir 

tolerans tanınmıĢ olup bu iĢlemlerde kaynaklar çeĢitli dahi olsa aynı oranı taĢıyan kaynaĢtırıcı alaĢımlar 

kullanılacaktır. 

2. 1. bentte bahsi geçen iĢlemlerde, kaynaklar hariç tutulmak üzere yapıcı alaĢım oranı, mevzuatın 3. 

maddesinin 4. bendinin a) fıkrasında belirtilmiĢ olan tolere edilen orandan az değildir. 

3. merkezkaç enjeksiyonlu mumlu mikro füzyon yöntemiyle gerçekleĢtirilen altın iĢlerindeki binde 3’lük 

tolerans, yalnız, 16. maddede bahsi geçen ek V’de öngörülen özel damga ile uygulanmıĢ binde 753 oranı beyanı 

taĢıyan maddelerde kabul edilir. 

4. 1 ve 3 sayılı bentlerde bahsi geçen ve nominal oran üzerinden izin verilen tolerans çerçevesinde, 

kararnamede öngörülen yapısal özellikler, aynı bentlerde belirtilmiĢ olan kriterler takip edilerek görsel 

değerlendirme ile tanınır. 

5. 4. bentte konu edilen görsel değerlendirmeyle tanıma sonuçlarına iliĢkin endiĢe ya da itirazlar olduğu 

takdirde, kararname uyarınca gerekli olan tüm durumlarda, söz konusu inceleme 7. maddede ve sonraki 

maddelerde bahsi geçen analiz numuneleri alma Ģekilleriyle gerçekleĢtirilecek olan araĢtırmalar da dahil olmak 

üzere baĢka araĢtırmalarla birleĢtirilir. 

7. 1. Analiz numunesinin hazırlanması kapsamında alınacak olan metal miktarı, 44. maddede öngörüldüğü üzere 

her bir analiz için en az dört deneme yapılmasına yetecek kadar olmalıdır. 

2. Beyan edilen oranı ve belirleyici markayı gösteren hammaddelerde analiz numunesi alımında, 20. maddenin 

1. bendinde öngörülen durumlar dıĢında, önceden belirlenmiĢ olan yüzeylerin temizlenmesinin ardından, varsa 

değerli metale yapıĢmıĢ yabancı cisimlerin ve kullanılan cihazların alınan numuneye karıĢmamasına özen 

gösterilerek parçanın ebat özelliklerine uygun olarak birkaç yerden delme ya da kesme veya kazıma yöntemi 

kullanılır; yarı iĢlenmiĢ mamuller için rendeleme yöntemi kullanılabilir. 

3. Alınan maddeden Ticaret Odası personeli tarafından mühürlenmiĢ bir örnek, ilgili Ģahısın bu konuyla ilgili 

açık bir talebi olması durumunda deneylere itiraz edilmesi ve deneylerin yenilenmesinin istenmesi amacıyla 

ilgiliye teslim edilebilir. 

4. Hammadde analiz numunelerinin alım noktalarının seçimi Ģu Ģekilde yapılır:  

a) Külçe, çubuk ve benzerleri: Üç alımdan iki tanesi parçanın iki ucundan bir tanesi ise gövdesinin iç kısmından 

gerçekleĢtirilir; 

b) Düğmeler, genel olarak yuvarlak parçalar: Biri parçanın gövdesinden olmak üzere iki alım yapılır. Küçük ebatta 

düğmelerin söz konusu olduğu durumlarda rastgele seçilen bir veya birkaç örnek alınır; 

c) Levhalar, profiller, ve benzerleri: Parçanın birbirine uzak noktalarından iki alım yapılır; 
d) Yarı iĢlenmiĢler: 
1) Ağırlık 5 gramın altındaysa: Rastgele seçilen bir veya birkaç örnek alınır; 

2) Ağırlığı 5 gramın üstündeyse: Rastgele seçilen en az üçlü gruplarda, her örnekten en az bir gram metal alınır; 

e) Tozlar ve benzerleri: Yığın karıĢtırılarak örnek alınır; 
f) KaynaĢtırıcı alaĢımlar: c) fıkrasında belirtildiği gibi alınır. 
----------------- 

8.1. Altın eĢyalarda varsa kaynaklar, aĢağıdaki durumlar dıĢında eĢyayla aynı orana sahip olan alaĢımlarla       

yapılır: 

a) Oranı binde 750’den fazla olan altın eĢyalarda, kaynak, oranı binde 750’den düĢük olmayan altın alaĢımla 

yapılır; 

b) Çapı 1 mm’den düĢük tellerle hazırlanmıĢ altın zincirlerde, kaynaklar altın içeriği olmayan alaĢımlarla 

yapılabilir, ancak bunlar, eĢyanın reel oranının füzyonda beyan edilen yasal oranından düĢük olmasına sebep 

vermemelidir. 

2. Platin eĢyalarda varsa kaynaklar, en az binde 800 oranında değerli metal içeren alaĢımlarla yapılır. 

3. Paladyumdan mamul eĢyalarda varsa kaynaklar en az binde 700 oranında değerli metal içeren alaĢımlarla 

yapılır. 

4. GümüĢ eĢyalarda varsa kaynaklar en az binde 550 oranına sahip gümüĢ alaĢımlarla yapılır.  

---------------- 
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9. 1. ĠĢbu mevzuatça öngörülen Ģekillerde belirleyici markası ve yasal oran damgası bulunan ve satıĢa hazır 
olan değerli metallerden mamul eĢyalardan numune alımı delme ve kesme yöntemleriyle, eĢyanın ve 
kullanılacak aletlerin temizliği tespit edildikten sonra gerçekleĢtirilir. 

2. 7. maddenin 2. bendinde bahsi geçen asgari metal miktarlarını belirtme gerekliliği koĢulu saklı  
kalmak üzere, teknik açıdan mümkün olan her durumda, eĢyanın zarar görmesinden kaçınılacaktır. 
Bu çerçevede eĢya sahibinin iĢlemi Ticaret Odası personeli tarafından seçilen yönteme göre kendi 
baĢına ya da güvendiği birisinin yardımını alarak gerçekleĢtirme hakkı mevcuttur. 
3. Alınan madde örneği, eĢyanın kalan kısmıyla birlikte 7. maddenin 2. bendinde konu edilen 
amaçlar ve Ģekillerle eĢyanın sahibi tarafından alıkonabilir. 
4. BitmiĢ eĢyalardan analiz numuneleri alma noktalarının tespiti, aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılır: 
a) BasılmıĢ ya da mikro füzyonla veya sabit çaplı boĢ kamıĢ Ģeklinde, ya da büyük ebatlarda 
elektronik Ģekillendirmeyle üretilmiĢ eĢyalar: Aralarında yeterli mesafe bulunan bölgelerden üç ya da 
daha fazla sayıda numune alınır. Sonuç, müstakil sonuçların analitik ortalamasıdır; 
b) Çapı sabit olmayan boĢ kamıĢ Ģeklinde eĢyalar: Aralarında yeterli mesafe bulunan bölgelerden üç 
ya da daha fazla sayıda numune alınır. Sonuç, müstakil sonuçların analitik ortalamasıdır ; 
c) Küçük parçalı elektronik Ģekillendirmeyle üretilmiĢ eĢyalar: Komple füzyon; 
d) Kaynaklar ile bir araya getirilmiĢ eĢyalar: Kaynaklardan uzak yerlerden bir numune alınır. Bunun 

mümkün olmadığı durumlarda (kaynak noktaları görünmüyorsa), eĢyanın oranı üç numuneden elde 
edilen sonuçların aritmetik ortalamasıdır; 
e) Farklı renklere sahip alaĢımlardan oluĢan eĢyalar: Mümkün olduğu durumlarda her renk için bir 
numune alınır. Nesnenin oranı her renk için alınan numuneden elde edilen sonuçların aritmetik 
ortalamasıdır; alınan numune adedi en az üç olacaktır; 
f) Telli, ince örmeli iĢçilikler ve genel olarak uzun bir telin çalıĢılmasıyla elde edilen eĢyalar: EĢyanın 
geniĢliğine uygun olarak, çeĢitli noktalarından kesilerek üç numune alınır. Sonuç her bir numuneden 
elde edilen sonuçların aritmetik ortalamasıdır. 

10. 1. eĢyanın komple füzyonu yöntemi ancak ilk ve hatta ikinci deney 9. maddede bahsi geçen 
metotlarla alınan analiz numunelerinin alındıkları nesnenin içeriğine uygun olmadığına iliĢkin haklı 
Ģüphelerin söz konusu olması halinde uygulanabilir. Aynı iĢler, eĢyanın sahibinin konuyla ilgili açık 
bir talebi olması durumunda da yapılır ve masrafları kendisi tarafından karĢılanır . 
2. EĢyanın füzyonu, analiz laboratuarlarında ya da belirleyici marka sahibinin uygun donanıma sahip 

atölyesinde Ticaret Odası personeli huzurunda ve bunların talimatları doğrultusunda gerçekleĢtirilir . 

1 1 .  1 .  Hammadde oranlarının ve değerli metallerdeki iĢçiliğin belirlenmesi için kullanılan resmi 
yöntemler, kanunen, II no’lu ekte gösterilmiĢ olanlardır. 

2. Tüm değerli metallerde, analizler, incelenen alaĢımdan alınan her analiz numunesi için oranın iki 

defa tespit edilmesi suretiyle yapılır. 
3. Ayrıca, ulusal ya da uluslararası yasama kurumlarınca yürürlüğe konmuĢ olan ve II no’ lu ekte 
belirtilenlere eĢit ya da bunlardan daha az belirsizlik derecesine sahip olan tüm yöntemler de resmi 
analiz yöntemleri olarak kabul edilir. 

Bölüm III –Be l i r ley ic i  marka  ve  oranlar 
12. 1. Belirleyici markanın özellikleri ve nominal ebatları III no’ lu ekte gösterilmiĢtir. 
2. Markalanacak nesnelerin ihtiyaçları doğrultusunda, belirleyici marka kalıbı yetkili Ticaret Odası 
tarafından dört farklı büyüklükte hazırlanır. 

3. Damga, nesnenin üzerine ve kabartı oluĢturmayacak Ģekilde uygulanacak, yıldız, sayı ve 1. bentte 
belirtilmiĢ olan kısaltma görülecektir; dördüncü seviyedeki büyüklüğe sahip olan damgalarda 
damganın çokgen çerçevesi de bulunacaktır. 
4. Üretim Faaliyetleri Bakanlığı, Merkezi Ölçüm Komitesi’nin de fikrini alarak hazırlamıĢ olduğu 
kararnamede, 1. bentten 3. bende kadar bahsi geçen dört büyüklük konusunda , teknik özellikler 
gerektirdiği müddetçe belirleyici markanın farklı büyüklüklerde de olabileceğini ifade eder . 
5. Gene 4. bentte bahsi geçen ihtiyaçlar doğrultusunda ve aynı Ģekillerde, mühür baskıları gövdeleri, 
yasal oranlar ve Ticaret Odası marka damgaları için 15. maddenin 3. bendinde öngörülen ebatlardan 
farklı olarak hazırlanabilir. 

------------------- 
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13. 1. Kararnamenin 5. maddesinin, 2. bendinde bahsi geçen durum söz konusu olduğu takdirde, 
kararnamede ve iĢbu mevzuatta yerel üreticiler için öngörülmüĢ olan tüm sorumluluk ve 
yükümlülüğü, ithal edilen eĢyaları yurtiçinde ve Avrupa Ekonomik Topluluğu sınırları dahilinde 

piyasaya sokan resmi ithalatçı üstlenir. 

14. 1. Kararnamenin 5. maddesinin 2. bendinde ve 17. maddesinde öngörülmüĢ olan durumlar hariç 
tutulmak üzere, baĢkaları tarafından üretilmiĢ olan değerli metallerden ya da bunların alaĢımlarından 
mamul eĢyalar üzerine kendine ait belirleyici marka basmak yasaklanmıĢtır. 
2. Kararnamenin 17. maddesinde öngörülmüĢ olan durumlar hariç, değerli metallerden mamul 
eĢyaların üretiminde farklı üreticiler çalıĢtığı takdirde, bunların üzerine belirleyici marka ve oran 
damgasının vurulması bitmiĢ ürünü piyasaya sokan üretici tarafından yapılır. 
3. Yarı iĢlenmiĢ ürünler için 2. bentte belirtilmiĢ olan hususlar çerçevesinde bu gibi eĢyaların çeĢitli 
parçalarının değiĢtirilmesi 19. maddede belirtilmiĢ olan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleĢtirilir . 
4. Belirleyici markayı elinde bulundurma ve kullanma zorunluluğu, marka sahibi üçüncü Ģahıslar 
adına gerçekleĢtiren temizlik, yerleĢtirme, montaj gibi eĢyanın yapısal özelliklerini değiĢtirici nitelikte 
olmayan kısmi iĢlemleri gerçekleĢtiren veya sipariĢ veren özel kiĢiler adı  ve hesabına kullanılmıĢ 
eĢyalar üzerinde tamirat yapan herkes için söz konusu değildir . 

5. Ancak yukarıda bahsi geçen operatörler, kararnamenin 21. maddesi uyarınca yapılması muhtemel 
çalıĢma kontrollerinde, laboratuarlarında bulundurdukları nesnelerin mülkiyet haklarını ve 
menĢelerini kanıtlamaya yönelik belgeleri kontrol merkezlerine ibraz edilmek üzere bulundurmakla 
yükümlüdür. 
 

 
15. 1. Belirleyici markalar, bu markaların sahipleri ya da onun bir vekili tarafından Ticaret Odaları’nda 
muhafaza edilen ana kalıplardan elde edilir; bu iĢlem, bahsi geçen Ticaret Odaları’nda ya da ilgili kiĢinin 
talebi üzerine Ģirketinde veya kendisi tarafından gösterilen bu konuda uzman uygun bir laboratuarda, 
Ticaret Odası’nın kalifiye personeli huzurunda gerçekleĢtirilir. 
2. Markanın uygulanması temiz baskı gövdesinin ilgili kalıba bastırılmasıyla yapılır ; diğer tüm 
uygulama teknikleri açık ve net olarak yasaklanmıĢtır . 
3. Marka damgasını alacak olan gövdeler, IV no’lu ekte belirtildiği üzere, gereken ölçülere sahip 
köĢeli çelik profillerden elde edilir. 

4. Özel mekanik cihaz ya da düzeneklere takılacak olsun olmasın, üzerlerine kararnamenin 11. 
maddesinin 3. bendinde öngörülmüĢ olan tasdik mührünün uygulanması mümkün olduğu takdirde 
özel damga gövdelerinin üretilmesi için farklı Ģekil ve ebatlara da izin verilebilir . 
5. Ayrıca, üzerinde belirleyici marka mührünün yanı sıra, yasal oran ve hatta kararnamenin 9. 
maddesinde bahsi geçen marka ya da kısaltmanın da yer alan damga gövdelerinin hazırlanmasına 
izin verilmiĢtir.  
6. 4. ve 5. betlerde bahsi geçen izinler, taleplerini açıklamalı olarak sunan ve dilekçelerine 
ölçüleriyle birlikte baskı gövdelerinin ve bunların içine takılacağı yuvanın çizimini ekleyen ilgililere, 
bölgesel olarak yetkilendirilmiĢ Ticaret Odaları tarafından verilir. 
7. Tasdik mührü VI no’lu ekte gösterilmiĢ olan geometrik bir Ģekilden oluĢur ve içinde Ticaret 
Odası’nın kimliğini belirten özel bir numara bulunur. 
8. Baskı gövdelerinin teslimatı marka sahibi ya da onun vekili tarafından düzenlenmiĢ ve üzerinde 
gövdelerin miktarı ve tipi belirtilmiĢ olan alındı karĢılığında gerçekleĢtirilir . 
9. YapılmıĢ olan teslimatla ilgili olarak Ticaret Odası kayıt düĢer . 
 

 
16. 1. Kararnamenin 8. maddesinin 4. bendi uyarınca, yasal oranları belirten sayıları içeren geometrik 

Ģekillerin büyüklükleri düzenlenmiĢ olup bunların Ģekil ve ebatları V no’lu ekte belirtilmiĢtir . 
2. Oranı gösteren sayılar eĢya üzerine kabartı oluĢmayacak Ģekilde kazınmak suretiyle uygulanır; 
bu sayılar ve bunların içinde bulunduğu Ģekil bir bütün olarak yasal oran mührünü oluĢtururlar . 
3. Markalanacak nesnelerin özellikleri çerçevesinde, her bir yasal oran mührü, ebatları V no’lu 
ekte gösterilmiĢ olan dört farklı büyüklükte hazırlanır. 
4. Belirleyici marka veren kuruluĢların her biri, yasal oran mühürlerini içeren baskı gövdelerinin 
1. ve 3. bentler arasında belirtilmiĢ olan hususlara riayet etmek suretiyle direkt olarak ve tüm 
sorumluluğu üstlenerek yapımını sağlar.  
5. Konuyla ilgili teçhizatlarını yalnızca kendi faaliyetleriyle ilgili olan mühür ve ebatlarla 
sınırlandırmak, yukarıda bahsi geçen marka veren kuruluĢların yetkisi dahilindedir . 

 
 

1 7 . 1. Hammaddeler üzerinde reel oran belirtilmesi, yalnızca bu oranın kararnameyle öngörülmüĢ olan 
yasal oranlardan birine tam olarak karĢılık geldiği durumlarda, 16. maddede konu edilmiĢ olan 
mühürlerin kullanılmasıyla gerçekleĢtirilir  
2. 1. bentte belirtilmiĢ olanlardan farklı tüm durumlarda, reel oran, saf metalin binde birlik ve binde 
onluk oranını gösteren sayıların platin için Pt, paladyum için Pd, altın için Au ve gümüĢ için Ag 
sembollerini takip edecek, arkalarından da ~ sembolü gelecek Ģekilde ve ebatlandırılmamıĢ mühürler 
kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirilir. Bunun yanı sıra, oranın, bölen kısmı 1000 olacak Ģekilde kesir 
olarak gösterilmesi ve ~ sembolünün silinmesi de mümkündür. 
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3. Hammadde oranı mührü daima üreticiye ait belirleyici markayla birlikte kullanılır . 
4. Ana kalıpları muhafaza eden Ticaret Odaları, hammaddelere ve üzerlerinde yetki alanlarının 

kısaltılmasının gösterildiği değerli metallerden mamul ürünlerde basılı olan belirleyici markaların 
uygunluğunu denetleyerek uygunluk sertifikası verirler. 

18. 1. Değerli metallerden mamul ürünlerin mühürlenmesi, bunların üzerlerine belirleyici marka ve 
yasal oran bildirimi uygulanmak suretiyle, markalanacak nesnenin özellikleri ve ebatları çerçevesinde, 
uygun büyüklükteki damgalarla, 12. maddenin 2. bendi ve 16. maddenin 5. bendi uyarınca 
gerçekleĢtirilir. 
 
 
19. 1. Platin, paladyum, altın ve gümüĢ hammaddelerin, küçük granüller, ince tel ve yapraklar, toz, ve 
benzeri vaziyetlerde, ve genel kapsamıyla yarı iĢlenmiĢ ürünler de özel yapıları ya da küçültülmüĢ 
ebatları çerçevesinde markalanmaları mümkün olmadığından bunlar kapalı ve mühürlü ambalajlarda 
satıĢa sunulurlar. 

2. Ambalajlar bu amaca uygun herhangi bir malzemeden üretilebilir ve satıĢ esnasında kapatılabilir, 
ancak bunların kapatıldıktan ve mühürlendikten sonra ambalaj bozulmadığı ya da mühür sökülmediği 
takdirde açılmayacak özellikte olmaları gerekmektedir . 
3. Mühürler metal ya da metal alaĢımdan veya plastikten mamul, demir içermeyen, üzerlerinde oran 
beyanı ve üretici markasının ardından “mühür” kelimesi kazınmıĢ olan levhalara basılır.  Bu 
levhaların kullanımına alternatif olarak, oran beyanı ve belirleyici marka ambalajın üzerinde gösterilir 
ancak bu durumda kullanılan ambalaj, üzerinde ya da bu bilgilerde yapılması muhtemel her tür 
müdahale giriĢimini belli edecek nitelikte olmalıdır. 
4. Üretim Faaliyetleri Bakanlığı, Merkezi Ölçüm Komitesi’nin de fikrini alarak çıkarmıĢ olduğu 
kararname ile, 3. bentte konu edilen levhalar yerine baĢka malzemelerin ya da amaca uygun 
mühürlerin yer alabileceği baĢka Ģekillerin de kullanılmasına izin vermiĢtir. 
5. Daha önceki bentlerde sözü edilen mühürlenmiĢ ambalajların içinde bulunan malzemeler, satıcı 
tarafından temin edilen ve üzerlerinde daima satıcının ticari ünvanı ve adresinin yanı sıra 
malzemelerin oranının, mal özelliklerinin ve miktarlarının gösterildiği bir belge (fatura, garanti 
sertifikası veya nakliye belgesi) ile birliktedir. 

6. Genel kapsamıyla yarı iĢlenmiĢ mallar, üzerlerinde belirleyici marka ya da oran bulunmasa bile , 
alıĢveriĢ marka sahibi Ģirketler arasında gerçekleĢtiğinde ve alıcı konuyla ilgili açık ve net bir talep 
getirdiğinde ve ayrıca yarı iĢlenmiĢ mallar 1. bent ile 5. bent arasında konu edilmiĢ olan mühürlü 
ambalajlarda muhafaza edildiği takdirde alıĢveriĢ aracı olarak kullanılabilir ler. 
 
 
20. 1. Hassasiyetleri ya da Ģekillerinin karmaĢıklığı veya üzerlerinde inciler, değerli taĢlar ya da mine 
tabakası bulunması nedeniyle bazı nesnelere marka uygulanması mümkün olmadığı takdirde , bunlar 
üretici tarafından bitirilmeden önce henüz ham vaziyetteyken ve çeĢitli parçaların montajı yapılmadan 
önce markalanabilir. 
2. Belirleyici marka ve yasal oran mührü, teknik olarak mühür basma iĢlemine uygun olması 
koĢuluyla, nesnenin temel bölümlerinden birinin, yani ağırlığı ya da hacmi bakımından baskın olan 
ya da nesnenin diğer kısımlarını destekleyici görev üstlenen kısmın  üzerine basılır, ancak temel 
kısmın üzerinde değerli taĢlar ya da mine tabakası bulunması sebebiyle mühür uygulamasından zarar 
göreceği açıksa mühürlerin diğer kısımlara basılmasına izin verilmiĢtir. 
3. Obje manüel olarak demonte edilebilen aynı metalden mamul birkaç parçadan oluĢtuğu 
takdirde, belirleyici marka ve yasal oran mührü, kararnamenin 12. maddesi uyarınca markalama 

iĢleminden muaf tutulan bir gramdan düĢük ağırlığa sahip olan parçalar hariç, bu parçaların her 
birinin üzerine vurulur; parçaların oranının her bir parçanın üzerinde belirleyici markayla birlikte 
basılı olan yasal orana uygun olması konusundaki yükümlülük bu durumda da geçerlidir . 
4. Zincirlerde mühürler, bitiĢik örgülere zarar vermeden çıkarılması mümkün olmayan sonlardaki 
halkalar üzerine uygulanır. 
5. Direkt olarak markalanması mümkün olmayan nesnelerde belirleyici marka ve yasal oran 
beyanı, nesneyle aynı metalden üretilmiĢ ve bu metalle yapılmıĢ  bir kaynakla nesneye bağlanmıĢ 
levhalar üzerine uygulanır. 
6. 5. bentte konu edilen sistem, uygulama değeri ya da kullanılan inci, taĢ ve diğer malzemelerin 
değeri metalin değerini on kat aĢan özel sanatsal değere sahip tüm iĢler ve inci ve değerli taĢ larla ya 

da mercan, bağa, kehribar, yakut ile bezenmiĢ tüm mücevherler için geçerlidir. Yukarıda anlatılmıĢ 
olan Ģartların tespiti ilgili faturalarla yapılabilir ya da Ģüpheye düĢülmesi durumunda , kararnamenin 
12. maddesinin 3. bendi uyarınca tanınan bilirkiĢilere yaptırılabilir. 
 
 
21. 1. Saat kasalarında belirleyici marka ve yasal oran beyanı yalnızca zemin kısmına yer alır ve 
“çerçeveye” (camı destekleyen halkaya) ya da "kadrana" (hareketin olduğu parça) uygulanmaz ; bu 
sözü edilen zeminin muhtemel kontrol iĢlemleri için rahatlıkla ve eĢyaya zarar verilmeden açılabilmesi 
koĢuluna bağlı olmak üzere mühürler zeminin iç kısmına da uygulanabilir. MarkalanmamıĢ olan tüm 
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bölümler zemin kısmındaki orana sahip olup burada belirtilmiĢ olan beyan çerçevesinde garant i 
kapsamındadır. 
2. Saatlere uygulanmıĢ olan bilezikler ve diğer her tür tamamlayıcı ya da süsleyici unsur, ayrılmaz parçalar 

olarak kabul edilir ve bunlar da özel markalamaya tabidir. 

22. 1. Ġki ya da daha fazla değerli metalden üretilmiĢ olan nesnelerde, bunları oluĢturan parçaların 
ağırlıkları bir gramdan fazlaysa ve nesnenin diğer parçalarından net olarak ayrılan bir parçayı 
oluĢturdukları ve mühür basılmaya uygun oldukları takdirde her birinin üzerinde, oran beyanı yer alır; 
2. Diğer tüm durumlarda ve aĢağıda belirtilmiĢ olan Ģartlarda, belirleyici marka ve ağırlık bakımından üstün 
olan değerli metal oranı mührü ağırlıklı olarak kullanılan değerli metale basılır: 
a) Farklı metallerin birbirlerinden görsel olarak ayrılabildiği halde sanatsal ya da teknik sebeplerle iç içe 
geçtiği eĢyalarda; 
b) En yüksek değere sahip metallerin yerleĢtirme ve kakma yöntemleriyle ağırlıkça yüksek olan metalin 
gövdesine geçirildiği eĢyalarda;  
c) Saat kasalarında (zemin). 
 

 
23. Kararnamenin 12. maddesi uyarınca, belirleyici marka ve oran beyanı mühürleri uygulanmasından 
muaf tutulmuĢ olan nesneler ve kararnamenin özel düzenlemeler getirmediği nesneler için oran garantisi 
yükümlülüğü, bu nesnelerin satıĢa sunulduğu zamanlarda aĢağıdaki Ģekillerde verilir: 
a) 12. maddenin 1. bendinin a) fıkrasında konu edilen ağırlığı bir gramdan az nesneler, üretici ya da ithalatçı 
tarafından alıcıya satıĢ esnasında 19. maddede belirtilmiĢ olan usullere uygun olarak mühürlenmiĢ ambalajlarda 
muhafaza edilir. Ambalajın içinde yer alan nesnelerin detaylı tanımı ya da dökümü ambalajın üzerinde de verilir. 
Perakendeciler belgeyi, ambalajı ve varsa 19. maddede belirtilmiĢ olan mühürleri  ellerindeki mal bitene dek 
muhafaza ederler.  
b) Yarı iĢlenmiĢ ürünler, alaĢımlar ve diĢçilik sektörüne ya da endüstriyel kullanıma yönelik çalıĢmalar, 
kararnamenin 12. maddesinin, 1. bendinin, b), d) ve e) fıkralarında konu edilen endüstriyel ya da bilimsel 
kullanıma yönelik cihaz ve aletler, üretici ya da ihracatçıdan toptancıya ya da perakendeciye ve bunlardan 
tüketiciye her geçiĢlerinde üzerinde nesnenin ya da değerli metalden oluĢan parçalarının reel oranının belirtildiği 
bir belge yanlarında bulunur ki bu kararnamede öngörülmüĢ olan reel oranlardan farklı olabilir. Oranı beyan 
edilmiĢ iki ya da daha fazla değerli metal içeren alaĢımlarda bunlardan her birinin oranı belirtilir; 

c) Antika eĢyalar satıĢ faturası ya da kararnamenin 12. maddesinin 3. bendi uyarınca düzenlenerek imzalanmıĢ ve 
satıcı tarafından da imzalanarak tarihlenmiĢ sertifika ile birlikte dolaĢır. 
d) Yürürlükten kalkmıĢ olan 30 Ocak 1968 tarihli, 46 sayılı kanundan sonra ticari Ģirketlere gelen ve antika 
özelliğine sahip olmayan kullanılmıĢ eĢyalar yeniden piyasaya sokulmak üzere, gene yürürlükten kalkmıĢ olan 5 
Şubat 1934 tarihli, 305 sayılı kanunda konu edilen markaları taĢımaktadır. Bunlar, ayrıca, satıĢ esnasında eĢyaya 
iliĢkin açıklamanın yer aldığı yasal fatura ile birlikte olup bu iĢlem eĢyanın satın alındığı tarihte Ģirket iĢlemleri 
kaydına iĢlenmiĢtir.    
e) Kararnamenin 12. maddesinin 1. bendinin i) fıkrasında konu edilen çalıĢma artıklarını kullanım hakkı 
üçüncü Ģahıslara verildiğinde ve homojen orana sahip olan hammaddelerden geldiklerinde satıĢ 19. maddede 
öngörülmüĢ olan düzenlemeler uyarınca gerçekleĢtirilir;  
f) Heterojen özellikteki hammaddelerden ya da teknolojik iĢlemlerden gelen çalıĢma artıkları ve genel 
kapsamıyla kül, laboratuar çöpü gibi çalıĢma ıskartaları, bunların içerikleri ve içerdikleri değerli metal oranı 
konusunda hiçbir garanti verilmediğini bildiren ve “artık” olduklarını beyan eden belgelerle birlikte yer alır; 
g) 12. maddenin, 1. bendinin, l) fıkrasında bahsi geçen kaynaĢtırıcı alaĢımlar 19. maddede belirtilmiĢ olan 
düzenlemelere uygun olarak satılır. Ticari Ģartlar gerektirdiği ve teknik açıdan mümkün olduğu müddetçe, 
söz konusu bu alaĢımlar belirleyici marka ve oran bilgisini taĢımaları koĢuluyla ambalajsız olarak tedarik 
edilebilir. 

2. GümüĢ temelli kaynaĢtırıcı alaĢımlardan kasıt, söz konusu bu metal içeriğin gümüĢ üretimde kullanımını 
mümkün kılacak Ģekilde olmasıdır. Sıradan metallerin kaynağında kullanılan ve “gümüĢlü kaynak” olarak 
anılan alaĢımlar, değersiz metaller olarak satılmaktadır. 

 
 
24. 1. Kararnamenin 12. maddesinin 1. bendinin f) fıkrasında konu edilen belirleyici marka ve oran 

beyanından muafiyet, özellikle Devlet Poligrafi Enstitüsü ve Darphanesi ve yasal olarak geçerli olan 
yurtdıĢındaki eĢdeğer Enstitüler tarafından basılmıĢ demir paralar için geçerlidir; bunlar tedavülden 
kalkmıĢ olsa da aynı enstitüler tarafından hazırlanmıĢtır. 
2. 1. bentte konu edilen demir paralar, yasal olarak üretilmiĢ ve çoğaltılmalarına izin verilmiĢ olsa dahi 
Devlet Enstitüleri dıĢında basıldıkları için üzerlerinde belirleyici marka ve oran beyanı bulunması mecbur 
tutulmuĢtur. 
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3. 2. bentte konu edilen yükümlülük, her durumda, hatıra değeri bulunan madalya ya da ödül madalyaları 
ve her tür yalancı demir para üreticilerini ve ithalatçılarını da kapsayacak niteliktedir.  
    

 
25.1. Avrupa Ekonomik Topluluğu dıĢına çıkarılacak olan nesneler üzerlerinde belirleyici marka olmayacak 

Ģekilde imal edilirler. 

2. Ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu dahilinde ticareti yapılacak olan nesneler de üzerlerinde belirleyici 

marka olmayacak Ģekilde üretilebilir, ancak bunların, gidecekleri ülkede yürürlükte bulunan kanunlara 

uygun olmaları Ģarttır. 

3. Ancak üretici, 1 ve 2. bentlerde bahsi geçen nesnelerin reel oranının belirtilen orana uygunluğuyla ilgili 

olarak tüm kanuni düzenlemelere riayet etmekle yükümlüdür. 

4. Yabancı ithalatçılar tarafından talep edilen özel markaların konulmasına izin verilmiĢtir. 

5. Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde ithalat ya da pazarlama sırasında mevzuata uygun olarak belirleyici 

marka ve yasal oran beyanına sahip olan nesneler için ihracatçı kanuni olarak öngörülmüĢ bulunan tüm 

koĢullara uymakla yükümlüdür. 

6. Kararnamenin 5. maddesinin 3. bendinde sözü edilen ülkelere ihraç edilecek olan nesneler üzerinde, 

belirleyici marka, yasal oran mührü ya da nesnenin gideceği ülkede yasal kabul edilen oranlardan birinin 

mührünün bulunması mecburidir . 

7. 1. ve 6. bentler arasında sözü edilen nesneler aĢağıdaki Ģartlar söz konusu olduğu takdirde Ġtalya 

Cumhuriyeti sınırları dahilinde de satıĢa sunulabilirler: 

a) Yapısal özellikleri kanuni düzenlemelere ve iĢbu mevzuata uygun olduğu takdirde; 

b) Marka ve bunu takip eden yasal oran beyanı uygulaması, 4. maddenin 1. ve 2. bentlerine göre yapıldığı 

takdirde; 

c) Ġhracat amacıyla uygulanmıĢ olan, kanunen öngörülenler hariç, yasal oran ya da marka mührü dıĢındaki 

mühürlerin silinmesi durumunda. 

8. Reel oranı kanunen öngörülmüĢ olan en düĢük oranın altında olan nesneler ihraç edilmemiĢse değerli 

olmayan metal nesneler olarak satılır. 

 

 

 

Bölüm IV 
Belirleyici marka veren kuruluşların kaydı 

26.1. Belirleyici marka, aĢağıdaki faaliyetlerin bir ya da birkaçıyla meĢgul olan Ģirketlere verilir: 
a) Değerli metallerin ya da bunların alaĢımlarının hammadde ya da yarı iĢlenmiĢ mal olarak satıĢı; 
b) Değerli metallerden ya da bunların alaĢımlarından mamul bitmiĢ ürünlerin üretimi; 
c) Değerli metallerden ya da bunların alaĢımlarından mamul hammaddelerin, yarı iĢlenmiĢ ya da bitmiĢ 
ürünlerin ithalatı. 
2. 1. bendin, b) fıkrası uyarınca, belirleyici marka talep üzerine, ana faaliyet olarak baĢkalarının üretimi olan 
bitmiĢ ürünlerin satıĢını yapan ancak değerli metallerden mamul ürünlerin üretimine uygun bir laboratuarı 
bulunan ticari Ģirketlere de verilir. Bu yetkinin verilmesi, söz konusu bu Ģartın tespit edilmesine bağlı olup, bu 
tespiti bölgesel olarak yetkili kılınmıĢ olan Ticaret Odası’na yaptırmak ilgili Ģirketin yükümlülüğündedir. 
 
 
27.1. Sicil kayıt talebi, talep sahibi Ģirketin yasal merkezinin yer aldığı bölgede yetkili olan Ticaret Sanayi ve 
Zanaatkarlar Odası’na yapılır. 
2. Söz konusu bu talep, aĢağıdaki bilgileri içerir: 

a) ġirketin ünvanı ve yasal merkezi; 
b) 18 Haziran 1931 tarihli, 773 sayılı Krallık kararnamesine göre çıkarılmıĢ olan Halk Güvenliği Kanunları 

BirleĢik Metni’nin 127. maddesinde bahsi geçen gereken durumlarda, lisans sahibinin kimlik bilgileri ve Ģirket 
içindeki konumu. ġahıs Ģirketi ya da zanaat kuruluĢları söz konusu olduğu takdirde, Ģirket sahibinin ya da 
Ģirketin kimlik bilgileri; 
c) 26. madde uyarınca Ģirket kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyet ya da faaliyetler; 
d) Varsa Ģirketin diğer bölgelerde bulunanlar da dahil aynı faaliyetleri gösteren baĢka yerleĢimlerinin (Ģubeler, 
tesisler) sayıları ve yerleri. 
3. BaĢvuruya Ģunlar eklenecektir: 
a) 2. bentin b) fıkrasında konu edilen halk emniyeti lisansı nüshası; 
b) Kararnamenin 7. maddesinde öngörülen uzmanlık ve marka vergilerinin ödendiğini gösteren makbuz. 
4. Sanayi Ģirketleri için, marka alım dilekçesine eklenecek belgenin yanı sıra, kararnamenin 7. maddesinin 1. 
bendi uyarınca, Ģirkette çalıĢan personelin adedini beyan eden belge. 
5. Beyan edilecek çalıĢanlara, ünvanları ne olursa olsun Ģirket içinde çalıĢan iĢçiler, memurlar, idari ya da 
teknik yöneticiler gibi tüm personel dahil olup, bunlardan Ģirketin değerli metal iĢçiliğiyle direkt olarak 
bağlantılı bulunmayan bölümlerinde kullanılmasına iliĢkin bilgi de verilecektir. 
 
28. 1. Kayıt Ģu bilgileri içerir: 
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a) Ticari sicil kayıt numarası; 
b) Kayıt baĢvurusunun alındığı tarih; 
c) ġirketin ünvanı ve yasal merkezi; 

d) ġirketin baĢka bölgelerde bulunanlar da dahil olmak üzere varsa diğer yerleĢimlerinin (Ģubeler, tesisler) 
yerleri; 
e) 26. madde uyarınca Ģirket tarafından yürütülen faaliyetler; 
f) ġirket ya da zanaat kuruluĢları odası kayıt numarası ve tarihi; 
g) Gereken durumlarda, kamu emniyetinden sorumlu merciler tarafından düzenlenmiĢ lisans tarihi ve 
numarası, lisans sahibinin kimlik bilgileri ve Ģirket içindeki konumu; 
h) Varsa kararnamenin 9. maddesi uyarınca öngörülmüĢ ve 33. maddedeki düzenlemeler uyarınca sunulmuĢ 
olan geleneksel marka ya da özel iĢaretlerin nüshası; 
i) Marka verilmesi için yapılmıĢ olan baĢvurudan sonra Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odası tarafından iki 
ay içinde verilmiĢ olan belirleyici markanın karakteristik numarası; 
l) ġirketin kararnamenin 19. maddesi uyarınca ek sertifika talep ettiği laboratuarın ya da sertifikalandırma 
kuruluĢunun belirtilmesi ve varsa 53. madde uyarınca Ģirkete verilmiĢ olan logo. 
2. Ġmalatçı Ve ithalatçılara iliĢkin yukarıda bahsi geçen kayıt, belirleyici marka veren tüm kuruluĢları kapsar. 
3. Kamu idaresinin kayıtlara baĢvurması ücretsizdir.  

29.1 Belirleyici marka üzerinde gösterilecek olan karakteristik numara, baĢvuru sahibi kuruluĢlara, ilgili alım 
dilekçeleri tarihi sırasına göre ve önceki numaralandırmalara bağlı kalınarak verilmiĢtir. 
2 Numaralandırma her bir bölgede ara verilmeden devam eder. 
3 Herhangi bir nedenden ötürü süresi dolmuĢ, geri çekilmiĢ ya da iptal edilmiĢ olan markalara iliĢkin 

karakteristik numaralar daha sonra kullanılmaz. 
4. Kararnamenin 7. maddesinin 4. bendi uyarınca marka hakkı geri alınan Ģirketler faaliyetlerine geri 
döndükleri ve yeni sicil kaydı ve marka alımı baĢvurusunu sundukları sırada daha önce sahip oldukları 
numaranın verilmesini talep ettikleri takdirde 3. bentte konu edilen hususlara iliĢkin istisnai uygulamalar 
yetkili Ticaret Odası’nın çıkardığı tedbirler çerçevesinde gerçekleĢtirilir. 
5. Süresi dolmuĢ, geri çekilmiĢ ya da iptal edilmiĢ ve 4. bent uyarınca yeniden verilmiĢ olan belirleyici 
markalar kronolojik olarak Ġtalya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde duyurulur. 
6. Ayrıca, belirleyici marka mührünü taĢıyan baskı gövdelerinin kaybolması ve çalınması da gene Resmi 
Gazete’de ilan edilir. 
7. Bu kayıp ya da çalıntı bildirimleri ilgili kiĢi tarafından yirmi dört saat içinde Ticaret Odası’na yapılır. 
8. Kayıp baskı gövdelerinin usulü dıĢında kullanılmalarının tespit edilmesi durumunda, yetkili Ticaret Odası 
genel sekreteri, bir ya da birkaç baskı gövdesini kaybetmiĢ olan Ģirkete yeni bir karakteristik marka numarası 
verme yetkisine sahiptir. 
9. Süresi dolmuĢ, geri çekilmiĢ ya da iptal edilmiĢ markalara ait baskı gövdeleri, bunların aslına uygunluğunu 
tespit ettikten sonra konuyla ilgili kayıt tutacak olan yetkili Ticaret Odası’na teslim edilir. 
10. 9. bentte bahsi geçen baskı gövdelerinin imhası da en az altı ayda bir kez aynı Ticaret Odası tarafından 
gerçekleĢtirilir ve kayıt altına alınır.  

 

30.1. Belirleyici marka Ģirkete verilir ve gereken durumlarda ilgili kamu emniyeti lisansına sahip olan özel 

kiĢilerin değiĢiminden bağımsız olarak verilmiĢ olan bu kuruluĢlarda kalır. 
2. Ayrıca, değerli metallerden mamul eĢyalar üreten Ģirketlere ait mülkiyetin anlaĢma ya da ölüm nedeniyle 
devrolması durumu, devralan Ģahıs gerektiği durumlarda kamu emniyeti lisansına sahip olduğu, iĢbu 
mevzuatın 27. maddesinin, 2. bendinin, a), b) ve d) fıkralarında bahsi geçen bilgileri otuz gün içinde Ticaret 
Odası’na verdiği ve aynı faaliyeti devam ettirdiği takdirde belirleyici marka yetkisinin de ilgili Ģahsa devrini 
beraberinde getirir. 
3. Gene bu süre içinde Ģirket yetkili Ticaret Odası’na 1. bende sözü edilen değiĢiklikleri de bildirmekle 

yükümlüdür. 
4. Birden fazla Ģube ya da tesiste faaliyet gösteren Ģirketlere tek bir marka verilir. 

 

31.1. Belirleyici marka verilmesine iliĢkin baĢvurunun kabulü esnasında Ticaret Odası uzmanlık ve marka 

hakları bedelini tahsil eder. 
2. 8 Ağustos 1985 tarihli, 443 sayılı kanunda bahsi geçen Ģartları kaybeden zanaat kuruluĢları, sanayi 
Ģirketleri için tespit edilmiĢ olan uzmanlık ve marka hakkı bedelinin karĢılanması için ek ödeme yapmakla 
yükümlü tutulmuĢlardır. 
3. 2. bentte bahsi geçen hususlar çerçevesinde, Ticaret Odası Ģirkete yukarıda bahsi geçen ödemeyi yapma ve 
kamu emniyeti lisansı edinme zorunluluğunu tebliğ eder. 

 

 

 



 10 

4. Uzmanlık ve marka vergileri, gecikme tazminatı ödemeleri ve ek ödemeler Ticaret Odaları’na ve bu 
kurumlarca belirlenmiĢ olan Ģekiller çerçevesinde yapılır. 
5. Kararnamenin 7. maddesinin, 2. bendi uyarınca yapılacak olan yıllık marka yenileme vergisinin ödenmesi 
sırasında sanayi kuruluĢları, 27. maddede belirtilmiĢ olan beyanı günceller.  

 

32.1. Kararnamenin 7. maddesinin 4. bendinde öngörülmüĢ olan durum dıĢında, 18 Haziran 1931 tarihli, 773 
sayılı Krallık kararnamesine göre çıkarılmıĢ olan Halk Güvenliği Kanunları BirleĢik Metni’nin 127. maddesi 
uyarınca, lisans süresinin dolması nedeniyle marka geri alınır ve kayıt silinir. 

 

Bölüm V- Geleneksel üretim markaları, isteğe bağlı deney markası 

33.1. Kararnamenin 9. maddesinde konu edilen haktan yararlanmak ve belirleyici markaya ek olarak 
geleneksel üretim markalarını kullanmak isteyen üreticiler, bölgesel olarak yetkili kılınmıĢ Ticaret Odası’na 
yasal beyan sunarak beyanın yanında, bu markaların her büyüklük için metal levhalara basılmıĢ mühürlerini 
verirler. 

2. 1. bentte bahsi geçen markalar, ayrıca kağıt üzerinde ya da enformasyon teknolojileriyle Ticaret Odası’na 
teslim edilir. 
3. Üreticiler, kararnamenin 9. maddesinde bahsi geçen hususlara ve 1. bentte konu edilen Ģekillere bağlı 

kalmak suretiyle, sipariĢ verenin talebi doğrultusunda ve onun adı ve hesabına sipariĢ sahibinin adını, ticari 
ünvanını ya da her bir müĢteri tarafından belirtilmiĢ olan özel kısaltmaları koyma hakkına sahiptir. 
4. Ticaret Odaları, 3. bentte konu edilen üretim markasının belirleyici markalar ve oranlara iliĢkin bir yanlıĢ 
anlaĢılmaya neden olan beyanlar içerip içermediğini tespit eder ve böyle bir sonuç ortaya çıktığı takdirde 
markanın kullanımını yasaklama hakkına sahiptir. 
5. Ticaret Odası sorumlu memurunun aldığı önleme itiraz için aynı Ticaret Odası genel sekreterine Ģikayette 
bulunulması mümkündür, bu durumda genel sekreter Üretim Faaliyetleri Bakanlığı’nın teknik olarak 
görüĢünü alabilir.  

34.1. Kararnamenin 13. maddesinde konu edilen marka, dairesel bir çerçeve içinde ilgili ticaret odasının kimlik 

numarasını taĢıyan bir mühürden oluĢur. 
2. 1. bentte bahsi geçen mühür, üç farklı büyüklükte hazırlanır; bunların özellikleri ve ebatları VII no’lu ekte 
gösterilmiĢtir. 
3. Yukarıda bahsi geçen marka, 25. maddenin 1. bendinde öngörünmüĢ olan durumlar hariç, bu eĢyalar 
üzerinde basılı olan yasal oranın ve belirleyici markanın geçerli olduğunun anlaĢılması için değerli metallerden 
mamul eĢyaların üzerine uygulanır; bu marka ancak kararnamede öngörülmüĢ olan tolerans payları dikkate 
alınarak reel oran analiz sonucunda yasal orana eĢit ya da bundan yüksek olduğunda kullanılır. Bu kapsamda 
ilgili ticaret odası kendine ya da baĢka bir ticaret odasına ait deney laboratuarını veya yukarıda bahsi geçen 
ticaret odalarından birinin özel Ģirketine ait laboratuarı kullanır. 

4. SatıĢa sunulacak olan eĢyalardan birinin analizinde eĢyanın üzerine basılı olan reel değerin arlında bir reel 
değer olduğu tespit edildiği takdirde, bunlar ilgiliye iade edilir ve kanuni düzenlemelere uygun bir hale 
getirilmeden satıĢa sunulmaz. 
5. 1. bentten 4. bende kadar konu edilen markalar, analiz merkezinde bulunan reel değeri garanti etmek 
amacıyla hammaddeler üzerine de uygulanır. Bu kapsamda 3. bentte konu edilen laboratuar, binde birlik ve 
binde onluk değerler cinsinden ifade edilen bu oranın yukarıda belirtilmiĢ olan markanın yanına basılması için 
gerekeni direkt olarak yapar. 
6. 5. bentte belirtilmiĢ olan marka ve oranın basılması her Ģartta, üreticinin kendi belirleyici markasını basmıĢ 
olması koĢuluna bağlıdır.  

 

35.1. Ġsteğe bağlı deney ve deneye tabi tutulmuĢ eĢya üzerine ilgili markanın basılması, baĢvuru sahibinin iĢbu 

mevzuatça öngörülmüĢ olan analiz metotlarından birinin uygulanması sonucunda eĢyanın zarar görmesinin 
muhtemel olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmesi sonucunda istenir ve gerçekleĢtirilir. 
2. Ġsteğe bağlı deney için dikkate değer sayıda eĢya sunulduğu takdirde, numune alım iĢleminin homojen 
olarak gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla, kullanılan her üretim tipi ve alaĢım için analiz numunesi çıkarılacak 
olan örnek sayısı, VIII no’lu ekte belirtilmiĢ olan Ģemayla tespit edilmiĢ olup bu Ģema Üretim Faaliyetleri 
Bakanlığı’nın kararnamesi ile değiĢtirilebilir. 
3. Analizden olumlu sonuç alındığı takdirde, ilgilinin talebi doğrultusunda, tüm eĢyalar üzerine marka 
uygulamasına geçilebilir ya da tüm mal grubu sertifikalandırılabilir. 
4. 3. bende öngörülmüĢ olan ilk durumda markalama iĢlemleri direkt olarak eĢyaları sunan kiĢi ya da onun 
vekili tarafından laboratuar personelinin direkt kontrolü altında yapılır, aksi takdirde, tarihi, ağırlığı, oranı ve 
ilgili değerli metali gösteren analiz sertifikası aynı laboratuar içinde ilgili eĢyalarla birlikte mühürlenir. Bu 
ambalajın dıĢ kısmında, yapılmıĢ olan sertifikalandırmayı gösteren mühürler bulunur. 
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5. Deney ve yukarıda bahsi geçen markanın hammaddeler ve eĢyalar üzerine uygulanmasına iliĢkin masraflar 
baĢvuru sahibinin yükümlülüğündedir. 

 
 

Bölüm VI - Kaplanmış, yaldızlanmış, simlenmiş, güçlendirilmiş ve karışık üretilmiş eşyalar 

36.1. Altınla kaplanmıĢ olan sıradan metallerden üretilmiĢ eĢyalarda Au sembolünün önünde “yaldızlanmıĢ” 

ya da “kaplanmıĢ” ve “sırlanmıĢ” terimlerinin kullanılmasına izin verilmiĢtir; Pt, Pd ve Ag sembollerinin önünde 
yer alan bu terimler, platin, paladyum ve gümüĢ kaplı eĢyalarda da kullanılır. 
2. Elektro-galvaniz iĢleme yöntemiyle hazırlanmıĢ olan değerli metallerle kaplanmıĢ metal olmayan 
maddelerden mamul eĢyalarda, bu eĢyalar aĢağıda belirtilmiĢ olan Ģartlara haiz olduğu müddetçe, herhangi bir 
özgül ağırlık sınırlaması olmadan, IX no’lu ekte belirtilmiĢ olan modele göre hazırlanmıĢ bir sekizgen içinde 
üreticinin kısaltmasını, “DG” iĢaretini, 1. bentte belirtilen değerli metal sembolünü, “g” sembolünün önünde 
yer alan gram cinsinden ifade edilmiĢ saf metal ağırlığının sayısal değerini ve üreticinin yasal merkezinin 
bulunduğu bölgeyi gösteren özel bir üretim markasının kullanılmasına izin verilmiĢtir: 
a) Kaplamada kullanılan malzeme değiĢtirilebilir ya da bozulabilir özellikte olmamalıdır; 

b) Kaplamanın kalınlığı tek baĢına ve her bölümüyle iĢbu bentte bahsi geçen bilgilerin uygulanmasını 
mümkün kılacak Ģekilde olmalıdır. 
3. Özel üretim markası, ağırlıkla ilgili bilgi olmadan, bunun 2. bentte belirtilmiĢ olan birleĢtirilmiĢ modeldeki 
talimatlara uygun olup olmadığını tespit eden bölgesel olarak yetkili Ticaret Odası’ndaki ilgililere sunulur ve bu 
kiĢiler uygun olmayan durumlarda markanın kullanımını yasaklayabilir. 
4. Üretim Faaliyetleri Bakanlığı’nın tedbiriyle, ortaya çıkması muhtemel somut ihtiyaçlar doğrultusunda 2. 
bentte belirtilmiĢ olan birleĢtirilmiĢ model üzerinde farklılık ve değiĢikliklere gidilebilir. 
5. 3. bent uyarınca Ticaret Odası sorumlu memurunun aldığı önleme itiraz için aynı Ticaret Odası genel 
sekreterine Ģikayette bulunulması mümkündür, bu durumda genel sekreter Üretim Faaliyetleri Bakanlığı’nın 
teknik olarak görüĢünü alabilir. 
6. Sıradan metal plakası üzerine uygulanmıĢ değerli metal kaplamadan oluĢan eĢyalar söz konusu olduğunda 
sırayla tüm bu unsurların yer alması uygun görülmüĢtür: ġirketin yasal merkezinin bulunduğu bölgeyi  
gösteren kısaltma, değerli metalin kimyasal sembolü, “g” sembolünün önünde yer alan gram cinsinden ifade 
edilmiĢ saf ağırlığın sayısal değeri ve üreticiye 29. madde uyarınca Ticaret Odası tarafından verilmiĢ olan 
karakteristik numara.  

7. “Mücevherat” “altın iĢçiliği” ve “gümüĢ iĢçiliği” 1, 2 ve 6 sayılı bentlerde konu edilen eĢyalara uygulanamaz. 
2 ve 6 sayılı bentlerde öngörülmüĢ olan durumlar hariç, bu eĢyalarda belirleyici marka, bindelik değer ya da 
karat cinsinden oran beyanı ve değerli metalden mamul kaplama malzemesinin miktarına iliĢkin herhangi bir 
bilgi kullanılması kararnamenin 15. maddesi uyarınca yasaklanmıĢtır.  

37.1. Doğaları ya da kullanım amaçları gereği, tahta, kemik, fildiĢi, deri, porselen, mine, kristal, mermer ve 

sert taĢlar gibi metal dıĢında farklı malzemelerle bezenmiĢ olan eĢyalar, metal olmayan malzemeler değerli 
metallerden mamul bölümlere yapıĢtırıcı ya da açıkça görülebilen metal bağlantılarla takıldığı müddetçe, oran 
ve marka uygulaması mecburiyetine tabi olup 39. maddede konu edilen diğer bilgiler buna dahil değildir. 
2. Değerli metalden mamul ve baskı yöntemiyle imal edilen ve tamamlanmasının ardından plastik ya da buna 
benzer bir madde eklenen plakalarda, oran beyanı ve belirleyici marka bulunur. 

Art. 38. 

1. Ticarete sürülmeye hazır olan bitmiĢ ürünler doğaları, kullanım amaçları ya da teknik özellikteki sebepler 
nedeniyle hem değerli metallerden hem de sıradan metallerden mamul parçalardan oluĢtukları takdirde 
aĢağıdaki Ģartlar doğrultusunda oran ve marka beyanı mecburiyetine tabidir: 
a) Sıradan metalden mamul tüm bölümler açıkça görülebiliyor ve renk olarak da diğerlerinden ayırt edilebiliyor 

ya da değerli metallerden mamul bölümlerden çıkarılabiliyorsa; 
b) Değerli olmayan metalden mamul kısımların her birinin üzerinde bir kare içinde “M” harfi ya da “Metal” 
kelimesi veya değersiz metal ya da alaĢımın özel ismi veya çelik için “inox” ifadesi görülebilir bir Ģekilde 
basılmıĢsa. 
2. Değerli metal alaĢımlarından mamul eĢyalarda, galvanizli uygulama ya da benzer yöntemlerle iridyum, 
osmiyum, rodyum ve rutenyum hariç değerli olmayan metallerin kullanılması yasaklanmıĢtır. 

Art. 39. 
1. Platin, paladyum, altın ve gümüĢten yapılmıĢ eĢyalarda değerli olmayan metallerin ve her tür baĢka eĢyanın 
kullanılması yasaklanmıĢtır. 
2. Kararnamenin 15. maddesinin, 3 bendi uyarınca, Ģu istisnalar öngörülmüĢtür: 
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a) Tamamen ya da kısmen değerli metalle kaplanmıĢ eĢyalarda, kaplamanın desteğine sabitlenmesi için macun 
kullanılmasına izin verilmiĢtir, ancak bu durumda macunun yoğunluğu 2,5 g/cm3’ün üzerinde olmamalı, 
ağırlığı eĢyanın ağırlığının %25’inden fazla gelmemeli, bir kare içinde “R” ibaresi bulunmalı, ardından gram ve 

ondalık gram cinsinden metalin ağırlığı gelmeli, bunun arkasında ise platin, paladyum ve altın kaplamalar ve 
bir sonraki c) fıkrasında bahsi geçen koĢullar mevcut bulunduğunda gümüĢ kaplamalar için “g” ifadesi yer 
almalıdır; 
b) Kullanım kolaylığı gerekçesiyle ağırlaĢtırılıp zorlandıklarından dolayı, vazo, Ģamdan, kupa ve iĢlenmiĢ 
eĢyalarda metal bir dolgu kullanılmasına izin verilmiĢ olup bu, uygulamanın demonte edilebilir bir Ģekilde  
yapılması ve tamamen görünebilir Ģekilde olması ya da bu dolgu levhalar metal ya da metal dıĢında kapaklarla 
örtülüyse kapakların da kolaylıkla çıkarılabilir olması Ģartına bağlıdır. Kapak levhaları da dahil olmak üzere 
sıradan metalin her kısmında, “metal” açıklaması ya da kullanılan metalin veya alaĢımın özel ismi 
gösterilmelidir. Kapak levhalarının değerli metallerden üretilmiĢ olduğu durumlarda, bunlar belirleyici marka, 
oran beyanı bilgilerini, “doldurulmuĢ” ibaresini ve ayrıca gram cinsinden ifade edilen saf metal ağırlığını  ve 
arkasından gelen “g” harfini taĢımalıdır; 
c) Bıçak saplarında herhangi bir yoğunluk sınırlaması olmaksızın metal olmayan maddelerle dolgu yapılmasına 
izin verilmiĢ olup ayrıca, her bir sapta “doldurulmuĢ” yazısı ya da bir kare içinde “R” ibaresinin ve değerli metal 
alaĢımı ağırlığının gram ve ondalık gram cinsinden ifadesinin ve arkasından gelen “g” harfinin basılması 
koĢuluyla bıçağın sapa değerli olmayan metallerle sabitlenmesi de uygun görülmüĢtür. Değerli metal 

ağırlığının 50 grama eĢit ya da bundan düĢük olduğu gümüĢ saplarda bu ağırlık efektif değer yerine 
yuvarlatılmıĢ bir değerle ifade edilebilir, “R” (doldurulmuĢ) ibaresini Ģu ifadelerden biri takip eder: “÷” 
sembolüyle ayrılmıĢ iki rakam, ardından “g” harfi, ki burada kullanılan rakamlar, gram cinsinden ağırlığın 
içinde bulunduğu minimum ve maksimum değerleri ifade eder: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 
16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.  

40.1. Yaylı mekanizmalar içeren eĢyaların yayları, aĢağıda belirtilen ve fonksiyonellik nedeniyle değerli 

olmayan malzemelerden mamul yayların kullanılması gereken durumlar hariç, eĢyanın imal edildiği metalden 
oluĢur: 
a) Ağırlığı 1,5 grama kadar olan yaylı yüzükler, zemberekli kilitler ve demonte edilebilir unsurlara sahip elastiki 
bilezikler; 
b) Sigara kutuları, çakmaklar, çantalar, kutular, saat kasaları ve genel olarak teknik ihtiyaçlar doğrultusunda 
çelik yay ve zemberek tertibatının kullanılması gereken, platin, paladyum ve altın için ağırlıkları 1 gramı, 
gümüĢ için 3 gramı geçmeyen yayların görülebilir ve değerli metalden rahat bir Ģekilde ayırt edilebilir olduğu 
diğer tüm eĢyalar. 
2. 1. bendin a) ve b) fıkralarında bahsi geçen durumlarda, yaylar oran belirlemesi için dikkate alınmaz. 
3. 1. bendin a) ve b) fıkralarında konu edilen eĢyaların ağırlıkları belirtilmiĢ olan ağırlıkların üzerinde yaylarla 
ya da vida, mil, menteĢe ve benzeri gibi farklı özelliklere sahip unsurlarla donatılmıĢ olduğu durumlarda bir 
kare içine “M” (metal) ibaresi ve çelik parçaların gram ve ondalık gram cinsinden ifade edilen toplam ağırlığı 
basılır, bunları “g” sembolü takip eder. 

 
 

Bölüm VII – Operatörlerin sorumlulukları, Ticaret Odalarının denetim fonksiyonları 

41.1. Değerli metallerden mamul eĢyaların toptancıları ve bunların ticaretini yapanlar, mal alımı esnasında 
satın alınan malın yanında verilen belgelerde gösterilmiĢ olan verilere sahip olup olmadığını,eĢyalar üzerinde 
basılı olan marka ve oran bilgilerinin ve ayrıca iĢbu mevzuat kapsamında öngörülmüĢ olan tüm bilgilerin 
mevcudiyetini ve okunabilirliğini denetlemekle yükümlüdür. 

 

42.1. Değerli metallerin üretimine ve satıĢına iliĢkin denetim, kaplanmıĢ, silmenmiĢ ya da güçlendirilmiĢ veya 

karıĢık üretim olan eĢyaların üretimini, ithalatını ya da satıĢını yapanlar nezdinde de Ticaret Odası personeli 
tarafından yapılır. 
2. Söz konusu bu personel, mali polis memurları ve denetçileri görevlerini de yerine getirmek amacıyla, teorik-
pratik özel bir formasyon eğitimini baĢarıyla tamamlamıĢ olup, denetim iĢlemleri sırasında kararnamenin 20. 
maddesinin 2. bendinde bahsi geçen resmi kimlik belgesini ibraz ederler.  

 

43.1. 42. maddede bahsi geçen personel, kararnamenin 21. maddesi uyarınca, denetimine tabi olan yerlere 

kamuya açık oldukları ya da normal çalıĢma faaliyetini devam ettirdikleri müddetçe girme özgürlüğüne 
sahiptir. 
2. Bu mekanların kapalı olması durumunda, kararnamedeki düzenlemelere uyulup uyulmadığının 
denetlenmesi için kanuni olarak gereken yapılacaktır. 
3. ġirket sahibinin ya da onun yerine görev yapan kiĢinin engellemesi nedeniyle Ģirkete girilememesi 
durumunda denetimle görevlendirilmiĢ olan memur güvenlik kuvvetlerinin yardımına baĢvurabilir. 
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4. ġirket sahibinin ya da yasal temsilcisinin Ģirkette bulunmaması ticaret odası denetim personelinin giriĢinin 
engellenmesi ile ilgili bir sebep teĢkil etmez.  

 

44.1. Denetim merkezinde yapılan hammadde, yarı iĢlenmiĢ madde ve eĢya alımları, alınacak olan eĢya ya da 
eĢya parçalarının kalitesi ve miktarı ve analiz numuneleri alım Ģekilleri dikkate alınarak gerçekleĢtirilir, bunun 
yanı sıra, her bir analiz numunesi için, analiz laboratuarının ihtiyaçları ya da tarafların veya güvenlik 
güçlerinin istekleri doğrultusunda deneyin tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, en az dört deney yapılması 
gerektiği de göz önünde bulundurulur. 
2. Ġlgilinin mevcut durumda analiz numunelerin çıkarılarak alınmasını tercih etmediği hallerde ağırlığı ve 
hacmi dikkate değer ölçüde dahi olsa tüm eĢya da alınabilir. 
3. Platin, paladyum, altın ve gümüĢten mamul küçük yaylar ya da düĢük ağırlıktaki nesneler rastgele seçilen 
iki ya da daha fazla numune olarak alınır. 

4. Üretici, ithalatçı ya da satıcı, alım iĢlemi yapılan eĢyalar üzerinde değerli taĢlar bulunuyorsa bunları alma 
hakkına sahiptir. 

 

45.1. Üzerlerinde yazılı olan oran için denetime tabi tutulacak olan eĢyaların alımı sırasında, üretici, ithalatçı 
ya da satıcının tespitle ilgili gerekli gördüğü beyanları ve söz konusu eĢyanın kararnamenin 3. maddesinin 4. 
bendi uyarınca oran toleransı öngörülmüĢ bulunan kategorilerden birinde sınıflandırılmıĢ olduğunu gösteren 
açıklamaları tutanağa iĢletme yetkisi vardır. 
2. Oran kontrolüne tabi tutulacak olan hammadde ve eĢyaların alım tutanağı alımı gerçekleĢtirilen Ticaret 
Odası memuru ve Ģirket sahibi ya da onu temsil etmeye yetkili kiĢi tarafından imzalanır. 

3. Söz konusu Ģirket sahibi ya da onun temsilcisi, kararnamenin 21 ve 22. maddelerinde yer alan 
düzenlemelerle ilgili olarak bilgilendirilir. 
4. 2. bentte konu edilen tutanakta, kararnamenin 21. maddesinin 3. bendinde öngörülmüĢ olan hususların 
yanı sıra, alımın yapıldığı yer ve Ģartlar da belirtilir ve tutanağı imzalayanların kimlik tespitine iliĢkin gereken 
diğer bilgiler eklenir. 
5. Alımın ticari ya da kararnamenin 17. maddesinde öngörülen Ģartlarda faaliyet gösteren Ģirketlerde yapılması 
ve baĢkalarına ait belirleyici markayı ilgilendirmesi durumunda, Ģirket sahibi ya da o anda onu temsil eden 
kiĢi, üretici ya da üreticilerin Ģirket sahibi tarafından bilgilendirildikten sonra gereken zamanda varsa konuyla 
ilgili ek hususları bildirmesi için, tutanağa, alınan parçaların, 46. maddede konu edilen iĢlemlerin 
gerçekleĢtirilmesinden önce yetkili ticaret odasında en az beĢ gün boyunca muhafaza edilmesi konusunda 
resmi talebini iĢletme hakkına sahiptir. 
6. ġirket sahibinin ya da onu temsil etme yetkisine sahip olan kiĢinin bulunmadığı durumlarda, hammaddeler 
ya da alınan eĢyalar, alım iĢlemini yapan memur tarafından mühürlü zarflar içine konarak Ģirkette o an için 
görevli bulunan Ģahsa teslim edilir. Teslimat, mühürlü zarfların tutanağı düzenleyen Ģahıs tarafından hizmet 
ihtiyaçlarına göre ve yirmi dört saati aĢmayacak Ģekilde tespit edilen süreye kadar ticaret odasına teslim 
edilmesi yükümlülüğünün belirtildiği tutanakla gerçekleĢtirilir. 
7. Numunelerin ticaret odasına Ģirket tarafından direkt olarak teslimatı iĢlemi alımı yapan memur tarafından 
da gerçekleĢtirilebilir. Bu durumda, numunelerin kapatılması ve mühürlenmesi ve teslimat süreleri 
konularında 6. bentte bahsi geçen hususlara dikkat edilir.  

 

46.1. Hammaddelere, yarı iĢlenmiĢ maddelere ve 44 ve 45. maddeler uyarınca alınmıĢ olan eĢyalara iliĢkin 

numuneler, alım iĢlemini gerçekleĢtiren memur ve alınan malzemenin sahibi veya bu iĢlem sırasında onu 
temsil eden kiĢi tarafından imzalanmıĢ kendi kendine kapanan ambalajlarda muhafaza edilerek gereken 

deneylerin yapılması için alım iĢlemini gerçekleĢtiren yetkili ticaret odası memuru tarafından önceden tespit 
edilmiĢ olan analiz laboratuarına teslim edilir veya gönderilir. 

 

47.1. Deney sonucu yetkili ticaret odası analiz laboratuarı tarafından alınan numuneler, eĢyalar ve bun 

numune ve eĢyaların artıklarıyla birlikte teslim edilen özel sertifikayla açıklanır. 
2. Ġzin verilen yasal tolerans payları ve analiz merkezinde oluĢması muhtemel maksimum hata payı dikkate 
alınarak bulunan oranın, yasal ya da beyan edilen orana uygun olduğu tespit edildiği takdirde, alınan numune 
ve eĢyalar, bu numune ve eĢyalara ait artıklarla birlikte, bunların sahipleri tarafından yetkili ticaret odasından 
yapılmıĢ olan tebligatın yapılmasından sonraki atmıĢ gün içinde aynı ticaret odasından teslim alınır; bu süre 
dolduktan sonra iade iĢlemleri ticaret odası tarafından tespit edilecek büro tarafından yapılacak ve masrafları 
eĢyaların sahibi tarafından karĢılanacaktır. 
3. Ġlgilinin talebi durumunda 1. bentte konu edilen sertifikanın nüshası verilir. 
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4. Ġzin verilen yasal tolerans payları ve analiz merkezinde oluĢması muhtemel maksimum hata payı dikkate 
alınarak bulunan oranın, yasal ya da beyan edilen orana uygun olmadığı tespit edildiği takdirde, yetkili ticaret 
odası 25. maddede bahsi geçen yaptırımları uygulayarak durumu aynı maddenin 3. bendi uyarınca emniyet 

müdürlüğüne bildirir. 
5. 4. bende bahsi geçen durumlarda, deney için alınmıĢ ancak kullanılmamıĢ olan eĢya ve numune parçaları,   
ve deney kalıntıları, kararnamenin 25 ve 26. maddelerinde ve yaptırımlar konusunda yürürlükte olan 
düzenlemelerde öngörülmüĢ bulunan iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi için ticaret odası tarafından alıkonur.  

Bölüm VIII – Sertifikalandırma sistemleri, analiz laboratuarları 

48.1. Analiz laboratuarları, iĢbu mevzuatta öngörülen Ģekillerin yanı sıra, X no’lu ekte belirtilmiĢ olan 
düzenlemede yer alan genel kriterler uyarınca, değerli metaller üzerinde 11. maddede öngörülmüĢ olan 
yöntemlerle deneyler gerçekleĢtirerek faaliyet gösterir ve yerli numunelerde belirtilen ölçüleri temel alınmasını 
garanti ederler. 

2. Bahsi geçen bu laboratuarların teknik sorumluları kimya ya da endüstriyel kimya konusunda üniversite 
diplomasına ya da eĢdeğer bir vasfa veya kimya uzmanlığı konusunda yüksek öğretim diplomasına sahiptir. 

49.1. Kararnamenin 18. maddesinin 1. maddesinde bahsi geçen yetkilendirme için, ilgili laboratuarlar 50. 

maddede bahsi geçen Ģartların kalitesi konusunun tespiti için, X no’lu ekte belirtilmiĢ olan düzenlemelerde yer 
alan genel kriterlere uygun olarak müfettiĢler tarafından periyodik denetimlere tabi tutulur. 
2. Söz konusu yetkilendirme için uyulması gereken kriterler Ģunlardır: 
a) Yetkilendirmenin yapılacağı hususların belirtildiği baĢvurunun sunulması; 
b) Yetkili ticaret odası baĢvuru tarihinden sonraki otuz gün içinde bir müfettiĢ atar ve kendisine ön inceleme 
için gereken belgeleri gönderir. MüfettiĢ gönderilen belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu tespit ettikten ve 
laboratuarla da temasa geçtikten sonra teftiĢ tarihinin belirlenmesi için iĢlemle ilgilenen ticaret odasına 
konuyla ilgili bilgi verir; 
c) Yetkilendirme teftiĢten olumlu sonuç alınmasından ve ortaya çıkması muhtemel uyumsuzlukların 
giderilmesinden sonra yapılır; yetkili ticaret odası ilk teftiĢ ziyaretinden sonraki atmıĢ gün içinde 
yetkilendirmeyi gerçekleĢtirir. 
3. Daha önce yetkilendirilmiĢ olan laboratuarların teftiĢi senelik olup yetkinin yeniden onaylanması teftiĢten 
olumlu sonuç alınmasından ve ortaya çıkması muhtemel uyumsuzlukların giderilmesinden sonra 
gerçekleĢtirilir. 
4. TeftiĢler, laboratuarın iĢbu mevzuatta öngörülen koĢullar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğinin 

tespitine yöneliktir. 
5. TeftiĢin bitiminde tespit raporu düzenlenir ve bu, müfettiĢ tarafından bir kontrol listesi ve ortaya çıkması 
muhtemel uyumsuzlukların giderildiğini gösteren belgelerle birlikte bölgesel olarak yetkili ticaret odasına 
ulaĢtırılır. Ticaret odası yetkilendirmenin yapılıp yapılmayacağına veya daha önceden yetkilendirilmiĢ olan 
laboratuarlar için bu yetkinin yeniden onaylanıp onaylanmayacağına karar verir. 
6. MüfettiĢler tarafından kullanılan ve gerekirse yenilenen kontrol listesi ve formlar, Üretim Faaliyetleri 
Bakanlığı’nın fikri alındıktan sonra ulusal odalar birliği tarafından tespit edilmiĢtir. 
7. Yetkilendirme iĢlemlerine, teftiĢlere ve bunlarla ilgili senelik onaylara iliĢkin tüm masraflar, yetkilendirme 
talebinde bulunan laboratuara aittir. 
8. Her ticaret odasında yetkilendirilmiĢ laboratuarların bir kaydı bulunmakta olup bunlar odalar tarafından 
yenilenir ve kamu idaresi kurumları bunlara enformasyon teknikleri ve telematik yöntemlerle ücretsiz olarak 
baĢvurma yetkisine sahiptir. Bu kayıt kamuya açıktır.  

 

50.1. Kalite müfettiĢleri, her bir ticaret odası tarafından tüm yurtta baĢvurulabilen bir listeye kaydedilir. 

Bunlar tarafsızlık ve rotasyon kriterleri dikkate alınarak seçilir ve tüm yurtta Üretim Faaliyetleri Bakanlığı’nın 

fikri alındıktan sonra ulusal odalar birliği tarafından tespit edilmiĢ olan benzer Ģekillerde faaliyet gösterir. 
2. Listeye kayıt iĢlemi, değerli metaller deneylerinde elde edilmiĢ ve kanıtlanmıĢ bir tecrübenin yanı sıra 
aĢağıdaki Ģu Ģartlardan en az birine haiz olunmasına bağlıdır: 
a) X no’lu ekte yer alan düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösteren ve Avrupa sınırları dahilinde tanınma 
anlaĢmaları imzalamıĢ olan bir laboratuar kredilendirme kuruluĢuna ait teknik kalite müfettiĢleri listesinde 
kayıtlı bulunmak; 
b) Ticaret odaları deney laboratuarlarında ya da bunlara ait özel Ģirketlerde dahili kalite müfettiĢi olarak görev 
almıĢ olmak; bu müfettiĢler değerli metal deneyleri alanında faaliyet gösterirler veya 11. maddede belirtilmiĢ 
olan yöntemler çerçevesinde gerçekleĢtirilen değerli metaller deney analizi konusunda bir uzmanlık kursuna 
devam etmiĢ ve bunu baĢarıyla tamamlamıĢlardır. 
3. Listeden çıkarılma, bu Ģartların kaybedilmesi ya da ticaret odası genel sekreterinin açıklamalı kararı 
doğrultusunda yapılır. 

 

 
51.1. Üretici ya da onun ek sertifikalandırma yetkisini kullanan vekili, X no’lu ekte bahsi geçen düzenlemelere 
uygun bir Ģekilde, değerli metaller üretim alanına yönelik faaliyet gösteren, gene X no’lu ekte bahsi geçen 
düzenlemelere uygun bir Ģekilde faaliyet gösteren bir kuruluĢ tarafından kredilendirilmiĢ ve Avrupa sınırları 
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dahilinde tanınma anlaĢmaları imzalamıĢ olan bir analiz laboratuarına ya da sertifikalandırma kuruluĢuna 
baĢvurur. 
2. Sertifikalandırma kuruluĢu deney analizini direkt olarak yapmadığı takdirde, 48. maddede bahsi geçen 

laboratuarlardan birine veya değerli metal analizi konusunda kredilendirilmiĢ, X nolu ekte yer alan 
düzenlemeler uyarınca, 11. maddede bahsi geçen analiz metodlarını uygulayan ve Avrupa Birliği içinde faaliyet 
gösteren bir laboratuara baĢvurulur.   

  

52.1. Ek sertifika talebi için, ilgililer önceden belirlemiĢ oldukları laboratuar ya da kuruma, eĢyaların, yarı 

iĢlenmiĢ maddelerin ve hammaddelerin iĢbu mevzuattaki düzenlemelere uygunluğunu gösteren hususları  
içeren bir baĢvuru sunarlar. 
2. Ayrıca, ilgili, bu baĢvuruda, satıĢa hazır olan çalıĢmaların üretim merkezlerinde ve depolarda senede en az 
üç defa olmak üzere deney analizlerine tabi tutulacak numunelerden alım yapılması suretiyle periyodik olarak 
kontrol edilmesi için önceden belirlemiĢ olduğu laboratuar ya da kurumu yetkilendirir. 
3. Alım Ģekilleri 7. maddede ve sonraki maddelerde belirtilmiĢtir. 
4. Kullanılan her üretim tipi ve alaĢım için deney numunesini oluĢturacak olan örnek adedi, VIII no’lu ekte 
gösterilmiĢ olan Ģemada belirtilmiĢ olup bu Ģema Üretim Faaliyetleri Bakanlığı kararnamesi ile değiĢtirilebilir. 

5. Sertifikalandırma laboratuarları ve kurumları bölgesel olarak ek sertifika hizmetinden yararlanan Ģirketlerin 
güncellenmiĢ bir listesini senede bir kez yetkili olan ticaret odasına verir. 

 

53.1. Önceden belirlenmiĢ olan laboratuar ya da kurum, sertifikalandırma talebinin ardından, satıĢa hazır 

olan ürünlerin kanuni düzenlemelere uygun olup olmadığının belirlenmesi ve özellikle de markaların 
uygulanması konusunun tespit edilmesi amacıyla, Ģirkete bir ön ziyaret gerçekleĢtirerek 52. maddede bahsi 
geçen Ģekillerle bir analiz numunesi alır. 
2. Ġlk ziyaretten, alınan numunenin analizi konusu da dahil olmak üzere olumlu sonuç alınması durumunda, 
laboratuar ya da kurum ziyaret tarihinden sonraki atmıĢ gün içinde Ģirkete 51. maddede bahsi geçen 
sertifikayı verir. 
3. Konuyla ilgili talep olması halinde, laboratuar ya da kuruluĢ, sertifikalandırılmıĢ olan Ģirkete bir logo 
kullanma hakkı da verebilir, ancak bunun Ģirket tarafından kullanımı sertifikanın sürekliliğine bağlıdır. 
4. Logonun özellikleri ve kullanım Ģekilleri sertifikalandırmayı yapan laboratuar ya da kuruluĢ tarafından 
tespit edilir. 
5. Söz konusu bu logoya ait mühür bölgesel olarak yetkili ticaret odasında muhafaza edilir. Ayrıca 
sertifikalandırılmıĢ Ģirketler listesinin 52. maddenin 5. bendi uyarınca güncellenmesi sırasında, bu mühür, 
ilgili Ģirketi sertifikalandıran laboratuar ya da kuruluĢun adının yanında kayıt altına da alınır. 
6. Yetkili memur 4. bentte konu edilen mührün oranlar ve belirleyici markalar konusunda yanlıĢ anlaĢılmaya 
yol açması muhtemel iĢaretler içerip içermediğini tespit eder ve bu yönde tespit yapılması durumunda 
markanın kullanılmasını yasaklama hakkına sahiptir. Bu önleme itiraz için aynı Ticaret Odası genel 
sekreterine Ģikayette bulunulması mümkündür, bu durumda genel sekreter Üretim Faaliyetleri Bakanlığı’nın 
teknik olarak görüĢünü alabilir. 

 

54.1. 53. maddenin 1. bendinde konu edilen numune analiz sertifikalarına ait nüsha, en az beĢ sene boyunca 
muhafaza edilmek suretiyle ilgili Ģirkete gönderilir. 
2. Laboratuarın ya da sertifikalandırma kuruluĢunun deneye tabi tutulan numunelerin kanuni düzenlemelere 
uygun olmadığını ya da eĢyaların reel oranının üzerlerinde belirtilmiĢ olandan düĢük olduğunu tespit etmesi 
durumunda, sertifika iptal edilerek, Ģirketin 28. maddenin1. bendinin l) fıkrası uyarınca sertifikalandırılmıĢ 

Ģirketler arasından çıkarılmasını gerçekleĢtirecek olan yetkili ticaret odasına derhal konuyla ilgili bilgi verilir.  
3. 2. bentte konu edilen durumda, ilgili Ģirketin yeni sertifika baĢvurusunda bulunması için altı ay geçmesi 
gerekmektedir. 

 

Bölüm IX - Müeyyideler 

55.1. Fiilin suç teĢkil etmesi durumunda yürürlükteki kanunlarca öngörülmüĢ olan cezaların uygulanmasının 
yanı sıra, iĢbu mevzuatta yer alan ancak kararnamenin 25. maddesi kapsamına girmeyen düzenlemelere 
uyulmaması halinde değeri 30,99 Euro ile 309,87 Euro arasında değiĢen miktarda idari para cezası 
öngörülmüĢtür.  

 

56.1. Ġhlaller markaların özgünlüğü konusunda Ģüphe uyandıracak nitelikteyse, haciz yoluna gidilerek mallar 

emniyet kuvvetlerine teslim edilir. 
2. Ġhlaller belirleyici markaların aĢırı derecede aĢınması ya da hammaddeler ve eĢyalar üzerine uygulanmıĢ 
olan marka ve oran mühürlerinin bulunmaması, eksik olması ya da okunamaması Ģeklindeyse gene haciz 
yoluna gidilir. 
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3. 2. bentte bahsi geçen haciz, öngörülmüĢ olan bilgileri içermemeleri durumunda piyasaya sürülmüĢ olan 
eĢyalar için de geçerli olup 46. maddede öngörülmüĢ olan Ģekillerde yapılır. 

 

 

57. 1. 11, 48, 49, 50 ve 51. maddelerde II ve X sayılı eklerdeki teknik düzenlemelere yapılmıĢ olan atıflar, 
ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlar doğrultusunda Üretim Faaliyetleri Bakanlığı tedbiri ile değiĢtirilebilir. 

 

58.1. 30 Aralık 1970 tarihli, 1496 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
------------------------------ 

Ek I 
(Madde 4, Bent 7) 

 

İthal Edilen Mallarda Belirtilen Oran ve Markalar için Karşılaştırma Tablosu  
 

 

İthal Edilen Mallarda Belirtilen Oran ve Markalar  
 
 
 

 
Oranı gösteren baskı gövdesinin çoğaltılması 
 

 
Ġtalya’da buna karĢılık kullanılan yasal oran. 
 

 
Sorumlu olunan markanın geldiği ülkede 
öngörülen çoğaltılması 
 

 
Markanın geldiği ülkenin ve bunu kullanan kuruluĢ, 
büro ya da diğer kurumların belirtilmesi 

------------------------------- 
 

Ek II 
(Madde 11, bent 1) 

 
Değerli metallerle yapılan işlere ve hammaddelere ilişkin oranların tespit edilmesi için resmi analiz 

yöntemleri 
 

PLATĠN 
Yöntem I: Kuyumculuk için platin alaĢımları içindeki platinin belirlenmesi: Amonyum hekza kloroplatinin 
ayrılmasından sonra gravimetrik yöntem konulu UNI EN ISO 11210 (1997) mevzuatı uygulanır. 
Yöntem II: Kuyumculuk için platin alaĢımları içindeki platinin belirlenmesi: Cıva klorürle azaltmanın ardından 
gravimetrik yöntem konulu UNI EN ISO 11489 (1997) mevzuatı uygulanır. 
Yöntem III: AlaĢımda mevcut değerli metallerin tamamen serbest kalmasına kadar nitrik ve sülfürik asitle 
kupada ayrıĢtırılması iĢlemi ve sonraki iĢlemler (yaymalar) ile analizi. 
III. deney yöntemi yalnız hammaddeler için geçerlidir. 
Bu yöntemlerin hassasiyet derecesi, analiz merkezinde en fazla binde ± 3,0 oranında bir hata payı verir. 

 

PALADYUM 
Kuyumculuk için paladyum alaĢımları içindeki paladyumun belirlenmesi: Dimetilglioksimle gravimetrik 
yöntem konulu UNI EN ISO 11490 (1997) mevzuatı uygulanır.  
Bu yöntemin hassasiyet derecesi, analiz merkezinde en fazla binde ± 2,0 oranında bir hata payı verir. 

 
ALTIN 

Kuyumculuk için altın alaĢımları içindeki altının belirlenmesi: Kupada ayrıĢtırma ve ardından nitrik asitle 
ayrıma yöntemi konulu UNI EN 31426 (1997) mevzuatı uygulanır.  
Bu yöntemin hassasiyet derecesi, analiz merkezinde en fazla binde ± 1,0 oranında bir hata payı verir. 

 
GÜMÜġ 

Yöntem I: Kuyumculuk için gümüĢ alaĢımları içindeki gümüĢün belirlenmesi: Potasyum bromür kullanılarak 
gerçekleĢtirilen volümetrik (güç ölçer) yöntem konulu UNI EN 31427 (1997) mevzuatı uygulanır.   
Yöntem II: Kuyumculuk için gümüĢ alaĢımları içindeki gümüĢün belirlenmesi: Nitrik asitle yapıĢma için Gay 
Lussac ayrıĢtırma yöntemi ve sodyum klorürle ayrıĢtırma konulu UNI EN 3753 mevzuatı uygulanır.   

Bu yöntemin hassasiyet derecesi, analiz merkezinde en fazla binde ± 1,0 oranında bir hata payı verir. 
 

Ek III 
(Madde 12, bent 1) 
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Değerli metaller belirleyici marka mührünün özellikleri ve ebatları tablosu 
 

 
 Ek IV 

(Madde 15, bent 3) 
 

Ebatları tespit edilmiş tipteki baskı gövdeleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ek V 
(Madde 16, bent 1) 

 

Oran beyanını gösterir ebatları tespit edilmiş mühürler 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ek VI 
(Madde 15, bent 7) 

 
 

Belirleyici marka verenlere teslim edilen baskı gövdelerine ilişkin aslına uygunluk mührü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ek VII 
(Madde 34, bent 2) 

 

 

İsteğe bağlı deney markası 
 
 
 

Ebatları tespit edilmiş mühür 
Mühür   mm cinsinden ebatı 
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1. büyüklük  1,6 

2. büyüklük  3,2 

3. büyüklük  6,0 

 

 

 

 

Ek VIII 

(Madde 35, bent 2 ve madde 52, bent 4) 
 
 

 
 

Analiz numunelerin çıkarılacağı örnek adedi için şema  
 

Aynı üretim tipi  Alınacak örnek adedi  

ve alaĢımdan oluĢan eĢyaların 
adedi 

Minimum Maksimum 

1-80 1 3 

81-224 4 7 

225-449 8 14 

450-700 15 21 

701-1000 22 30 

 
1000’den fazla 

 
Her yüz adet için 30 örnek daha fazla 

 

 

 

 

Ek IX 
(Madde 36, bent 2) 

 
 

Elektrogalvaniz yöntemiyle elde edilen eşyalar için özel fabrika markası 
 

1) StoklanmıĢ değerli metalin ağırlığını gösteren sayısal değerler, üzerlerinde basılacak olan sayıların 
bulunduğu baskı gövdelerini kapsayabilecek köĢeli bir yuva içinde sekizgenin tam ortasına uygulanır. 
2) Marka, d = 8 mm ya da 7 mm çapında bir çemberin içinde yazılmıĢ bir Ģekilde düzgün bir sekizgen üzerine 
uygulanmalıdır. 

3) GümüĢ dıĢındaki maddelerden mamul kaplamalar bulunan değerli metallerin gram olarak değeri, ilk 
ondalık rakama kadar gösterilmelidir. GümüĢ kaplama kullanıldığı durumlarda bu beyan, tüm rakamları 
kapsayacak Ģekilde hazırlanır. 
4) Üreticiye iliĢkin kısaltma, sayısal ve harfle gösterilebileceği gibi, üreticinin logosundan da oluĢabilir. 
5) Burada 4. maddede belirtilmiĢ olan ve özel markayı oluĢturan mühür kazınmıĢ olmalı, kabartmayla 

uygulanmamalıdır. 
6) Varsa virgülden sonraki bilgilerin kazınma derinliği diğer karakterlerden ve sekizgenin çerçevesinden daha 
düĢük olmamalıdır. 
7) Markalanacak olan eĢyaların ihtiyaçları doğrultusunda mühür, ebatları 2. maddede belirtilen iki farklı 
büyüklükte hazırlanabilir.  

 
Ek X 

(48, 49, 50 ve 51. Maddeler) 
 
 

Analiz laboratuarları ve sertifikalandırma kuruluşları için referans düzenlemeler 
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1.        (madde 48, bent 1 ve madde 51, bent 2) 
Analiz laboratuarlarının faaliyetlerini gösterirken uymaları gereken genel kriterler deney laboratuarlarının 
çalıĢması hakkında hazırlanmıĢ olan UNI CEI EN 45001  mevzuatında belirtilmiĢ olanlardır. 
 
2.           (madde 49, bent 1) 
Yetkilendirme ile ilgili laboratuarlarda Ticaret Odası tarafından yapılacak olan teftiĢlerin gerçekleĢtirilmesine 
iliĢkin genel kriterler, kalite sistemleri teftiĢ faaliyetleri konusunda hazırlanmıĢ olan UNI EN 30011 - 1. bölüm 
mevzuatında belirtilmiĢ olanlardır. 
 

3.           (madde 50, bent 2) 
Bir laboratuar kredilendirme kuruluĢunun faaliyetini konu alan referans düzenleme, deney ve ayarlama 
laboratuarları kredilendirme sistemleri konusunda hazırlanmıĢ olan UNI CEI EN 45003 mevzuatında 
belirtilmiĢ olanlardır. 
 
4.           (madde 51, bent 1) 

Sertifikalandırma kuruluĢlarının faaliyetini konu alan referans düzenleme UNI CEI EN 45011 ve UNI CEI EN 
45012 mevzuatlarında belirtilmiĢ olanlar, söz konusu bu sertifikalandırma kuruluĢlarının değerlendirilmesi ve 
kredilendirilmesini yapan kuruluĢların faaliyetini konu alan referans düzenleme ise UNI CEI EN 45010 
mevzuatında belirtilmiĢ olanlardır. 

 

----------------------- 

 

De Agostini Professionale AŞ 
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218. değerli metaller (İsimleri)  
22 Mayıs 1999 tarihli, 251 sayılı İdari Kararname 

42. madde uyarınca değerli metallerin oranları ve belirleyici markalarının düzenlenmesini 

konu alan 24 Nisan 1998 tarihli, 128 sayılı kanun 
3 Ağustos 1999 tarihli, 180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
 
22 Mayıs 1999 tarihli, 251 sayılı İdari Kararname 
42. madde uyarınca değerli metallerin oranları ve belirleyici markalarının düzenlenmesini konu 
alan 24 Nisan 1998 tarihli, 128 sayılı kanun 
 

(1) 3 Ağustos 1999 tarihli, 180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
(2) Bakınız, 30 Mayıs 2002 tarihli, 150 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 

 
CUMHURBAŞKANI 

 
Anayasa’nın 76 ve 87. maddelerini görmüş; 
24 Nisan 1998 tarihli, 128 sayılı kanunu ve bunun özellikle 30 Ocak 1968 tarihli, 46 sayılı kanun 
uyarınca değerli metallerin oranları ve belirleyici markalarının Avrupa topluluğu mevzuatına göre 
düzenlenmesi konusunda devleti yetkili kılan 42. maddesini görmüş; 
31 Mart 1998 tarihli, 112 sayılı İdari Kararname’yi ve bunun 20 ve 50. maddelerini görmüş; 
Avrupa Serbest Dolaşım Birliği Ülkeleri tarafından imzalanmış olan Avrupa Ekonomik alanına 
yönelik anlaşmayı görmüş (2 Mayıs 1992’de Porto’da imzalanan ve 28 Temmuz 1993 tarihli, 300 
sayılı kanun uyarınca bu anlaşmanın uyarlanması protokolüyle birlikte değiştirilen Avrupa Serbest 

Bölge Birliği anlaşması); 
24 Kasım 1981 tarihli, 689 sayılı kanunu görmüş; 
30 Aralık 1970 tarihli, 1496 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni görmüş; 
Değerli metallerden mamul eşyaların dolaşımı konusunda İtalyan Hükümeti’ne karşı açılan 92/2116 
sayılı ihlal davasının ardından Avrupa Birliği tarafından 8 Mart 1996 tarihinde açıklanan gerekçeli 
kararı dikkate almış; 
21 Mayıs 1999 tarihli toplantıda Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararı görmüş; 
Avrupa Politikaları Bakanlığı, Sanayi Ticaret ve Zanaat Bakanlığı’nın Dışişleri, İçişleri, Adalet, Hazine, 
Bilanço ve Ekonomik Programlama ve Kamu Hizmetleri Bakanlıklarının da desteğiyle sundukları 
teklife dayanarak; 
Aşağıdaki idari kararnameyi yürürlüğe koyar: 

Bölüm I – Değerli metaller ve bunların yasal oranları 

1. İşbu kararname kapsamına alınan değerli metaller şunlardır: platin, paladyum, altın ve gümüş. 

2.1 Değerli metaller ve bunların alaşımları sonraki maddelerde getirilmiş olan düzenlemeler 
çerçevesinde bindelik olarak içeriklerinde bulunan saf oranı ve belirleyici markayı taşımalıdır. 
2. İşbu kararnamede belirtilmiş olanların dışında belirleyici marka kullanılması yasaklanmıştır. 
 
3.1. Eşyanın içeriğinde bulunan değerli metal oranı bindelik değer olarak ifade edilir. 
2. Eşyaların her bölümü için füzyon garantili yasal oranlar şunlardır: 
platin için binde 950, 900 ve 850; 
paladyum için binde 950 ve 500; 
altın için binde 750, 585, 375; 

gümüş için binde 925 ve 800. 

3. 2. bentte bahsi geçen değerli metallerin her biri için belirtilmiş oranın üstündeki oranlar 
kullanılmasına izin verilmiştir. 
4. Aşağıdaki durumlar dışında, altın, gümüş, platin ve paladyum olan hammaddelere ilişkin olarak 
beyan edilen oranlar ve yasal oranlar üzerinde tolerans payı kabul edilmez: 
a) Yekpare platinden ve ham külçeden mamul eşyalarda binde 5’lik bir tolerans payı kabul edilir; 
yekpare paladyumdan ve ham külçeden mamul eşyalarda binde 5’lik bir tolerans payı kabul edilir; 
b) Platinden mamul basit kaynaklı eşyalarda binde 10’luk bir tolerans payı kabul edilir; paladyumdan 
mamul basit kaynaklı eşyalarda binde 10’luk bir tolerans payı kabul edilir; 
c) Merkezkaç enjeksiyonlu mumlu mikro füzyon yöntemiyle gerçekleştirilen altından mamul eşyalarda 
binde 3’lük bir toleransla 753 değerinde yasal oran kabul edilir. 
5. Eşyanın  yapısal özelliklerinin tanınma şekilleri, metnin sonraki bölümlerinde mevzuat olarak 
anılacak olan ve 27. maddede öngörülen uygulama mevzuatı tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu 
bu mevzuat, oran belirlenmesine yönelik olarak işbu kararname kapsamında uygulanması gereken 
resmi yöntemleri ve bunların analiz merkezlerindeki kabul edilebilir hata paylarını da gösterir 
niteliktedir. 
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4. Devlet sınırları dahilinde üretilerek piyasaya sürülen değerli metallerden mamul eşyalar, yasal 
orana sahip olmalı ve üzerlerinde belirleyici marka yer almalıdır. 
 
5.1 Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerinde yasal olarak üretilen ve piyasaya 
sürülen değerli metallerden mamul eşyalar, devlet sınırları dahilinde piyasaya sürülmeleri sırasında, 
bindelik oran beyanına ve geliş ülkelerindeki düzenlemelerce öngörülmüş olan sorumluluk markasına 
ya da işbu kararnameyle öngörülen markaya eşdeğer içerikte ve son tüketici tarafından anlaşılabilir 
bir bilgi mührüne sahip olmaları koşuluyla ithalatçının belirleyici markasını taşıma zorunluluğundan 

muaf tutulmuştur. 
2. Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye olmayan ülkelerden ithal edilen değerli 

metallerden mamul eşyaların, devlet sınırları dahilinde piyasaya sürülebilmeleri için yasal orana sahip 
olmaları, buna ilişkin bindelik beyanı içermeleri, yurtdışındaki üreticinin sorumluluk markasını ve 7. 
maddede öngörülmüş olan ithalatçıya ait belirleyici markayı taşımaları gerekmektedir. 
3. Değerli metallerden mamul eşyalar, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye 
olmayan yabancı bir ülkedeki düzenlemelerce öngörülmüş olan ve üzerinde metalin oranının, İtalya'da 
veya Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda muhafaza edildiğinin belirtilmesi gereken bir sorumluluk 
markası taşıdıkları takdirde, bu eşyaların geldiği yabancı ülkede İtalya’da üretilmiş ve buraya ithal 

edilmiş eşyalara yapılan uygulamanın aynısı yapıldığından dolayı, resmi olarak garanti edilen 
oranların işbu kararnamede öngörülmüş olan oranlara uygun ya da bunların üstünde olması 
koşuluyla bunların ithalatçının belirleyici markasını taşımaları şartı aranmaz.   
4. Tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, mevzuatta, karşılaştırma 
tablosuna ilişkin özellikler belirlenmiş olup bu tablo işbu madde ile düzenleme altına alınan ve 
İtalyan üretimi eşyalar için öngörülmüş olan markalardan farklı oran ve markalara sahip olan 
eşyaların perakende satışını yapan kişiler tarafından görülebilir bir şekilde sergilenecektir. 
 
6. 1. İşbu kararnameyle belirlenmiş oranlardan farklı oranlara sahip olan eşyaların, söz konusu bu 
eşyalarda kullanılan oranların gidecekleri ülkedeki düzenlemelerce öngörülmüş olması şartıyla, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu dışına satışı gerekse Avrupa Ekonomik Topluluğu sınırları dahilinde 
pazarlanması amacıyla üretimine izin verilmiştir.  
 
 

Bölüm II - Belirleyici marka 
7. 1. Belirleyici marka alabilmek için, değerli metallerin üreticiliğini, ihracatçılığını ve satışını 
yapanlar konuyla ilgili olarak 14. maddenin 2. bendinde öngörüldüğü şekilde başvuruda bulunarak 
başvurularına zanaat kuruluşları ve ticari şirketlere bağlı laboratuarlar söz konusuysa 125.000 
Liret, sanayi şirketleriyse 500.000 Liret tutarındaki deney ve marka haklarına karşılık gelen ödeme 
makbuzunu eklerler. Bu vergi, yüzden fazla çalışanı olan sanayi kuruluşları için belirtilen tutarın 

iki katıdır. 
2. Verilen marka, 1. bentte belirtilen tutarın yarısı tutarında bir verginin metnin sonraki 
kısımlarında ticaret odası olarak anılacak olan Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odası’na her yılın 
ocak ayına kadar ödenmesiyle senelik olarak yenilenir. 
3. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde, vergi ödemesinde gecikilen her ay veya ay bölümü için 
yıllık verginin on ikisinde biri oranında bir gecikme tazminatı uygulanır. 
4. Ödeme bir sene boyunca yapılmadığı takdirde ticaret odası verilmiş olan belirleyici markanın geri 
alınması ve 14. maddenin 1. bendinde konu edilen kayıt iptal işlemlerine başlayarak kamu emniyeti 
lisansının geri alınması için konuyla ilgili olarak emniyet müdürlüğünü bilgilendirir. 

 
 
8. 1.Belirleyici markanın özellikleri mevzuatta gösterilmiştir. 
2. Marka mühründe üreticinin ya da ithalatçının tespit edilmesine yönelik rakam ve bunların 

faaliyet gösterdikleri bölgeye ilişkin kısaltma yer alır. 
3. Belirleyici markada gösterilecek olan karakteristik sayı yetkili ticaret odası tarafından verilir. 
4. Değerli metallerin bindelik değer olarak ifade edilen oranı, şekli ve ebatları mevzuatta belirtilmiş 
olan geometrik şekiller içinde bulunmalıdır. 
5. Hammaddeler ve platin ve paladyumdan mamul eşyalar için oran mührünün ardından 
kullanılan malzemeye göre Pt ya da Pd ifadeleri gelmelidir. 
6. Belirleyici markalar ve oran beyanları eşyanın ana kısmına basılmalıdır. 
7. Direkt olarak markalanması mümkün olmayan eşyalarda marka, eşyayla aynı malzemeden imal 
edilerek aynı malzemeden hazırlanmış bir kaynakla buna birleştirilmiş bir levha üzerine 
basılacaktır. 
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8. İki ya da daha fazla metal karıştırılarak üretilmiş olan eşyalarda, teknik olarak mümkün olması 
halinde, eşyayı oluşturan metallerin her birinin üzerinde oran beyanı mührü bulunur; aksi 
takdirde mühürler ağırlığı daha fazla olan metal üzerine basılır. 
9. Mevzuatta ele alınacak olan teknik nedenlerle ortaya çıkması muhtemel istisnai durumlar dışında, 
demonte edilebilir nitelikte, kaynakla tutturulmamış birden fazla parçadan oluşan eşyalarda, söz 
konusu bu parçaların her birinin üzerinde belirleyici marka ve oran mührü bulunur. 
10. 15. maddede öngörülmüş olan durumlar hariç, eşyaların içinde değerli olmayan metaller, 
macun ya da diğer maddelerin kullanılması yasaktır. 

9. 1 Belirleyici markaya ek olarak geleneksel fabrika markaları ya da özel işaretlerin kullanılmasına 
da izin verilmiştir, ancak bunlar oranlar ya da markanın kendisiyle ilgili yanlış anlaşılmaya yol 

açabilecek bilgiler içermemelidir. 
 
10. 1. Ticaret Odası 14. maddede konu edilen başvurunun yapılmasından sonra en geç iki ay 
içinde karakteristik marka numarasını başvuru sahibine verir ve markayı içeren mühürlerin yer 
aldığı ana kalıpları hazırlatır. Mevzuatla tüm yurt çapında emniyeti ve uyumu sağlayacak şeki lde 
olması gereken ana kalıpların basma kriterleri ve şekilleri belirlenmiştir. 

 
 
 
11.1. Ana kalıplar bölgesel olarak yetkili bulunan ticaret odalarına sunulurlar. 

2. İşbu uygulama mevzuatında belirtilmiş olan şekiller kapsamında marka sahipleri bu markaların 

mührünü taşıyan ve 1. bentte bahsi geçen ana kalıplardan çıkarılan baskı gövdelerini gerekli görülen 

örnek adedinde hazırlarlar. 

3. Bu baskı gövdelerine, ticaret odası tarafından mevzuatta öngörülmüş olan özelliklere sahip özel 

damga uygulanır. 

4. Aşırı kullanımdan dolayı artık kullanılmayacak hale gelen baskı gövdelerinin, mevzuatta 

öngörülmüş olan şekillerle, deformasyon nedeniyle ticaret odalarına bırakılmaları gerekmektedir. 

 
 
 

12. I. Aşağıda belirtilmiş olan eşyalarda belirleyici marka ve oran beyanı uygulaması mecbur 

tutulmamış olup bunların garantisi mevzuatta tespit edilecek olan şekillerde yapılacaktır: 

a) Ağırlığı bir gramdan düşük olan eşyalar; 
b) Dişçilikte kullanılan yarı işlenmiş mallar, değerli metal işçilikleri ve bunların alaşımları; 
c) Antika eşyalar; 
d) Endüstriyel kullanıma yönelik yarı işlenmiş mallar, bunların alaşımları, eşya ve cihazlar; 
e) Bilimsel araç ve donanımlar; 
f)   Demir paralar; 

g) Madalyalar ve darphane tarafından imal edilen diğer değerli eşyalar, 8. maddede bahsi geçen 

marka yerine, imalatı yapan darphanenin özel markasıyla mühürlenir; 

h) Ticari şirketlerin elinde bulunan kullanılmış eşyalar; 
i) Çalışma artıkları; 
1)  Gümüş, platin, paladyum esaslı kaynaştırıcı alaşımlar. 

2. Kullanılmış mallarla ilgili kanıt, 18 Haziran 1931 tarihli, 773 sayılı Krallık kararnamesi ile 

onaylanmış olan Halk Güvenliği Kanunları Birleşik Metni’nin 128. maddesinde öngörülen işlem 

kayıtlarında belirtilmiş olan eşya tanımı ve alıcı tüccar tarafından düzenlenmiş ilgili fatura ile 

sağlanır. 

3. c) fıkrasında bahsi geçen antika eşyaların aslına uygunluğu, ticaret odalarında uzman ve 

bilirkişiler dizininde kayıtlı olan bilirkişilerce tespit edilmelidir. 

 
 

13. 1. İşbu kararnameyle düzenleme altına alınan metaller ve metal içeren eşyalar, ilgililerin talepleri 

doğrultusunda, deneyden geçirilmiş olan eşya ya da metal üzerine mevzuatta belirtilmiş olan özel 

markayı uygulayan ticaret odaları tarafından deneye tabi tutulabilirler. 

 
 
14.1. Her ticaret odasında belirleyici marka verenlerin kaydı tutulmakta olup aşağıda belirtilen şu 

kişilerin buraya kayıt yaptırması gerekmektedir: 
a) Külçe, blok, levha, profil halinde platin, paladyum, altın, gümüş ve yarı işlenmiş malları satanlar; 
b) a) fıkrasında belirtilmiş olan metalleri içeren eşyaları üreten ve ithal edenler. 
2. 1. bentte konu edilen kayıt için, ilgililerin faaliyet merkezlerinin bulunduğu yere göre bölgesel olarak 
yetkili olan ticaret odasına başvuruda bulunmaları ve 18 Haziran 1931 tarihli, 773 sayılı Krallık 
kararnamesi ile onaylanmış olan Halk Güvenliği Kanunları Birleşik Metni’nin 127. maddesi uyarınca 
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kamu emniyeti mercileri tarafından düzenlenmiş lisansın nüshasını başvurularına eklemeleri 
gerekmektedir.  
3. 31 Mart 1998 tarihli, 112 sayılı İdari Kararname’nin 16. maddesi uyarınca 2. bentte konu edilen 
lisans, zanaat kuruluşlarına kayıtlı olanlarda aranmaz. 
4. 1. bentte bahsi geçen kayıt yetkili ticaret odası tarafından güncellenir ve  kamu idaresi 
kurumları tarafından enformasyon teknikleri ve telematik yöntemlerle de başvurulabilir. Bu kayıt 
kamuya açıktır. 

 

Bölüm III - Kaplanmış, yaldızlanmış, simlenmiş, güçlendirilmiş ve karışık üretilmiş eşyalar 
15.1. Değerli metallerden farklı olan metallerden mamul eşyalar yaldızlanmış, silmenmiş ya da 
kaplanmış olsalar dahi üzerlerinde bindelik değer olarak oran beyanı ya da karat mührü ya da 
yanlış anlamaya yol açması muhtemel diğer bilgiler bulunması yasaklanmıştır. 
2. Kısmi olarak değerli metallerden kısmi olarak da diğer maddeler ya da değerli olmayan 
metallerden üretilmiş olan eşyalarda oran ve marka beyanı mecburidir; mevzuatta tespit edildiği 
üzere bu gibi durumlarda, değerli olmayan metallerin cinsini belirlemeye yönelik olarak 
üzerlerine kısaltma ya da yazı bulunmalıdır. 
3. 2. bentte sözü edilen mecburiyet, 8. maddede yer alan düzenlemeler doğrultusunda 
kullanım amaçları ve teknik özellikteki ihtiyaçlar doğrultusunda iç kısımlarına macun ya da 

değerli olmayan diğer unsurlar kullanılması gereken değerli metallerden mamul eşyalar için, 
mevzuatta belirtilmiş özel durumlarda da geçerlidir. 
4. Mevzuat ayrıca, böyle eşyalar için yabancı cisimlerin niteliksel ve niceliksel olarak 
gösterilme şekillerini de kurala bağlar. 

Bölüm IV Yükümlülükler, sertifikalandırma sistemleri, denetim ve müeyyideler 
16. 1. Satıcı beyan edilen oranın doğruluğu konusunda alıcıya karşı yükümlü olup kendisi de 
alıcı olarak bu konuyla ilgili olarak kendisine satışı yapanı sorumlu tutabilir. 
 
17. 1. Belirleyici marka sahipleri, yazılı izin çerçevesinde ve konuyla ilgili sorumluluk 
kendilerine ait olmak üzere, kendi belirleyici markasını üretim işlemine katılan diğer belirleyici 
marka sahiplerine kullandırabilirler.  
18. 1. Değerli metalden mamul eşyaların deneyini gerçekleştiren ve ilgili oran sertifikalarını 
düzenleyen laboratuarların ticaret odaları tarafından yetkilendirilmeleri ya da bu odalara veya 
bunların özel şirketlerine ait olmaları gerekmektedir. 
2. Bu laboratuarlar değerli metallerin oranının tespit edilmesi için özellikle altın ve 
gümüşçülük sektörüne yönelik profesyonel teknik kalite ve bağımsızlık teminatlarını verecek 

nitelikte olmalıdır. 
3. Yetkilendirilme başvurusu bölgesel olarak yetkili olan ticaret odasına yapılır ve aşağıdaki 
hususları gösteren belgelerle desteklenir: 
a) Laboratuar yetkilisi personelin organik donanımı ve bunlarla ilgili olarak sahip olduğu 
profesyonel nitelikleri. 
b) Yetkilendirme talep edilen müstakil değerli metallerin deney işlemlerini gerçekleştirecek 
olan laboratuarın donanımı. 
4. Yetkilendirilmiş laboratuar personeli aşağıdaki hususları takip etmekle yükümlüdür : 
a) Şahsi, üçüncü şahıslara bağımlı olarak ya da işbirliği yaparak veya üçüncü şahıslarla 
ortaklık kurarak direkt ya da endirekt yollarla ticari faaliyetlerde bulunma ya da değerli 
metaller alanında çalışma yasağına uymak; 
b) Görevli olduğu laboratuarda laboratuar için olmayan şahsi analiz ve araştırmalar yapma 
yasağına uymak; 
c) Profesyonel gizlilik ilkesine uymak. 
5. Yukarıdaki şartlara uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik olarak yetkilendirilmiş 

laboratuarlarda yapılan denetim ve kontroller, bölgesel ticaret odaları tarafından mevzuatta 
tespit edilmiş şekillere uygun olarak gerçekleştirilir. 
 
19. 1. İşbu kararnamede yer alan düzenlemelere uyulmasının sağlanması için ek sertifikalar da 
kabul edilmiştir. 
2. Bu çerçevede, üretici ya da onun vekili, 18. maddede bahsi geçen bir laboratuar veya değerli 
metaller üretim sektörüne yönelik olarak hazırlanmış yürürlükteki teknik düzenlemeler 
çerçevesinde Avrupa Birliği seviyesinde kredilendirilmiş bir sertifikalandırma kuruluşu 
tarafından düzenlenmiş özel sertifika talep etme yetkisine sahiptir. 
3. 2. bentte bahsi geçen sertifikalandırma kuruluşların belirlenmesine yönelik kriterler 
mevzuatta belirtilmiştir. 
4. İşbu madde uyarınca laboratuarlar ve sertifikalandırma kuruluşları satışa hazır eşyalar 

üzerinde üreticinin huzurunda periyodik kontroller gerçekleştirirler . Eşyalardan numune 
alınarak ve bunlarla ilgili deney analizi sonuçları düzenlenerek yapılan bu kontrollerin şekilleri 
mevzuatta belirtilmiştir. 
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20. 1. Ceza Yargılama Usulü kanununun 57. maddesi uyarınca, işbu kararnamedeki düzenlemelerin 
uygulanması için hizmet sınırları çerçevesinde belirlemeleri yapacak olan ticaret odası personeli adli 
polis memurları ve çalışanlarıdır. 

2. Kimlik tespiti için bu personel, bağlı bulunduğu ticaret odası tarafından düzenlenmiş fotoğraflı özel bir 

kimlik belgesine sahip olmalıdır. 
 
21. 1 Ticaret Odası personeli önceden haber vermeden de teftişler yapabilir. Aşağıda belirtilmiş olan 
işlemleri gerçekleştirmek amacıyla, hammaddelerin ve değerli metalden mamul eşyaların üretimine, 
depolanmasına  ve satışına ayrılmış olan yerlere girme yetkisine sahiptir: 
a) Beyan edilen oran mührü bulunan hammaddelerden, yarı işlenmiş maddelerden ve değerli 
metallerden mamul bitmiş, markalanmış ve satışa hazır eşyalardan, hammaddeler için beyan edilen 
oranın, yarı işlenmiş maddeler ve bitmiş eşyalar için resmi oranın doğruluğunun 18. maddede bahsi 
geçen laboratuarlarda yapılacak deneylerle tespit edilmesi amacıyla numuneler almak; 
b) Belirleyici marka bulunup bulunmadığını denetlemek; 
c) Markaların aslına uygunluk özelliklerini ve kullanıma tam olarak uygunluğunu kontrol etmek;    
2. Yalnız adli polis memuru sıfatı taşıyan personel tarafından yapılabilecek a) fıkrasında bahsi geçen 
alımlarda, şirket sahibinin ya da gerektiği takdirde onu temsil eden şahsın huzurunda bir tutanak 

düzenlenir.  

3. Tutanakta eşyanın ve işlenmiş hammaddenin ağırlığı, değeri, özellikleri ve belirleyici markası da 
belirtilir. 

22. 1. 21. madde çerçevesinde, deneyler mevzuatta belirtilmiş olan şekillerde yapılır, tazminat hakkını 
vermez ve sonuçlar özel sertifikalar üzerinde belirtilir. 

23. 1. Deney için alınan numune ve eşyalar ve bu numunelerle eşyaların kalıntıları işbu kararnamede 
belirtilmiş olan şartlara haiz oldukları takdirde sahiplerine iade edilirler. 

24. 1. Üreticilerin, ithalatçıların ve ticaretle uğraşanların üzerlerinde belirleyici marka ve yasal oran 
bulunmayan değerli metallerden mamul eşyaları satması yasaklanmıştır. 
2. Ayrıca, ticaretle uğraşanların, bir önceki bentte sözü edilen ve üzerlerinde belirleyici marka ve yasal 
oran yer almayan değerli metallerden mamul eşyaları bulundurması da yasaklanmıştır. 
3. l ve 2. bentlerde bahsi geçen yasaklar, 5. maddede konu edilen ve 12. maddede listelenen eşyaları 
kapsamaz. 

4. Üzerlerine belirleyici marka ve oran mührü vurulması mümkün olmayan yarı işlenmiş maddeler, 

üzerlerinde belirleyici marka ve oran beyanı bulunan mühürlü ambalajlarda bulunmaları şartıyla, 

yalnız belirleyici markası bulunan şahıslar arasında alışveriş aracı olarak kullanılabilirler. 

 
25. 1. Fiilin suç teşkil etmesi durumunda yürürlükteki kanunlarca öngörülmüş olan cezaların 
uygulanmasının yanı sıra, işbu kararnamede yer alan düzenlemelere uyulmaması halinde şu 
müeyyideler öngörülmüştür: 
a) Marka alım izni olmadan hammaddelerin ve değerli metallerden mamul eşyaların üretimini, 
ithalatını, piyasaya sürümünü gerçekleştiren ya da bunları elinde bulunduran veya 17. maddede 
öngörülmüş olan durumlar hariç başkalarına verilmiş olan ya da verilmemiş, süresi geçmiş, geri 
çekilmiş, iptal edilmiş markaları kullanan kişiler hakkında tutarı 300.000 Liretten 3.000.000 Lirete 
kadar değişen idari para cezası uygulanır. Aynı ceza, üzerinde belirleyici marka ya da oran mührü 
bulunmayan veya mühürleri okunmaz ve yasal olarak öngörülenlerden farklı olan değerli metallerden 
mamul eşyaları ve hammaddeleri piyasaya süren ya da satış amacıyla bulunduran kişilere de uygulanır; 
b) Oranı üzerinde basılı bulunan yasal orandan daha düşük olan hammaddeleri ve değerli metallerden 
mamul eşyaları üreten kişiler hakkında tutarı 600.000 Liretten 6.000.000 Lirete kadar değişen idari 

para cezası uygulanır.  
c) Oranı üzerinde basılı bulunan yasal orandan daha düşük olan hammaddeleri ve değerli metallerden 

mamul eşyaları piyasaya süren ya da satış amacıyla bulunduran kişiler hakkında, üretici olmadıklarını 
ve eşyaların herhangi bir değiştirme belirtisi taşımadıklarını gösterdikleri durumlar dışında tutarı 
150.000 Liretten 1.500.000 Lirete kadar değişen idari para cezası uygulanır; 
d) Üzerinde oran beyanı mührü ya da işbu kararnamede belirtilmiş olan beyanlarla karışması muhtemel 
harf ve rakamsal veriler bulunan ve işbu kararnamede öngörülmemiş olanlar da dahil olmak üzere 
sıradan metallerden mamul ürünleri üreten, piyasaya süren ya da satış amacıyla bulunduran kişiler 
hakkında, tutarı 60.000 Liretten 600.000 Lirete kadar değişen idari para cezası uygulanır; 
e) Bir ya da birkaç belirleyici markayı kaybeden kişiler hakkında bununla ilgili olarak Ticaret 
Odası’na ihbarda bulunmamaları halinde tutarı 60.000 Liretten 600.000 Lirete kadar değişen idari 
para cezası uygulanır; 
2. 1. maddenin d) fıkrasında konu edilen ceza ayrıca 8. maddenin 6, 7, 8, 9 ve 10. bentlerinde, 9. 
maddede, 11. maddenin 4. bendinde, 15. maddede, 24. maddenin 3 ve 4. bentlerinde ve mevzuatta 
belirtilmiş olan düzenlemelere riayet edilmediği takdirde de uygulanır. 
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3. İşbu kararnamede yer alan düzenlemelerle ilgili olarak yapılan her ihlale ilişkin raporun bir nüshası 
emniyet müdürlüğüne gönderilir. 

26. 1 Özel hassasiyet arz eden durumlar haricinde, fiil suç oluşturduğu takdirde cezai müeyyide 
uygulanmasının yanı sıra ceza kanununun 36. maddesi uyarınca verilen karar ilan edilir. 
2. Ağırlaştırılmış durumlarda, ceza kanunun 99. maddesi ve gerektiği takdirde bunu takip eden 
maddelerinde belirtilmiş olan düzenlemelerin uygulanmasının yanı sıra, müeyyideye ek olarak değerli 
metallerden mamul hammaddelerin ve eşyaların üretimi ve satışı faaliyeti asgari 15 günlük bir 
süreden azami 6 aylık bir süreye kadar durdurulur. Faaliyetin durdurulacağı sürenin tespit 
edilmesinde 18 Haziran 1931 tarihli, 773 sayılı Krallık kararnamesi ile onaylanmış olan Halk Güvenliği 

Kanunları Birleşik Metni’nin 10. maddesine göre varsa aynı fiil gerekçesiyle daha önce karar verilmiş 
olan durdurma süresi dikkate alınır. 
 
 
27. 1. İşbu kararnamenin Bakanlar Kurulu’nun Merkezi Ölçüm Komitesi ve Devlet Şurası’nın 
tavsiyesi üzerine aldığı karar neticesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın 
ortak teklifi üzerine çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girdiği tarihten sonra altı 

ay içinde, işbu kararnamenin uygulama mevzuatı yayımlanacaktır. 

2. Yukarıda bahsi geçen mevzuatın gecikme cezalarıyla ilgili olarak 30 Aralık 1970 tarihli, 1496 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan mevzuat ve bunda yapılan ekleme ve 

değişikliklerle ilgili düzenlemeler geçerli olacaktır. 

 
(3) İşbu maddede belirtilmiş olan hususların hayata geçirilmesiyle ilgili olarak bakınız 30 Mayıs 2002 

tarihli, 150 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 
 
28. 1. İşbu kararnamede yer alan düzenlemelerden farklı ve bunlarla tezat düzenlemeler içeren 
30 Ocak 1968 tarihli, 46 sayılı kanun ve diğer tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

29. 1. 31 Mart 1998 tarihli, 112 sayılı idari kararnamenin 20 ve 50. maddeleriyle geçerli olan 

Bakanlar Kurulu Başkanı kararının uygulanmasına başlanana kadar , işbu kararnameyle ticaret 

odalarına verilmiş olan görevler bölgesel ölçüm bürolarınca yerine getirilmeye devam edecektir. 

 
 
30. 1. işbu kararname Resmi Gazete’de yayımlanmasından atmış gün sonra yürürlüğe girer. 

 

De Agostini Professionale A.Ş 
 

 



KANUNLAR VE DÜZENLEYİCİ BELGELER 

17 Ocak 2000 tarihli, 7 sayılı kanun. 

 
Avrupa Konseyinin 98/80/CE sayılı yönergesi uyarınca, altın piyasalarına ilişkin 12 Ekim 

1998 tarihli yeni düzenleme. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu onaylamıştır; 

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN 

YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 

Kanun şöyledir: 

Madde I.  

(Al t ı n  t i c a r e t i ) 

 
 
 
 
 

1. İşbu kanun kapsamında «altın» 
kelimesiyle kastedilen: 

a) Altın piyasaları tarafından kabul 
edilen ağırlıkta ancak her koşulda 1 gramdan 
ağır, saflığı binde 995’e eşit ya da bundan 
fazla olan, oranı belirtilmiş ya da 
belirtilmemiş, külçe ya da plakalar şeklinde 
yatırım amaçlı altın; saflığı binde 900’e eşit 
ya da bundan fazla olan, 1800 yılından sonra 
basılmış ve geldiği ülkede kullanılmakta ya 
da kullanılmış olan, serbest altın piyasasında 
mevcut değerlerinin en fazla %80’ine eşit bir 
fiyat karşılığında normal olarak satılan, 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından  

 

 

 

 

 

 

hazırlanan ve her sene C serisi Avrupa  
Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlanan listede 
yer alan  altın paralar, ayrıca söz konusu bu 
listede yer almasalar da aynı özellikleri taşıyan 
paralar; Hazine Bilanço ve Ekonomik 
Programlama Bakanlığı’nın kararnamesiyle 
İtalyan devletinde alışverişi yapılan ve aşağıda 
belirtilmiş olan şartlara haiz olan demir 
paralarla ilgili bilgilerin Avrupa Birliği 
Komisyonu’na verilmesi şekilleri tespit 
edilmiştir:   

b) Yukarıdaki a) fıkrasında belirtilmiş olandan 
farklı, saflık oranı binde 325’e eşit ya da 
bundan fazla olan yarı işlenmiş madde ya da 
farklı şekil ve saflıkta endüstriyel amaçlı  
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kullanıma yönelik altın maddesi. 

 2. Yurtdışına altın gönderen ya da 
yurtdışından altın alan veya yurt sınırları 
dahilinde altın ticareti ya da kar amacı 
gütmeden dahi olsa altınla diğer işlemleri 
yapan kişiler, işlem değeri 20 milyon lirete 
eşit ya da bundan daha yüksek olduğu 
takdirde bunu İtalyan değişim bürosuna 
beyan etmekle yükümlüdürler. İster kendi 
adlarına ister üçüncü şahıslar adı ve 
hesabına faaliyet göstersinler 3. bentte 
konu edilmiş olan profesyonel operatörler 
de bu beyan mecburiyetine sahiptirler. 
İtalya Bankası tarafından gerçekleştirilen 
işlemler bu düzenlemenin dışında 
tutulmuştur. 

3. Şahsi olarak ya da üçüncü şahıslar adına 
profesyonel altın ticareti bankalar ve İtalyan 
Değişim Bürosu’na konuyla ilgili bilgi 
verilmesi kaydıyla aşağıdaki şartlara haiz 
şahıslar tarafından yapılabilir: 

a) Yasal formu anonim şirket, komandit 
anonim şirket, limitet şirket ya da kooperatif 
şirketi olan, ve her durumda sosyal sermayesi 
anonim şirketler için öngörülmüş olan sosyal 
sermayeden düşük olamayan ve tamamen 
yatırılmış olan şirketler; 

b) Faaliyet konusunda altın ticareti 
belirtilmiş olan şirketler; 

c) 1 Eylül 1993 tarihli, 385 sayılı idari 
kararname ile çıkarılmış bankacılık ve kredi 
konulu kanunlar birleşik metninin 108, 109 
ve 161. maddesinin 2. bendinde öngörülmüş 
olan şartlara haiz, teknik ve ticari idare 
görevleriyle donatılmış yöneticilere ve 
çalışanlara sahip olan sermaye hissedarları. 

4. Endüstriyel ya da zanaatkarlık 
faaliyetlerinde kullanmak amacıyla altın satın 
alan ya da altını yalnızca işlenmek üzere  22 
Mayıs 1999 tarihli, 251 sayılı bentte konu 
edilen bir belirleyici marka sahibine veren 
operatörler 3. bentteki düzenlemenin dışında 
tutulmuştur. 

5. 2. bentte belirtilmiş olan beyana tabi 
bilgiler vergi, yeniden kullanılmanın 
önlenmesi, kamu düzeni ve emniyeti 
amaçlarıyla,  yetkili idari kuruluşlarla birlikte 
tespit edilmiş şekillerde, yürürlükteki 
kanunlar uyarınca gene söz konusu bu  idari 
kuruluşların kullanımına açıktır. 

6. 2. bentte öngörülmüş olan beyanın 
içeriği ve verilme şekli İtalya Cumhuriyeti 
Resmi Gazetesi’nde yayımlanacak tedbirlerle 
İtalya Değişim Bürosu tarafından tespit edilir. 
İtalya Değişim Bürosu yetkili idari 
kuruluşlarla birlikte bu beyanın içeriğinde yer 
alan bilgilerin iletilme yöntemlerini 
kararlaştırır. 

7. Bankalar dışındaki aracılar için 3. bentte 
öngörülmüş olan şartların mevcut olup 
olmadığının denetlenmesi İtalya Değişim 
Bürosu’na bırakılmıştır. 

8. İtalya Değişim Bürosu, belli başlı 
uluslararası piyasalarda kullanılmakta olan 
standartlara uygun olarak, ulusal piyasada “iyi 
teslimat” niteliğinden yararlanmak için ham 
altının sahip olması gereken standartları tespit 
eder. 

9. İtalya Değişim Bürosu: 

a) Önceden belirlenmiş olan fiyatlar ve 
şekillerle talepte bulunan ve 8. bentte bahsi 
geçen standartlara uyduğu anlaşılan şirketlerin 
teknik kapasiteleri, güvenilirlikleri ve isimleri 
çerçevesinde “iyi teslimat”a uygunluğunu 
özel tedbirle belgeler; 

b) Sertifikalandırma şartlarının devam 
edip etmediğini denetler, etmemesi 
durumunda ilgili tedbirin kaldırılmasını 
sağlar; 

c) Önceden belirlenmiş olan kriterler 
çerçevesinde sertifikalandırma için ilgili 
şirketlere teknik ve mala ilişkin onaylar 
verebilecek olan kamusal ya da özel şahısların 
tespitini yapar. 

10. Değerli metal markaları ve oranları 
konusunda yürürlükte bulunan düzenlemeler 
geçerlidir. 

 
11. İtalya Bankası, İtalya Değişim Bürosu 

ve bankalar hariç tutulmak üzere, altın ticareti 
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konusundaki kamu emniyetini konu alan 
yürürlükteki kanuni düzenlemelerin 
uygulanmasına devam edilecektir. 

Madde 2. 

(Altın cinsinden finans işlemleri) 

1. Altın paralar da dahil olmak üzere 
oranı belirtilmiş ya da belirtilmemiş altın 
üzerinden finans işlemlerinin yapılmasını 
konu alan faaliyetlerin profesyonel olarak 
gerçekleştirilmesi, bankalara ve yatırım 
hizmetlerinin verilmesini konu alan 24 Şubat 
1998 tarihli, 58 sayılı idari kararname ile 
çıkarılan finansal aracılık konulu 
düzenlemeler birleşik metninin 18. maddesi 
uyarınca yetkilendirilmiş aracılara mahsustur. 

2. 1. bentte bahsi geçen işlemlerin altının 
teslimine neden olması durumunda bu 
işlemler 1. maddenin 2. bendinde konu edilen 
beyana tabi olur. 

Madde 3. 

(Vergi düzenlemeleri) 

 
1. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci 
bölümünün 4. maddesinin beşinci bendinde 
ve bunun üzerinde yapılan değişiklikler şu 
şekildedir: «İtalya Bankası, İtalya Değişim 
Bürosu ve faal bankaların da aralarında 
bulunduğu» ifadesi «İtalya Bankası ve İtalya 
Değişim Bürosu tarafından» ifadesi ile 
değiştirilmiştir. 

2. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10. 
maddesinin 3. fıkrasında ve bunun üzerinde 
yapılan değişikliklerde bunlardan muaf olarak 
gösterilmiş işlemler her durumda hizmet 
sunumu olarak kabul edilir. Uygulanmış olan 
vergi işlemi sabit kalır ve ödenmiş olan 
vergilerin iadesine gidilmez ya da yukarıda 
sözü edilen 1972 tarihli 663 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 26. 
maddesinde konu edilen hususlarda 
değişikliğe izin verilmez. 

3. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10. 
maddesine ve sonraki değişikliklere şu 
değişiklikler eklenmiştir: 

a) 9. fıkrada: «İşbu kararnamenin 4. 
maddesinin son bendi uyarınca İtalya Bankası 
İtalya Değişim Bürosu ve aracı bankaların da 
aralarında bulunduğu çerçevede gerçekleştirilen» 
ifadesi şu ifadeyle değiştirilmiştir: « İşbu 
kararnamenin 4. maddesinin beşinci bendi 
uyarınca İtalya Bankası ve İtalya Değişim Bürosu 
tarafından gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde 
yapılan»; 

b) 11. fıkra  şu şekilde değiştirilmiştir: 
“ 1 1 )  Yatırım amaçlı altın üretimi yapan 

ya da altını yatırım amaçlı altına çeviren, 10 
Kasım 1997 tarihli, 442 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile öngörülmüş 
şekiller ve süreler kapsamında her bir devir için 
vergi uygulanması konusunda başvuruda 
bulunan kişilerce gerçekleştirilenler hariç  Altın 
sertifikalar da dahil olmak üzere yatırım amaçlı 
düzenlenmemiş ya da metal hesaplarına 
geçirilmiş altın cinsinden devirler; le 
operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, 
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
Aralık 1986 tarihli, 917 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve bunun 
üzerinde yapılan değişikliklerle onaylanan gelir 
vergileri birleşik metninin 81. maddesinin 1. 
bendinin c-dört ve c-beş fıkralarında 
öngörülmüş olan yatırıma yönelik altınla ilgili 
işlemler; yukarıdaki işlemlere ilişkin aracılık 
faaliyetleri. Devir alanın vergi uygulamasını 
tercih ettiği durumlarda aynı tercih aracılık 
hizmetleri için de kullanılabilir. Yatırım amaçlı 
altından kasıt: 

a) Altın piyasaları tarafından kabul edilen 
ağırlıkta ancak her koşulda 1 gramdan ağır, saflığı 
binde 995’e eşit ya da bundan fazla olan, oranı 
belirtilmiş ya da belirtilmemiş, külçe ya da 
plakalar şeklinde yatırım amaçlı altın; 

b) Saflığı binde 900’e eşit ya da bundan fazla 
olan, 1800 yılından sonra basılmış ve geldiği 
ülkede kullanılmakta ya da kullanılmış olan
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serbest altın piyasasında mevcut değerlerinin 
en fazla %80’ine eşit bir fiyat karşılığında 
normal olarak satılan, Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından hazırlanan ve Hazine 
Bilanço ve Ekonomik Programlama 
Bakanlığı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda 
her sene C serisi Avrupa  Topluluğu Resmi 
Gazetesi’nde yayımlanan listede yer alan  altın 
paralar, ayrıca söz konusu bu listede yer 
almasalar da aynı özellikleri taşıyan paralar;». 

4. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17. 
maddesi ve üzerinde yapılan değişikliklere 
son olarak şu bent eklenmiştir: 

«Birinci bent uyarınca, 10. maddenin 11. 
fıkrasında sözü edilen vergiye tabi yatırım 
amaçlı altın devirleri ve altın maddesi devirleri 
ve ayrıca saflı binde 325’e eşit ya da bundan 
fazla olan yarı işlenmiş ürünlerin devirleri için 
vergi ödemesi konusuyla ilgili olarak devlet 
sınırları dahilinde vergi konusunda pasif şahıs 
niteliği taşıdığı takdirde devir alan yükümlü 
tutulmuştur. Vergi borcu olmadan 21. 
maddede ve sonraki maddelerde belirtilmiş 
olan düzenlemelere göre ve işbu bentte konu 
edilen düzenlemeye uyulduğu gösterilerek 
devir alan tarafından kesilen fatura, yüzde ve 
ilgili vergi bildirimini içermeli ve 23. ve 24. 
maddeler uyarınca alım ayı içinde veya daha 
sonra ancak alım tarihinden sonraki on beş 
gün içinde kayıt bürosuna ilgili ay belirtilerek 
ulaştırılmalıdır; vergiden düşülmesi için aynı 
belge 25. maddede bahsi geçen kayıt bürosuna 
da keşide edilir». 

5. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19. 
maddesinde ve üzerinde yapılan 
değişikliklerde şu şekilde değişikliğe 
gidilmiştir: 

a) 3. bendin d) fıkrasındaki ifadeler şu 
şekilde değiştirilmiştir: 

« d) Yatırım araçlı altın üreten ya da 

altını yatırım amaçlı altına dönüştüren 
şahıslar tarafından gerçekleştirilen 10.  

 

maddenin 11. fıkrasında bahsi geçen  
devirler»; 

b )  5. bendin ardından şu ifade eklenmiştir: 

«5-ek. 3. bendin d) fıkrasında konu edilen 

şahıslar dışındaki şahıslar için önceki bentlerde 
bahsi geçen vergiden çıkarma işlemleri, Avrupa 
Birliği sınırları içinde gerçekleştirilenler de dahil 
yatırım amaçlı altın alımları ve yatırım amaçlı 
altına dönüştürmeye yönelik olarak aynı kişiler 
tarafından ve bunlar adına yapılan yatırım 
amaçlı altın dışındaki altın ithalatları için borçlu 
olunan ya da kesilen vergi için geçerli değildir; 
aynı durum, yatırım amaçlı altın da dahil olmak 
üzere altının şeklinin, ağırlığının ya da saflığının 
değişimine yönelik hizmetler için de geçerlidir. 

6. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 22. 
maddesinin birinci bendinin 6. fıkrasında  
ve üzerinde yapılan değişikliklerdeki şu ifadeler 
çıkarılmıştır: «bunları gerçekleştiren şirketlerin 
kendilerine ait faaliyetler kapsamına giren».  

7. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 30. 
maddesinin üçüncü bendinin a. fıkrasında  
ve üzerinde yapılan değişikliklerde yer alan  «ve 
ithalatlara» ifadesinin ardına şu ifadeler 
eklenmiştir: «Bu amaçla 17. maddenin beşinci 
bendi uyarınca yapılan işlemleri de işleyerek». 

8. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68. 
maddesinde şu değişiklikler yapılmıştır: 

a) b  f ı k r a s ı  a ş a ğ ı d a k i  i f a d e y l e   
değiştirilmiştir: . 

«b) Mütevazı değere sahip, üzerine 
konuyla ilgili bilgi düşülmüş bedelsiz 
numunelerin ithalatı;»; 

b) c fıkrasındaki ifade aşağıdaki ifadeyle 
değiştirilmiştir: 

«c) 72. madde uyarınca devri 
vergiden muaf olan ya da vergiye tabi 
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olmayan malların ithalatıyla ilgili diğer 
tüm işlemler. 

 

10. maddenin 11. fıkrasında bahsi geçen  
yatırım amaçlı altınlarla ilgili işlemler için, 
muafiyet, şartların işlemi gerçekleştiren şahıs 
tarafından gümrük beyan merkezinde verilen 
beyana uygun olması durumunda uygulanır; 

9. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 70. 
maddesine ve üzerinde yapılan değişikliklere 
son olarak şu bent eklenmiştir: 

«Gümrük beyanında tespit edilmiş ve 
ödemesi yapılmış altın maddelerin ve saflığı 
binde 325’e eşit ya da bundan fazla olan yarı 
işlenmiş ürünlerin pasif şahıslar tarafından 
devlet sınırları içine ithal edilmesinde vergi, 
bu mercide verilen onay çerçevesinde, II. 
Bölümdeki düzenlemeler çerçevesinde 
sonuçlandırılır; bu amaçla gümrük 
belgesinin, belgenin düzenlendiği ay 
belirtilerek  23 ve 24. maddelerde bahsi 
geçen kayıt bürolarına ve vergiden düşüm 
işlemleri için 25. maddede bahsi geçen kayıt 
bürosuna keşide edilmesi gerekir». 

10. Saflığı binde 900’e eşit ya da bundan 
fazla gümüş maddelerin külçe ya da granül 
olarak devri ya da ithalatı için işbu madde ile 
değiştirilen 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17. 
maddesinin beşinci bendi ve 70. maddesinin 
son bendinde yer alan hükümler uygulanır. 

11. 26 Ekim 1972 tarihli, 633 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10. 
maddesinin 11. fıkrası ve 68. maddesinin b 
fıkrasında yer alan düzenlemeler, işbu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış olsalar dahi plaka halinde altını konu 
alan işlemlere uygulanacaktır. 

12. Muhasebeye, vergi ödeme şekillerine 
ve sürelerine ilişkin yükümlülükler için, 23 
Aralık 1996 tarihli, 662 sayılı kanunun 3. 
maddesinin 136. bendi hükümleri uygulanır. 

Madde 4. 
(Müeyyideler) 

1. 1. maddenin, 3. bendinde belirtilmiş 
olan faaliyetleri İtalya Değişim Bürosu’na 
konuyla ilgili bilgi vermeden ya da 
öngörülmüş olan şartlara haiz olmadan 
yürüten şahıslar,  süresi altı aydan dört seneye 
kadar değişen hapis ve tutarı dört milyon liret 
ile yirmi milyon liret arasında değişen para 
cezasıyla cezalandırılırlar. Aynı ceza, yasal izni 
olmadığı halde 2. maddenin 1. bendinde konu 
edilen faaliyetleri gösteren kişiler için de 
öngörülmüştür. 

2. 1. maddenin 2. bendinde bahsi geçen 
beyan zorunluluğu hakkında yapılan ihlaller, 
tespit edilen değerin asgari yüzde 10’undan 
azami yüzde 40’ına kadar idari para cezası ile 
cezalandırılır. İşbu bentte öngörülmüş olan 
ihlalin tespiti ve ilgili müeyyidelerin 
belirlenmesi için 31 Mart 1988 tarihli 148 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 
üzerinde yapılan değişikliklerle onaylanan 
değer kanuni düzenlemeler birleşik metninde 
yer alan düzenlemeler uygulanır. 

3. Uygun görüldüğü durumlarda 24 Kasım 
1981 tarihli, 689 sayılı kanun ve üzerinde 
yapılan değişikliklerde yer alan hükümler 
uygulanır. Bu kanunun 16. maddesinde 
belirtilmiş olan azaltılmış ödeme 
uygulamasının yapılması söz konusu değildir. 
 
 

Madde 5.  

(Son ve geçici düzenlemeler) 

 
1. 31 Mart 1988 tarihli 148 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve üzerinde 
yapılan değişikliklerle onaylanan değerle ilgili 
kanuni düzenlemeler birleşik metni uyarınca, 
işbu kanunun ilk uygulama süresinde, 1. 
maddenin 3. bendinin a) ve b) fıkralarında 
belirtilmiş olan şartlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte en az beş senedir yetkili 
konumda bulunan ve bu izni en az 30 kiloluk 
miktar için kullandığını kanıtlayan şahıslarda  

21.1-2000 İTALYA CUMHURİYETİ RESMİ GAZETESİ Genel Seri - no.16 



 

aranmaz. Bu şahıslar, işbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonraki üç sene içinde, 1. maddenin 
3. bendinde yer alan düzenlemelere, aynı bendin 
a) ve b) fıkralarında belirtilmiş olan şartlarla ilgili 
olarak da uymakla yükümlüdürler. 
 

2. Beş yıldan daha kısa bir süredir yetkili 
konumda bulunan ya da izni öngörülen 
minimum miktar için kullanmayan şahıslar, 1. 
maddenin 3. bendinde bahsi geçen faaliyeti 
yapmak istediklerini İtalya Değişim Bürosu’na 
bildirmek ve işbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonraki bir sene içinde aynı 1. 
maddenin 3. bendinde yer alan düzenlemelere 
uymakla yükümlüdürler. 
3.  İtalya Değişim Bürosu 1. ve 2. bentlerde 
öngörülen şartların mevcut olup olmadığını 
tespit edecektir. 

 

4. İşbu kanunun 1. maddesinin 2. bendinde 
öngörülen asgari tutar sınırlaması, 5 Temmuz 
1991 tarihli, 197 sayılı kanunla değiştirilen 3 
Mayıs 1991 tarihli, 143 sayılı kanun hükmünde 
kararnamenin 4. maddesinin 3. bendinin a) 
fıkrasında konu edilen tedbirle değiştirilebilir. 

 
Madde 6 

(Düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması) 
 
1.  17 Mayıs 1945 tarihli, 331 sayılı başkanlık 

idari kararnamesinin 2. maddesinin üçüncü 
bendi, 26 Eylül 1986 tarihli, 599 sayılı kanunun 
1. bendinin e) fıkrası ve 31 Mart 1933 tarihli 148 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 
üzerinde yapılan değişikliklerle onaylanan değerle 
ilgili kanuni düzenlemeler birleşik metninin 15. 
maddesinin 3 ve 4. bentleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 

 
İşbu kanun Devlet mührü ile mühürlenmiş olup İtalya Cumhuriyeti düzenleyici metinleri 
resmi dosyasına girmiştir. Herkesin bu kanuna uyması ve devlet kanunu olarak uyulmasına 
sağlaması mecburdur. 
 
 
Roma’da hazırlanmıştır, 17 Ocak 2000 
 
 

CIAMPI 
 
 

D'ALEMA, Bakanlar Kurulu Başkanı 

 
AMATO, Hazine, Bilanço ve 

Ekonomik Programlama Bakanı 

Görülmüştür, Mühür denetimcisi DILIBERTO 
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