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KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFER PROSEDÜRÜ

1. Amaç ve Kapsam
Bu düzenlemenin amacı, fiziki altın transfer sistemi ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası
üyelerinin veya üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan bankaların alt müşteri hesabında saklanan
altınların bir başka üyenin veya üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan bankaların alt müşteri
hesabına transferinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Dayanak
Bu düzenleme 29/09/2016 tarihli ve 2016/29 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

3. Kısaltmalar ve tanımlar
Bu düzenlemede geçen;
a) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
b) EBS: Elektronik Borsa Sistemini,
c) FATS, Fiziki Altın Transfer Sistemi: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında, üyelerin
veya üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan bankaların müşteri saklama kasası
hesabındaki her türlü altını, bir başka üyenin veya üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankanın altındaki müşteri saklama kasası hesabına fiziki olarak transfer sistemini,
ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü,
d) KMP: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasını,
e) Müşteri: Kıymetli Madenler Piyasasında üyeleri ve üye olmayıp saklama sözleşmesi
imzalayan bankalar nezdinde altın hesabı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Müşteri hesap numarası: Kıymetli Madenler Piyasasında üyeleri ve üye olmayıp saklama
sözleşmesi imzalayan bankalarca EBS’ de tanımlanan müşterilere sistemin verdiği numarayı,
g) Referans Fiyat: EBS’de kayıtlı olan ve Borsa tarafından hesaplanarak ilan edilen fiyatı,
ğ) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi
ifade eder.

4. FATS hizmetinin yürütülmesi
Fiziki Altın Transfer Sisteminde, fiziki hesaplar arası altın transfer işlemi Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü tarafından yapılacaktır.

5. FATS kullanma yetkisi verilmesine ilişkin esaslar
a) Sistemden, KMP üyeleri ve üye olmayan ancak, Borsa nezdinde kıymetli maden saklama
hesabı açtıran bankalar yararlanabilecektir.
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b) Sistemden yararlanacak KMP üyeleri ve üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan bankalar
FATS kapsamında Borsa saklama kasasında müşteri olarak tanımlanamaz.
c) KMP üyeleri, FATS işlemlerini mevcut işlem ve takas yetkilileri tarafından EBS üzerinden
yapabileceklerdir.
ç) KMP üyesi olmayıp FATS’dan faydalanmak isteyen bankalar ise, Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler Piyasası’na bir dilekçe ile başvuruda bulunarak, transfer talimat İşlemlerine yetkili
kişiler ile Borsa Saklama kasasına altın teslim edip teslim almaya yetkili kişileri
bildireceklerdir.
d) FATS işlemleri yapacak işlem yetkilisine, yoksa EBS’ye giriş yapmak üzere şifre
tanımlanacak ve bu şifre veya mevcut EBS şifresi ile işlem yetkilisi EBS üzerinde transfer
talimat emri, transfer talimat emir iptali, transfer talimat emir değişikliği ve müşteri tanımlama
işlemleri yapılabilecektir. FATS kapsamında Borsa Saklama kasasına altın teslim edip teslim
alma işlemleri, üye veya banka tarafından Borsaya takas yetkilisi olarak bildirilen yetkili
kişilerce yapılabilecektir.
e) FATS’dan yararlanmak isteyen Borsa üyesi olmayan bankalar Borsaya bir dilekçe ile
başvuracaklardır. Başvuru dilekçesine,


Ek-1’de yer alan Saklama Sözleşmesi,



Ek-2 de yer alan Taahhütnamesi,



Ek-3 de yer alan Altın Transfer Yetkilisi Başvuru Formu,



Genel Müdürlük tarafından istenebilecek diğer belgeler

eklenecektir.

6. FATS’a ilişkin esaslar
a) Transfer talimatları EBS üzerinden, müşteri adı, soyadı ve müşteri hesap numarası bazında
verilir.
b) Sistemden yararlananlar altını, kendi altındaki alt müşteri hesapları arasında aynı adlı müşteri
hesapları arasında olmamak kaydıyla veya bir başka üyenin/bankanın altındaki aynı ya da
farklı alt müşteri hesabına transfer edebilir.
c) Transferde alıcı (altının transfer edildiği) tarafın EBS üzerinden kabul onayı olmadan
transfer gerçekleşmez.
ç) EBS üzerinde müşteri adına transfer, sadece müşteri hesabında bulunan külçe türlerinin izin
verdiği şekilde seri numarası belirtilmeden girilebilmesi (örneğin 1 gr, 5 gr vb.), rafineri
seçimi ve London Bullion Market Association (LBMA) içi-dışı seçimi yapılabilmesi ile
mümkün olacaktır.
d) Transfer, mesai günlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında yapılabilir.
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e) Altın transfer talimatı giren tarafa, işlemin yapıldığı anda EBS’de kayıtlı olan Referans Fiyat
üzerinden on binde 2 oranında komisyon ve buna ilave olarak banka ve sigorta muameleleri
vergisi (BSMV) tahakkuk ettirilir.
f) Sistemden yararlanan KMP üyelerinin saklama kasasında hareketsiz duran altınlarından,
saklama kasasına teslim edilmesinden ya da hesaba transferinden itibaren ilk on beş gün için
saklama komisyonu alınmaz. On beş günden fazla duran altınlar için ilgili gündeki
saklamaya konu günlük ortalama miktar ve günlük Referans Fiyat üzerinden on binde 1
oranında komisyon ve buna ilave olarak banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV)
tahakkuk ettirilir. KMP üyesi bankaların müşteri hesaplarında saklanan altınlar için de aynı
hesaplama yöntemi kullanılır.
g) Üye olmayan bankaların alt müşteri hesaplarında saklanan altınlar için üçüncü şahıs saklama
komisyonu tahakkuk ettirilir. Bu kapsamda söz konusu bankalar için cari üçüncü şahıs
saklama komisyonu olan aylık on binde 4 oranında saklama komisyonu uygulanır. Saklama
komisyonu üç aylık peşin olarak tahakkuk ettirilir. Bir aydan daha kısa süre için saklanacak
altınlar için kıstelyevm uygulanmadan bir aylık süre için saklama komisyonu tahakkuk
ettirilir. Müşteri bazlı olarak hesaplanan ve peşin tahsil edilen saklama ücreti hiçbir durumda
iade edilmez.

7. Yürürlük
Bu düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

8. Yürütme
Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür.

9. Ekler
Ek-1

Saklama Sözleşmesi

Ek-2

Taahhütname

Ek-3 Altın Transfer İşlemi Temsilci Başvuru Formu

10. Revizyon
10.1 Birinci Revizyon
06/02/2017 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
MEVCUT METİN

REVİZE METİN

1. Amaç ve Kapsam

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı, fiziki altın transfer
sistemi ile Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler
Piyasasında
üye
olan
bankaların müşteri hesabında veya üye
olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan

Bu düzenlemenin amacı, fiziki altın transfer
sistemi ile Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler Piyasası üyelerinin veya üye
olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankaların alt müşteri hesabında saklanan
5
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bankaların müşteri hesabında saklanan
altınların bir başka bankanın müşteri
hesabına transferinin sağlanmasına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesidir.

altınların bir başka üyenin veya üye
olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankaların
alt
müşteri
hesabına
transferinin sağlanmasına ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.

3. Kısaltmalar ve tanımlar

3. Kısaltmalar ve tanımlar

…

…

c) FATS, Fiziki Altın Transfer Sistemi:
Altının Borsa İstanbul Kıymetli Madenler
Piyasasında üye olan bankaların ve üye
olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankaların
müşteri
saklama
kasası
hesapları arasında fiziki olarak başka bir
müşteri hesabına transfer sistemini,

c) FATS, Fiziki Altın Transfer Sistemi:
Borsa
İstanbul
Kıymetli
Madenler
Piyasasında, üyelerin veya üye olmayıp
saklama sözleşmesi imzalayan bankaların
müşteri saklama kasası hesabındaki her
türlü altını, bir başka üyenin veya üye
olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankanın altındaki müşteri saklama
kasası hesabına fiziki olarak transfer
sistemini,

5. FATS kullanma yetkisi verilmesine
ilişkin esaslar

5. FATS kullanma yetkisi verilmesine
ilişkin esaslar

a) Sistemden, KMP üyesi bankalar ile üye
olmayan ancak, Borsa nezdinde kıymetli
maden saklama hesabı açtıran bankalar
yararlanabilecektir.

a) Sistemden, KMP üyeleri ve üye olmayan
ancak, Borsa nezdinde kıymetli maden
saklama
hesabı
açtıran
bankalar
yararlanabilecektir.

b) Sistemden yararlanacak KMP üyesi
bankalar ve üye olmayıp saklama
sözleşmesi imzalayan bankalar FATS
kapsamında Borsa saklama kasasında
müşteri olarak tanımlanamaz.

b) Sistemden yararlanacak KMP üyeleri ve
üye olmayıp saklama sözleşmesi imzalayan
bankalar FATS kapsamında Borsa saklama
kasasında müşteri olarak tanımlanamaz.

c) KMP üyesi bankalar, FATS işlemlerini
mevcut işlem ve takas yetkilileri tarafından
EBS üzerinden yapabileceklerdir.

c) KMP üyeleri, FATS işlemlerini mevcut
işlem ve takas yetkilileri tarafından EBS
üzerinden yapabileceklerdir.

6. FATS’a ilişkin esaslar
…

6. FATS’a ilişkin esaslar
…

b) Sistemden yararlananlar, sadece müşteri
hesabındaki altını bir başka banka
altındaki aynı adlı müşteri hesabına veya
bir başka müşteri hesabına transfer edebilir.

b) Sistemden yararlananlar altını, kendi
altındaki alt müşteri hesapları arasında
aynı adlı müşteri hesapları arasında
olmamak kaydıyla veya bir başka
üyenin/bankanın altındaki aynı ya da
farklı alt müşteri hesabına transfer edebilir.
…
f) Sistemden yararlanan KMP üyelerinin
saklama kasasında hareketsiz duran
altınlarından, saklama kasasına teslim
edilmesinden ya da hesaba transferinden
itibaren ilk on beş gün için saklama

…
f) Sistemden yararlanan KMP üyesi
bankaların saklama kasasında hareketsiz
duran altınlarından, saklama kasasına teslim
edilmesinden ya da hesaba transferinden
itibaren ilk on beş gün için saklama
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komisyonu alınmaz. On beş günden fazla
duran altınlar için ilgili gündeki saklamaya
konu günlük ortalama miktar ve günlük
Referans Fiyat üzerinden on binde 1
oranında komisyon ve buna ilave olarak
banka ve sigorta muameleleri vergisi
(BSMV) tahakkuk ettirilir. KMP üyesi
bankaların müşteri hesaplarında saklanan
altınlar içi aynı hesaplama yöntemi
kullanılır.

komisyonu alınmaz. On beş günden fazla
duran altınlar için ilgili gündeki saklamaya
konu günlük ortalama miktar ve günlük
Referans Fiyat üzerinden on binde 1
oranında komisyon ve buna ilave olarak
banka ve sigorta muameleleri vergisi
(BSMV) tahakkuk ettirilir. KMP üyesi
bankaların müşteri hesaplarında saklanan
altınlar için de aynı hesaplama yöntemi
kullanılır.

10.2 İkinci Revizyon
12/02/2019 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
“Uygulama Usul ve Esasları” olan belge türünün “Prosedür” olarak değiştirilmesine yönelik
zorunlu değişiklikler yapılmıştır.
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Ek-1
SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

(Adına Saklama Yapılan Kuruluşun

Borsa İstanbul

Unvanı/Adresi)

Yenibosna Merkez Mahallesi,
Kuyumcukent Sitesi, Ladin Sok. No:4 –
Bahçelievler 34197 İstanbul

(Bundan böyle kısaca Kuruluş olarak
anılacaktır)

ve

(Bundan böyle kısaca Borsa olarak
anılacaktır)

arasında aşağıdaki şartlarla bir saklama sözleşmesi imzalamışlardır.
1. Borsa, Kuruluş tarafından teslim edilen kıymetli madenleri; kuruluş adına ve hesabına aynen
saklamak üzere borsada işlem görmüş olduğuna ilişkin bilgileri, rafineri damgasını, seri
numaralarını, miktarını ve kıymetli madeni teslim eden kuruluş ile ilgili kimlik ve adres
bilgilerini öncelikle kontrol etmek ve kayıt etmek, kıymetli madeni teslim eden kuruluşun
temsilcisinin daha önce Kuruluş tarafından Borsa’ya yazı ile bildirilen kıymetli maden teslim
etmeye ve teslim almaya yetkili temsilciler olduğunu kontrol etmek suretiyle kabul eder ve yine
aynı şekilde teslim eder.
2. Borsa, Kuruluş tarafından teslim edilen kıymetli madenleri çalınma, kayıp ve tahribata karşı
korumak için gereken bütün tedbirleri almayı ve saklama hizmetini en yüksek standartta yapmak
için gereken özen ve gayreti göstermeyi kabul eder.
3. Saklama hizmeti verilen kıymetli madenlerin sigorta ettirilmesi Borsa’nın yükümlülüğündedir.
4. Borsa, kıymetli madenleri saklama mahallini belirlemekte ve gerekirse bu mahalli değiştirmekte
serbesttir. Ancak bu işleri yaparken Kuruluşun bu sözleşmeden doğan haklarını korumak için
gerekli tedbirleri alır.
5. Saklama hesabındaki altınlar sadece müşteri hesabından bir başka müşteri hesabına transfer
edilebilir.
6. Altın transfer sisteminde saklama ve çekme komisyonları banka adına tahakkuk ettirilir.
7. Kuruluş tarafından Borsa’ya ancak Borsa’da alım satımı yapılmış kıymetli madenler saklanmak
üzere teslim edilebilir. Borsa’nın teslim edilecek kıymetli madenleri hiç bir gerekçe
göstermeksizin kabul etmeme yetkisi bulunmaktadır. Buna rağmen teslim edilen kıymetli
madenin Borsa’da alım satımı yapılmamış olmasından, mevzuat ile belirlenmiş niteliklere uygun
olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından bu kusurlar hangi tarihde belirlenmiş olursa olsun
yalnızca teslimi yapan kuruluş sorumludur. Kuruluş bu gibi durumlarda Borsa herhangi bir tedbir
alsın veya almasın Borsa’nın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini ve Borsa’nın bu
nedenle hiç bir şekilde zarar görmemesini sağlamayı kabul eder.
8. Kuruluş, saklanmak üzere Borsa’ya teslim edeceği kıymetli madenlerin Borsa’da alım satımının
yapılmış olduğuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gerçeğe uygun şekilde Borsaya ibraz etmekle
yükümlüdür.

9. Saklama hizmeti talep eden kuruluş, söz konusu hizmetin İstanbul Altın Borsası tarafından
verildiğine ilişkin haber veya ilanları Borsa’nın yazılı onayını almaksızın yazılı ve/veya görsel
basına açıklayamaz ve/veya reklam aracı olarak kullanamaz.
10. Borsa Takas Merkezinden kıymetli maden teslim alan Kuruluşun da bu kıymetli madenlerin
teslim etmiş olduğu kıymetli madenler olup/olmadığını kontrol yükümlülüğü vardır. Kuruluş
tarafından Borsa Takas Merkezinden teslim alınan kıymetli madenlerle ilgili herhangi bir itirazı
var ise bu hususu 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Borsa’ya bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde
hiçbir hak iddia edemez. Ancak teslim alınan kıymetli madenlerin tahrip edilmiş olduğuna ilişkin
iddia bu hükmün dışındadır. Böyle bir iddia ancak kıymetli madenleri teslim alırken imzalanan
Teslim Makbuzunda ileri sürülebilir, daha sonra Kuruluş tarafından bu konuda hiçbir itiraz veya
iddia ileri sürülemez.
11. Borsa, Kuruluş adına saklamada bulundurulan kıymetli madenlere gelebilecek her tür tedbir,
haciz, haciz ihbarnamesi, rehin, tazmin talebi v.b. yasal kısıtlamaları uygulama, ilgili resmi
makamlara bilgi verme ve yerine getirmesi gereken yasal taleplere uyma hakkına sahiptir.
12. Borsa, nezdinde sakladığı kıymetli madenlere ilişkin kayıtları tam ve doğru bir şekilde
bulundurur ve kayıtlarını beş yıl süre ile saklar. Uyuşmazlık halinde her zaman Borsa’nın
kayıtları geçerlidir. Borsa aleyhine, Kuruluş lehine hatalı kayıtlarda, Borsa hatayı düzeltmek
üzere kayıtları değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda Borsa düzeltilmiş kayıtları Kuruluşa
gönderir.
13. Kuruluş işbu sözleşme konusu saklama hizmeti karşılığında Borsaya, Borsa Yönetim Kurulu
tarafından tespit edilecek tarifeye göre komisyon öder. Komisyonun ödenme şekli ve zamanını
Borsa Yönetim Kurulu tespit eder. Borsa Yönetim Kurulu’nun söz konusu komisyon oranını,
ödenme şekli ve zamanını tek taraflı olarak değiştirme yetkisi vardır.
14. Borsa, talep halinde bu sözleşmenin hükümlerine tabi olmak şartıyla, yasa veya düzenlemelerden
kaynaklanan değişiklik veya kısıtlama olmadığı takdirde saklamadaki kıymetli madenleri
Kuruluşa madde 13’e göre belirlenmiş olan saklama komisyonu ile ilgili Kuruluşun hiçbir
borcunun kalmamış olması halinde teslim eder.
15. Taraflar kendi ihmal ve hatasından kaynaklananlar hariç kontrolleri dışındaki savaş, iç savaş,
işgal, abluka, isyan, sivil veya askeri karışıklık, hükümet müdahalesi, yasa, karar ya da hükümet
veya hükümet organlarının, Mahkemelerin, Askeri Makamların dolaylı veya doğrudan etkileri
gibi olaylardan dolayı birbirlerinin uğrayacağı zarar, kayıp veya cezalardan sorumlu
olmayacaklardır.
16. Bu sözleşme devir ve temlik edilemez. Ancak Kuruluşu hak ve borçları ile yasal olarak
devralacak kuruluşlar bakımından da sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır.
17. Kuruluşun tüzel kişiliğinin sona ermesi, borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, iflasını istemesi,
iflası için yasal takibata geçilmesi hallerinde Borsa sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
Ayrıca Kuruluşun da hiçbir borcunun olmaması ve hiçbir yükümlülüğünün kalmaması şartı ile
bu sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
18. Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa taraflar saklamada tutulan kıymetli
madenlerle ilgili bilgilerin üçüncü şahıslar karşısında tamamen ve her zaman gizli tutulması için
gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu bilgilerden bu sözleşmenin amaçları dışında hiçbir şekilde
çıkar sağlamamayı taahhüt ederler.

19. Taraflar herhangi bir adres değişikliği söz konusu olduğunda bu değişikliği birbirlerine Noter
kanalı ile bildirmedikçe sözleşme metninde yazılı adrese yapılan yasal bildirimler dahil tüm
bildirimler geçerlidir.
20. Taraflar bu sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin
yetkili olduğunu ve ihtilafa Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler.
21. Bu sözleşmenin belli bir maddesi veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu yararına
aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz
yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, sözleşmenin bütün diğer şartları ve hükümleri
geçerliliğini korur. Sözleşmenin belli bir şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse,
taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde
yenilerler.
22. Bu sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile bağlantılı
yetki ya da haklarından birini veya bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki ve
haklardan feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca yetki ve hakların bir kez veya kısmen
kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu
sözleşme hükümlerinden herhangi birinden feragat, ancak yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat
nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydı ile
geçerlilik kazanır.
23. Bu sözleşme ve ekleri, sözleşme içinde yer alan konular bakımından sözleşmenin bütününü
oluşturmakta ve bir bütün olarak taraflar arasında aynı konuda daha önceden mevcut sözleşme,
beyan, taahhüt ve teklifleri geçersiz kılarak, bunların yerine geçmektedir.
24. Bu sözleşme ile ilgili tahakkuk edecek her tür vergi, resim ve harç Kuruluş tarafından
ödenecektir.
25. Bu sözleşme, Kuruluş tarafından imzalanmış bir nüshasının Borsa’ya teslimi ile yürürlüğe girer.
İşbu 23 maddeden oluşan sözleşme iki orjinal nüsha düzenlenerek imzalanmıştır.

KURULUŞ’UN UNVANI
YETKİLİ İKİ KİŞİNİN ADI/SOYADI

GÖREVLERİ
KAŞE/İMZALAR

Eki: İmza Sirküleri

BORSA İSTANBUL

Ek-2
TAAHHÜTNAME

Altın transfer talimat işlemlerini yapmaya yetkilendirdiğimiz transfer yetkilisinin (işlem),
Elektronik Borsa Sistemi üzerinde yaptığı işlemlerde, transfer talimat emri, transfer talimat emir
iptali, transfer talimat emir değişikliği gerçekleştirilmesi,
Altının saklama kasasına teslimi ve teslim alınması işlemlerini yapmaya
yetkilendirdiğimiz transfer yetkilisinin (kasa), altını saklama kasasına teslimi veya teslim alması
ve bunlara ilişkin kurumumuz yazıların tanzimi ve Borsaya teslim edilmesi,
Ayrıca, transfer yetkilisinin kurumumuzdan ayrılması ve ayrılışının tarafımızca Borsa
İstanbul’a bildirilmemesi ve bu sürede transfer yetkilisinin kurumumuz adına işlemler
gerçekleştirmesi nedenleri ile ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun
müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve transfer yetkilisine ait olacağını kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
...../...../……..

Banka
Kaşe
Yetkili imzalar
Adı-Soyad-Unvan

Yetkili Banka Temsilcisi
Adı-Soyad-imzası

Ek-3

ALTIN TRANSFER İŞLEMİ TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU
Banka:
Unvanı
Adresi
Telefon No
Faks No
Yetki Verilen Temsilcinin:
Adı Soyadı
Uyruğu
Doğum Yeri ve Tarihi
İkametgah Adresi

Ev/Cep Telefonu
Öğrenim Durumu
E-posta Adresi (*)
(*) Altın transfer İşlem yetkilisi olarak yetkilendirilen temsilciye ait şifre bu bölümde verilen e-posta adresine
gönderilecektir.

Yetki Verilen İşlemler 1 :
1)
2)

1

Boşluklara “Altın Transfer İşlemleri (işlem) yetkilisi”, “Altının Saklama Kasasına Teslimi ve Teslim
Alınması İşlemleri (takas yetkilisi)” yetkilerinden verilmek istenenler yazılacaktır.

Temsilci
Adı-Soyadı
İmza

Banka
Kaşe
Yetkili imzalar
Adı-Soyadı-Unvanı

