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       KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ 

 
İşbu Kıymetli Maden Hesabı Sözleşmesi, (Bundan sonra ”Sözleşme” olarak anılacaktır.) 
 
Ticaret Ünvanı                                                 : Denizbank A.Ş 

Merkez Adresi                                                  : Büyükdere Cad. No:141 34394    

                    Esentepe/İstanbul 

Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR)  :…………………………….(1) 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Nosu           : İst. Ticaret Sicil Memurluğu 

                      368587/316169         

Web Sitesi Adresi     : www.denizbank.com                      

Telefonu      : 0850 222 0 800 

 

olan DenizBank A.Ş merkez ve bilimum yurtiçi ve yurtdışı şubeleri nam ve hesabına 

DenizBank A.Ş.……. (1) Şubesi (“Banka”) ile diğer  tarafta, 

 

Ticaret Ünvanı / Adı-Soyadı                                    :  ………… 

Merkez Adresi / Adresi                                            :  ………… 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Nosu / TCKN     :  …………       

Web Sitesi Adresi / E-posta Adresi                          :  …………                   

Telefonu                                                                      :  ………… 
 
Olan (2) ……………………..(“Müşteri”) arasında imzalanmıştır.  
 

Müşteri tarafından “Banka” nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (Bundan böyle 

“Hesap” olarak anılacaktır.), aşağıda yer alan hükümlere tabi olacaktır. Anılan hükümler, 

Müşteri’nin taraf olduğu Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki 

olması durumunda kıymetli madene ilişkin hükümler açısından işbu Sözleşme hükümleri, 

Hesap’ın işleyişi ve diğer hususlarda ise Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

1. Hesap Açılışı  

 

1.1 Hesap, uluslararası piyasalarda işlem gören ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen 

listede yer alan rafinerilerin damgasını taşıyan veya Türkiye’de kurulacak ve 

uluslararası standartlara uygun üretim yapacak ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 

uygunluk belgesi verilen rafineriler tarafından üretilip damgalanan ve Kıymetli 

Madenler Borsası’nda işlem gören en az 995/1000 saflıkta altının, en az 99.9/100 

saflıkta gümüşün, en az 99.95/100 saflıkta platinin veya en az 99.95/100 saflıkta 

paladyumun  Banka’ya fiziken teslimi veya Banka tarafından Müşteri’ye satışının 

yapılması suretiyle açılır. 

1.2 İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş kıymetli madenler, işbu 

Sözleşme’ye konu olmayacaktır.  

1.3 Banka, yukarıda nitelikleri sayılan kıymetli madenler dışında mevzuatın mümkün 

kıldığı/kılacağı değişik niteliklerdeki kıymetli madenleri Hesap’ a kabul etmeyebilir. 

1.4 Müşteri kıymetli madeni, Banka tarafından kendisinden talep edilecek Taahhütnameyi 

imzalamak suretiyle Banka’ya teslim edecektir. 
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TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

2. Hesap İşleyiş Esasları 

 

2.1 Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı Hesap’ta bulunan kıymetli madenin teslim 

ve tesellüm işlemlerinin belirlenen tarih, çalışma saati, şekil ve kurallar çerçevesinde 

yapılmasını, Hesap’taki kıymetli madenin kendisine teslimi için en az 3 (üç) iş günü 

önce Banka’dan randevu almayı kabul eder. 

2.2 Banka tarafından Müşteri’ye yapılacak kıymetli maden teslimatı, sadece Banka 

tarafından belirlenen şubelerden ve 1 kg standart külçe şeklinde yapılacak olup, Banka, 

Müşteri’nin külçeden daha az gramajda teslimat talebi ile bağlı olmayacaktır. Hesap’ta 

külçeden daha az gramajda bakiye bulunması durumunda anılan bakiye, Müşteri’nin 

talep edeceği para cinsine çevrilecek ve para cinsinden ödenecektir.  

2.3 Banka Müşteri tarafından kendisine teslim edilen kıymetli madeni, kıymetli madenin 

niteliklerinin ve sahte olup olmadığının tespiti amacıyla Kıymetli Madenler Borsası’na 

veya ilgili borsaya gönderecektir.  

2.4 Müşteri, Banka’ya teslim edeceği kıymetli madenin, işbu Sözleşme’nin 2.3. maddesi 

kapsamında Kıymetli Madenler Borsası veya ilgili borsalardan kıymetli madenin 

niteliklerinin tespitine ilişkin gönderilecek bilgilendirme ve/veya teyit yazısının 

Banka’ya ulaşmasından sonra serbest kullanımına bırakılacağını ve ancak bundan sonra 

kıymetli maden ile bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceğini; öte yandan nitelikleri 

onaylanmayan veya sahte olduğu bildirilen kıymetli madenin Banka tarafından 

kendisine iade edileceğini kabul eder.   

2.5 Müşteri, Hesap’a üçüncü şahıslar tarafından yapılacak kıymetli maden teslimatının 

kendi adına ve muvafakatı ile yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri, bizzat kendisi, 

vekili ya da temsilcisi veya üçüncü şahıslar tarafından Hesap’a alacak kaydedilmek 

üzere Banka’ya teslim edilen kıymetli madenin ileride çalıntı, sahte, noksan gramajlı,  

düşük ayarlı veya muhalefetli (yasaklı) olduklarının anlaşılması durumunda, bunları 

Banka’nın ilk talebinde derhal geçerli olanlarıyla değiştirmeyi kabul eder. 

2.6 Müşteri, Hesap’taki kıymetli madenin Banka tarafından kendisine aynen değil, mislen 

iade edileceğini kabul eder. 

2.7 Kıymetli maden alım ve satım işlemleri ve saklama hizmetlerinin Banka tarafından ifası 

nedeniyle herhangi bir idari kuruluş, Kıymetli Madenler Borsası veya ilgili borsalar, 

karşı aracı kuruluşlar veya üçüncü kişiler tarafından her ne nam ve sebeple olursa olsun 

Banka’ya tazmin ettirilecek tüm meblağlar, faiz ve masrafları ile birlikte Banka’nın ilk 

talebinde Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir. 

2.8 Müşteri tarafından açıkça ve yazılı olarak talep edilmesi durumunda Banka nezdinde 

muhafaza edilecek kıymetli madenler Banka tarafından sigorta ettirilecektir. Müşteri 

tarafından talep edilmemesi veya talep edilmekle beraber sigorta masraflarının 

ödenmemesi durumunda, Müşteri, sigorta işlemlerini kendisi yerine getirir ve bu konuda 

Banka’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder. 

 

3. Emir ve Talimatlara İlişkin Esaslar 

 

3.1 Müşteri, Hesabını gerekli belgelerin temin edilmiş olması kaydıyla, Temel Bankacılık 

Hizmet Sözleşmesi'nin internet/mobil bankacılığa ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, 

internet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden takip edebilir; hesabında bulunan 
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kıymetli madenin Banka'ya satışı ve/veya Banka'dan alımına ilişkin Banka'ya internet 

ve diğer elektronik ortamlar aracılığı ile talimatlar verebilir.  

3.2 Müşteri’nin Banka’ya hitaben vereceği alım veya satım emirlerinde, Müşteri’nin adı, 

soyadı veya adresi ya da Banka nezdindeki kod numarası; emrin alım emri mi, yoksa 

satım emri mi olduğu; satın alınacak veya satılacak kıymetli madenin  miktarı ve diğer 

nitelikleri; emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği; limitli 

emirlerde limit fiyatı, varsa, emrin geçerlilik süresi; emrin verildiği yer, tarih, saat ve 

dakika; emrin Banka tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı, yoksa geçerlilik süresi 

içindeki uygun göreceği bir seansta mı Kıymetli Madenler Borsası’na veya ilgili 

borsalara/piyasalara intikal ettirileceği hususlarının bulunması esastır.  

3.3 Müşteri tarafından alınması istenen kıymetli maden bedellerinin, alım emrinin Kıymetli 

Madenler Borsası’na veya ilgili borsalara/piyasalara ulaştırılmasından önce Banka’ya 

yatırılması ve satılması istenen kıymetli madenlerin ise, satım emrinin Kıymetli 

Madenler Borsası’na veya ilgili borsalara/piyasalara ulaştırılmasından önce Banka’ya 

veya Banka’nın Kıymetli Madenler Borsası’ndaki veya ilgili borsalardaki/piyasalardaki 

kıymetli maden saklama hesabına teslimi asıldır. Aksi halde Banka, Müşteri emirlerini 

yerine getirmeyebilir. Ödemede herhangi bir gecikme olması halinde, Müşteri, işlem 

günündeki borsa fiyatı üzerinden tespit olunacak borcunu ödeme tarihine kadar geçecek 

günler için hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi ve temerrüt faizi olarak da 

kıymetli maden işlemlerinde Banka’nın kıymetli maden kredilerine uyguladığı en 

yüksek cari faiz haddinin; Türk Lirası ödemeli işlemlerde Banka’nın borçlu hesaplara 

uyguladığı en yüksek cari faiz haddinin; döviz ödemeli işlemlerde ise Banka’nın döviz 

kredilerine uyguladığı en yüksek cari faiz haddinin iki katı fazlası ile bunlara ilişkin 

vergi ve masrafları derhal ve nakden ödemeyi kabul eder. 

3.4 Banka, Müşteri’nin alım emirlerinde kapora ya da teminat veya satın alınmasını istediği 

kıymetli maden bedelinin tamamının makbuz karşılığında ödenmesini; satım 

emirlerinde ise satmak istediği kıymetli madenin kendisine tesellüm belgesi karşılığında 

teslimini veya Banka’nın Kıymetli Madenler Borsası’ndaki veya ilgili borsalardaki/ 

piyasalardaki kıymetli maden saklama hesabına tevdiini, Müşteri emrini Kıymetli 

Madenler Borsası’na veya ilgili borsalara piyasalara intikal ettirmenin ön şartı olarak 

Müşteri’den istediği takdirde, kapora, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan 

kıymetli maden, işlem gerçekleşmediği takdirde ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde 

Müşteri’ye veya Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarına iade edilir. İşlem 

gerçekleşirse kapora veya peşin tahsil edilen bedel alış bedelinden mahsup edilir. 

3.5 Müşteri’nin Banka tarafından satılmasını istediği kıymetli maden(ler)i önceden 

Banka’ya veya Hesap’a teslim etmemesi veya Banka’nın Kıymetli Madenler 

Borsası’ndaki veya ilgili borsalardaki/piyasalardaki saklama hesabına tevdi etmemesi 

halinde, Banka; Kıymetli Madenler Borsası’na veya ilgili borsalara/piyasalara karşı 

aracı kuruluşlara veya üçüncü şahıslara teslim etmesi gereken kıymetli maden(ler)i 

re’sen temin ve teslim etmeye yetkili olup, Müşteri işbu işlem nedeniyle Banka’nın 

ödeyeceği meblağlar ile ödemede gecikmesi halinde işbu maddede belirtilen oranda 

temerrüt faizini, vergi ve masrafları ile birlikte Banka’ya ödemeyi kabul eder.  

3.6 Müşteri, kıymetli maden teslimi veya ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine 

getirmemesi halinde, Banka tarafından alımı yapılan kıymetli madenin yine Banka 

tarafından daha düşük fiyatla satımından veya daha yüksek fiyatla alımından doğacak 

farklar ve bunlarla ilgili faiz ve masraflardan oluşan borçlarını, Banka’nın ilk talebinde 

derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul eder. Ödemede gecikme olursa, Müşteri, 

kıymetli maden veya anapara borcunu, ödeme tarihine kadar geçecek günler için işbu 

maddede belirtilen oranda temerrut faizi, vergi ve masrafları ile birlikte ödemeyi kabul 

eder. Müşteri, işbu borcunu Banka’ya ödemediği takdirde; Banka’nın, Müşteri emrine 
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istinaden satın aldığı kıymetli madenleri rehin, hapis, takas ve mahsup yetkisine 

istinaden satarak, alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.  

 

4. Vadeli Kıymetli Maden Hesabı  

 

4.1 Müşteri, Banka’nın yazılı muvafakati olmaksızın Vadeli Kıymetli Maden Hesap’ına 

(bundan böyle “Vadeli Hesap” olarak anılacaktır) yatırılan kıymetli madenin bir 

bölümünü veya tamamını vadesinden önce çekmek ve hesabı kapatmak hakkına sahip 

değildir. Banka, kendi takdirine göre vadeden evvel Müşteri’nin hesaptan kıymetli 

madeni çekmek veya hesabı kapatmak hususundaki talebini kabul ettiği takdirde, 

çekilen kıymetli madenlere uygulanacak faiz oranı, kıymetli madenlerin yatırılış ve 

çekiliş tarihleri arasındaki süreye göre ve Banka’nın vadeden önce hesaptan çekilmesine 

izin verilen vadeli kıymetli madenlere uygulamakta olduğu cari şartlar ve Banka 

tarafından TCMB’ye bildirilen kıymetli maden faiz oranları uyarınca hesap edilecektir. 

Vadeden evvel faiz tahakkuk ettirilmiş ve/veya Banka’dan kıymetli maden çekilmiş 

veya kıymetli madenler üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulmuş ise, faiz, 

masraf ve vergi tutarları, Banka tarafından Müşteri’ye herhangi bir ödeme yapılmadan 

önce ödeme günü valörü ile geri alınır ve/veya hesaptaki kıymetli madenden veya 

bunun Türk Lirası veya döviz karşılığından re’sen mahsup edilir. 

4.2 Vadeli Hesap’a Banka tarafından re’sen tespit edilecek oran üzerinden tahakkuk 

ettirilecek faizler hesapta kıymetli maden olarak izlenir. Bu itibarla, Vadeli Hesap’ların 

faizi, vadenin sonunda hesabın açıldığı kıymetli maden cinsinden hesaplanarak ana 

tutara ilave edilir. 

4.3 Banka, hesaptaki ana tutar ve tahakkuk etmiş faizlerini Müşteri’ye kısmen veya 

tamamen kıymetli maden teslim ederek ya da kıymetli madenin fiili ödeme günündeki 

karşılığını Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye yetkilidir. Banka, kıymetli maden 

olarak ödenmesi mümkün olmayan faiz küsuratlarını vade sonunda Müşteri’ye kıymetli 

madenin fiili ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak ödeyebilir. 

Banka, Hesap’ın ana tutar ve faizleri ile faiz küsuratlarını Türk Lirası veya döviz olarak 

ödediği takdirde, ödenecek olan tutar, kıymetli madenin fiili ödeme gününde Banka’da 

oluşan kıymetli maden alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. 

4.4 Müşteri, Vadeli Hesap’ı vade tarihinde uzatmayıp kapatmaya karar verdiği takdirde, 

Banka’nın vade sonunda kendisine tevdi edeceği kıymetli madenin sağlanmasını 

teminen, keyfiyeti yukarıda 2.1. maddede belirtildiği üzere en az 3 (üç) iş günü önceden 

yazılı olarak Banka’ya bildirilecektir. Banka, Müşteri’ye kıymetli maden teslimi 

edilemediği durumlarda Hesap’taki kıymetli madenlerin fiili ödeme gününde TCMB 

alış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığını Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye 

yetkilidir. 

4.5 Faiz, Banka’nın valör tarihi konusundaki cari uygulamasına göre hesaplanır. Cari faiz 

hadlerinin Banka tarafından değiştirilmesi halinde, Banka, değişiklikten önce hesaplarda 

mevcut olan alacaklı bakiyelerin değişen daha düşük faiz oranlarını, değişiklik 

tarihinden itibaren uygulamaya yetkilidir.  Bireysel müşteriler için “Temel Bankacılık Ürün 

Bilgi Formu”nda yer alan hususlar saklıdır.  

 

5. Vadesiz Kıymetli Maden Hesabı 

 

5.1 Banka, dilediği takdirde Hesap’taki ana tutarı Müşteri’ye kısmen veya tamamen 

kıymetli maden teslim ederek ya da kıymetli madenin fiili ödeme günündeki karşılığı 

Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye yetkilidir. Banka, Hesap’ın ana tutarını Türk 
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Lirası veya döviz olarak ödediği takdirde, ödenecek olan tutar, kıymetli madenin fiili 

ödeme gününde Banka’da oluşan kıymetli maden alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. 

5.2 Müşteri, Hesap’taki kıymetli madenleri çekmeye karar verdiği takdirde, Banka’nın 

kendisine tevdi edeceği kıymetli madenin sağlanmasını teminen, keyfiyeti yukarıda 2.1. 

maddede belirtildiği üzere en az üç işgünü önceden yazılı olarak Banka’ya bildirecektir. 

Banka, Müşteri’ye kıymetli maden teslim edilemediği durumlarda yerine Hesap’taki 

kıymetli madenleri satın alıp fiili ödeme gününde Banka’da oluşan kıymetli maden alış 

fiyatı üzerinden hesaplanacak karşılığını Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye 

yetkilidir. 

5.3 Banka, vadesiz hesaplara faiz verip vermemekte tamamen serbesttir. 

 

Bu Sözleşme’nin tüm hükümleri Banka ve Müşteri arasında müzakere edilmiş, Müşteri 

tarafından eksiksiz olarak okunup herhangi bir çekincesi bulunmadığı üzere tamamen hür 

irade ve arzusuna bağlı olarak yukarıdaki maddelerin kabulüyle imza altına alınmış ve 

Sözleşme’nin hükümlerini içerir eksiksiz bir nüshası Müşteri’ye teslim edilmiştir.  

 

DİKKAT: Aşağıdaki alana müşteri tarafından elle “Sözleşmenin bir nüshasını 

elden aldım” ifadesi yazılmalıdır. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Müşteri [2] Banka [1] 

İsim/Ünvan: 

Tarih:[3] 

DENİZBANK A.Ş. 

Tarih:[4] 

İmza:[3] 

 

 

 

 

İmza:[4] 
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Sözleşme Yönergesi için aşağıdaki dokumanı açınız.  Kağıt tasarrufu için lütfen 

açıklamaları print almayınız ve açıklamaları okuduktan sonra bu alanı silerek 

sözleşmeyi imzalatınız.  
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