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TAAHHÜTNAME 

 

Türkiye Emlak Katılım Bankası  A.Ş.’ye 

 

Tarafımızın, bankanızdan temin ettiği krediler/finansmanlar, bankanız ile akdettiği her türlü 

finansman, altın alım-satım sözleşmeleri ile sair sözleşmeler ve aramızda gerçekleşen sair 

işlemler tahtında bankanıza olan borçlarımızın geri ödenmesi olarak ya da bu altınların 

bankanızca satın alınması veya arbitraj işlemine konu olması veya altın ödememizi 

gerçekleştirmek üzere ve sair herhangi bir nedenle, bankanızın ilgili şubesine teslim ettiğimiz 

aşağıda detayları verilmiş olan "altın külçelerinin” T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlanacak olan Kıymetli Maden Standartları ile ilgili 

tebliğlerde ve sair ilgili mevzuatta sayılan ve Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen niteliklere/standartlara uygun olduğunu; bu altınların, altın hesabına kabul 

edilecek nitelikte ve bankanızca belirlenen standartlara uygun olup olmadığının bankanızca 

tespit edilmesine kadar geçecek süre içinde ve bankanızca BİST’e fiziken teslim edilen 

altının/altınların Borsa İstanbul tarafından kabul edilerek ve bankanızın hesabına yansıtılıp 

yansıtılmadığının bankanızca tespit ve teyidine kadar geçecek süre içinde, söz konusu 

altınlara yönelik herhangi bir tasarrufta bulunmayacağımızı, bankanıza herhangi bir şekilde 

talimat vermeyeceğimizi ve bu kapsamda anılan altınların karşılığının ve/veya herhangi bir 

fer’isinin TL veya döviz olarak tarafımıza ödenmesini veya bankanız nezdindeki diğer 

hesaplarımıza virman veya havale yapılmasını talep etmeyeceğimizi, bu süre içinde 

bankanızın altın mevcudumuz üzerine bloke uygulayacağını, söz konusu altınlara yönelik her 

türlü bankacılık işlemlerinin bankanızca gerçekleştirilmeyeceğini, bu konuda herhangi bir 

itirazda veya aksi bir talepte bulunmayacağımızı, altınların ilgili denetimden geçtikten sonra 

banka tarafından hukuken kabul edilmiş sayılacağını, bu altınların bankanıza teslimi sureti ile 

bankanıza olan borcumuzun geri ödendiği, altın ödemesi yapıldığı ve/veya satış ve/veya 

arbitraj işlemi bedelinin tarafımıza ödendiği tarihten sonra bu altının yukarıda anılan mevzuat,  

tebliğ ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş niteliklere/standartlara uygun olmadığı 

iddiası ile karşılaşılması halinde, doğacak tüm yasal ve maddi sorumlulukların tarafımıza ait 

olacağını; bu altınları derhal BİST'in kabul edebileceği geçerli külçelerle değiştireceğimizi ve 

külçelerin kabul edilmemesinden dolayı oluşabilecek operasyonel masrafları 

karşılayacağımızı veya bankanızın talebi halinde bu altını derhal bankanızdan olduğu şekliyle 

geri alacağımızı ve bu işlem nedeniyle bankanızca tarafımıza herhangi bir ad altında ödenmiş 

tutarların tamamını, bankanızın ticari finansman işlemlerine uyguladığı en yüksek kâr 

oranından hesaplanacak gecikme cezası ile birlikte bankanıza nakden ve defaten iade 

edeceğimizi ve bankanızın bu nedenle yapmak zorunda kalacağı bütün masrafları, ödeyeceği 

komisyonları, ücretleri ve uğrayacağı bütün zararları bankanıza derhal, nakden ve defaten 

ödeyeceğimizi, bankanızın, işbu taahhütname ve bankanız ile gerçekleştirdiğimiz sair 

sözleşmeler, taahhütler ve beyanlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir 

şekilde sorumlu tutulması halinde, teslim ettiğimiz altınlar ile ilgili azami sorumluluğunun ilgili 

sigorta şirketi tarafından kabul edilen beyan edilen tutar ile sınırlı olduğunu, bankanızın 

nezdinizdeki hesaplarımızda bulunan TL, Döviz veya Kıymetli Madenlere müracaatla, ayrıca 
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bir muvafakat ya da iznimize gerek olmaksızın alacaklarını bu hesaplarımızdan tahsile, takas 

ve mahsuba yetkili olduğunu, bankanız nezdindeki tüm hesaplarımızın, bu hesaplara yatacak 

nakit, kıymetli maden, kambiyo senedi ve bunların bedelleri ile birlikte bankanız lehine rehinli 

olduğunu (bankanız da bu rehini kabul etmiştir), bankanızın ayrıca bu alacaklarını tahsil için 

elindeki sair teminatlarımıza da müracaat edebileceğini; bu altınlar ile bir borcumuzun geri 

ödemesi gerçekleşmişse, bu tahsilat işleminin bankanızca iptal edilerek hesaplarımızdan 

çıkarılacağını, bankanızın bu meblağı tekraren hesaplarımıza borç olarak kaydedeceğini ve 

bu borcumuzu aramızdaki sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında ve tam olarak 

ödemeye devam edeceğimizi, aksi halde bankanızın aramızdaki sözleşmelerden kaynaklanan 

hak ve yetkilerini kullanabileceğini; bankanızın bu taahhüdümüze istinaden yapacağı 

işlemlere karşı herhangi bir defi ve/veya itirazda bulunmayacağımızı, hesaplarımıza 

kaydedilecek borçlara da itiraz etmeyeceğimizi, bu konudaki bütün defi ve itirazlarımızdan 

vazgeçtiğimizi kayıtsız ve şartsız olarak gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Müşteri Unvanı      Yetkili İmza(lar)    

 

 

 

 

 

Teslim edilen altın külçelerine dair bilgiler: 

 

Seri numarası: 

Üretici rafineri bilgisi (marka): 

Saflık değeri: 

Ağırlık:  
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