
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               Mühür No:       

ALTIN TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI 

İşbu tutanak T.C  Ziraat Bankası A.Ş (bundan sonra Banka şeklinde anılacaktır) Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan 

sonra  Gramaltın şeklinde anılacaktır) arasında mevcut ve geçerli olan Altın Vakti İşlemleri Eksperlik ve Rafinasyon Hizmetleri 

Sözleşmesi uyarınca tanzim edilmiş olup anılan sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır . 

Teslim Alınan Altının ; 

  

  Teslim alınan altının cinsi : 

Ayarı (Saflığı) Diğer(       ) 14ayar 18ayar 22ayar Sarafiye 24ayar Toplam 

Miktarı (Gram) 
              

Hesaba geçecek miktar 
(1000/1000)               

Hesabın Bloke Süresi(iş günü)   

Yalnız (Yazı ile) 
  

 

Yukarıda özellikleri belirtilen altını / altınları teslim aldığımızı tutanağa yazılan bilgilerin doğruluğunu ve işbu tutanağın 

imzalanmasından sonra fiziken teslim alınan altınların Banka ile şirketimiz arasında mevcut ve geçerli sözleşme uyarınca teslim 

alınması, taşınması, muhafazası ve dönüştürme işlemi ile ilgili tüm sorumluluğun şirketimize ait olduğunu kabul ederiz. 

Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.. 

Eksper Adı Soyadı : _______________________________________ 

Tarih :_______________   İmza: 

Fiziken Bankanız nezdinde, Gramaltın yetkilisine teslim etmiş olduğum altına/altınlara ilişkin işbu tutanakta düzenlenen işlemleri 
onayladığımı, ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Banka’nın defter, kayıt, tutanak ve belgelerinin esas alınacağını ve hesabıma intikal 
edecek altının/altınların Gramaltın tarafından eritilerek saflaştırılacağı süre sonuna kadar söz konusu altınlara yönelik herhangi bir 
tasarrufta ve mülkiyette bulunmayacağımı, kabul eder; bu nedenle fiziki altın karşılığının yatırıldığı vadesiz altın mevduat hesabımın 
saflaştırma süresi boyunca bloke edilmesini, Bankanın yükümlülüğünün en erken saflaştırma sürecinin tamamlanmasından sonra 
doğacağını ve saflaştırma dönemi dahil herhangi bir dönemde sözleşmeyi sona erdirmem halinde Bankanın yükümlülüğünün bloke 
süresinin bitiminden sonra Bankaca altın alım satım işlemleri için belirlenen TL ve/veya döviz cinsinden Banka’nın cari geri alış 
fiyatları üzerinden olacağını kabul ederim. Tarafıma, Banka ve Gramaltın Yetkilisi tarafından konuya ilişkin yazılı ve sözlü olarak bilgi 
verilmiş ve mutabakata varılarak bu tutanak imzalanmış olup, iş bu tutanağın ve bilgilendirme formunun birer nüshası tarafımca 
teslim alınmıştır. 
Müşteri Adı Soyadı / Ünvanı :_______________________________________ 

Tarih :___________________________   İmza : 

Gramaltın tarafından teslim alınan altınlar, Gramaltın ile Bankamız arasında mevcut ve geçerli sözleşmeye uygun şekilde dönüşümü 

yapılarak eritilip saflaştırılacaktır. Gramaltın tarafından teslim alındıktan sonra müşterinin Altın Mevduat  hesabına 1000 /1000 

saflıkta altın olarak yatırılacaktır. Müşteri hesabının işleyişi Müşteri ile Bankamız arasındaki Mevduat Hesabı Sözleşmesi hükümleri ile 

Altın Mevduat  Hesabı Formu hükümlerine tabidir. 

İşbu tutanak ile teslim alınan ve yukarıda detayı verilen altınların 1000/1000 saflıktaki altın miktarı müşterinin Altın Mevduat  
hesabına geçilecek  ve …. iş günlük bloke süresinin sonunda hesap üzerindeki bloke kaldırılacaktır.  

                                                                                                       

                                                                                                                                     T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

      _____________________ ŞUBESİ 

 
 


