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KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ 

 

Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş adına ..................... Şubesi (aşağıda kısaca Banka 
olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ................................................................. (aşağıda 
kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında, tüm hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere 
edilerek varılan mutabakat çerçevesinde aşağıdaki koşullarda Kiralık Kasa açılması 
konusunda Kiralık Kasa Sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 
 
1. Müşteri, Bankanın imkanları dahilinde kasa dairesindeki bir adet kasayı birer yıllık 

sürelerle, ücretini peşin ödeyerek kiralayabilir. Müşteri, Bankacılık İşlemleri 
Sözleşmesi’ne ekli Masraf ve Komisyon tablosunda belirtilen tutarlarda kira ve 
anahtar depozito bedellerini ödemeyi peşinen kabul eder. Banka, her yıl kira ve 
anahtar depozito bedellerini, 30 gün önceden Müşteriye e-posta, ATM, telefon, 
kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirerek Türkiye İstatistik Kurumunca bir 
önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 
katına kadar arttırmaya yetkilidir.  
 

2. Müşteri, kiralık kasa işlemlerini noterden düzenlenecek vekaletname ile 
yetkilendirilen vekil aracılığı ile de yapabilir. Bununla beraber vekaletname ile 
yetkilendirilen kişinin Müşteri tarafından Bankaya tanıtılması ve Bankaca 
onaylanması gerekir. Bankanın onayı vekaletname üzerine kaydedilir. Bankanın 
onay vermesi vekil olan kişi ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğun üstlenildiği 
anlamını taşımaz. Onay vekilin sadece teşhisi ve tespiti amacına yönelik bir 
işlemdir. 
 

3. Müşterinin kiralık kasa işlemlerine ilişkin düzenleyecekleri vekaletname tevkil 
yetkisini içermeyecektir. Vekaletnamede tevkil yetkisi bulunsa dahi, bu yetki 
Bankayı bağlayıcı olmayacaktır. 
  

4. Müşteri ancak bir kişiyi vekil tayin edebilir. Vekil azledilmedikçe yeni bir vekil tayin 
edilemez. 
 

5. Düzenlenen vekaletname ancak noterden düzenlenecek azilname ile iptal 
edilebilir. Azilname Bankaya tebliğ edilmediği sürece, verilmiş yetki Banka için 
geçerli sayılır. Vekaletname herhangi bir yasal nedenle geçerliliğini yitirdiğinde, 
ilgililer tarafından Bankaya yazı ile bildirilmedikçe, Banka bu durumdan haberdar 
olmuş sayılmaz. 

  
6. Müşteri talep etmedikçe, Banka'nın kiralık kasa ve içindekileri sigorta etme veya 

ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
  

7. Kiralanan kasa, ancak para, belge, mücevher, hisse senedi, tahvil, ticari senet ve 
diğer menkul kıymetlerin korunması için kullanılabilir. Müşterinin kasaya yanıcı, 
patlayıcı maddelerle, kokan, bozulabilen maddeleri ve kanunen bulundurulması, 
saklanması suç teşkil eden maddeleri koyması yasaktır. Müşteri Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Banka, 
güvenlik nedeniyle kiracının veya vekilin huzurunda kasanın içindekileri inceleme 
hakkına sahiptir. Bu nedenle Müşteri ile vekili Bankanın bu tür taleplerini her 
zaman karşılamak durumundadır. Bu hükme uymama nedeniyle meydana 
gelebilecek tüm zararlardan ve diğer kasalara ve içeriğine vereceği tüm 
zararlardan Müşteri sorumludur. 
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8. Kasa kiralandığında, Müşteri, birbirinin aynı olan ve sözleşmenin sona ermesinde 

geri verilmesi gereken, iki anahtarı, Banka tarafından belirlenen depozito bedeli 
karşılığında teslim alır. Bu anahtarlardan birinin veya her ikisinin kaybolması 
halinde Müşteri derhal Bankaya yazılı bilgi vermek zorundadır. Aksi halde 
doğabilecek sonuçlardan, zararlardan Banka hiçbir şekilde sorumlu değildir. Her 
iki anahtarın kaybolması halinde, Müşteri veya vekilinin huzurunda ve kilidi 
kırmak suretiyle Banka, kasanın açılmasına aracılık edecektir. Anahtarlardan 
yalnız biri kaybolacak olursa, kasanın kilidi derhal değiştirilecektir. Kilidin bu 
şekilde değiştirilmesi veya kırılmasının gerektirdiği masraflar Müşteri'ye aittir. 
  

9. Müşteri veya vekili anahtarı kilitten kendisi çıkarmak, kasayı kilitlemek 
zorundadır. Müşterinin veya vekilinin, anahtarını kasanın kilidinde unutmasından 
dolayı Banka hiçbir sorumluluk yüklenmez. 
  

10. Müşteri veya vekili kasa dairesine girerken her seferinde, bu işe ayrılmış kartonu, 
tarih ve saat belirtmek suretiyle imzalamak zorundadır. Ancak, Müşteri veya 
vekilinin bu zorunluluğu yerine getirmemiş olması Bankaya sorumluluk yüklemez. 
Banka, imzanın sağlığını, aidiyetini kontrol etmeye mecbur olmayıp, buna 
yalnızca yetkilidir. 
  

11. Yıllık kira döneminin sona erme tarihinden 7 gün önce, Banka ya da Müşteri 
sözleşmenin sona erdirilmesini yazılı olarak talep ederse, sözleşme son bulur. 
Müşterinin kira borcunun olmaması halinde depozito bedeli kendisine iade edilir. 
Yıllık kira döneminin sona erme tarihinden 7 gün önce, ne Banka ne de müşteri 
sona erdirme talep etmediği ve her iki anahtarı da geri vermediği takdirde, kira 
süresi bir yıl için kendiliğinden uzar. Müşterinin kasayı kullanabilmesi için her 
durumda kira bedelini peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Uzatma tarihinden 
itibaren 30 gün içinde kira bedeli ödenmediği takdirde, Banka 12. ve 13. 
Maddeler hükmünü uygulamakta serbesttir. Müşteri, yıllık kira döneminin sona 
erme tarihinde sözleşmeyi iptal eder ancak kasanın anahtarlarını geri vermezse, 
anahtarları teslim edeceği tarihe kadar geçecek sürenin kira bedelini ödemeye 
mecburdur. 
  

12. Banka, Müşteri'nin hesabından ve talebi halinde Kredili Mevduat Hesabından 
kiralık kasa yıllık ücretini peşin olarak tahsil etme hakkına sahip olduğu gibi çeşitli 
maddelerde sözü geçen kilit kırma, anahtar, kilit yenileme, noter masrafları ve 
benzeri harcamaları da hesaptan, talebi halinde Kredili Mevduat Hesabından 
tahsil etme hakkına sahiptir. Müşteri her yıl alınan kiralık kasa ücretinin 
hesabından ve talebi halinde Kredili Mevduat Hesabından tahsil edilmesini kabul 
ve taahhüt eder. 
 

13. Müşteri veya vekili kira süresinin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde anahtarları 
geri vermez ve kira bedelini ödemezse Bankanın, noter huzurunda Müşteri'nin 
hiçbir itiraz hakkı olmaksızın kasayı açtırmaya ve alacağına karşılık olmak üzere 
kasa içindekilere el koymaya, karşılık olarak el koyduğu bu içeriği uygun şekilde 
serbestçe satmaya hakkı vardır. Bu amaca yönelik tüm masraflar da Müşteriye 
aittir. 
 

14. Banka her an, kiralık kasa kullanma hakkını, kira bedelinin henüz geçmemiş olan 
süreye ait kısmını faizsiz geri vererek iptal etme hakkına sahiptir. İptal tarihinden 
itibaren on beş gün içinde Müşteri veya vekili anahtarları Bankaya geri vermediği 
takdirde Banka, bu sözleşmede belirtilen yollara, tedbirlere başvurma hakkına 
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sahiptir. 
  

15. Müşterek hesaplara bağlı kiralık kasalarda, aksi yazılı olarak Bankaya 
bildirilmedikçe Müşteri veya vekili kasayı tek başlarına açabilir ve kullanabilirler. 
Banka bu uygulamadan kaynaklanacak sorunlardan, doğabilecek sonuçlardan 
sorumlu değildir. Müşterek hesaplara bağlı kiralık kasalarda vekaletname 
müşterek Müşteriler tarafından birlikte verilebilir. 
  

16. Müşteri tarafından kiralık kasanın kullanımına dair vekaletname verilen vekil, 
kiralık kasa ücretinden ve işbu sözleşme gereğince, Müşteri'nin sorumluluğunu 
gerektiren tüm işlemlerden, Müşteri ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

17. Şubenin taşınması halinde veya Şube binası içinde mimari değişiklik yapılması 
durumunda Bankanın kasayı da yeni binaya/yeni yere nakletme hakkı 
bulunmaktadır. Nakil nedeniyle oluşabilecek zararlardan Bankanın 
sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri peşinen kabul ile bu konudaki tüm hak ve 
taleplerinden gayrikabilirücu feragat etmişlerdir. 
  

18. Müşterinin ölümü halinde, kasa içeriği mirasçılara ancak veraset ilamının ibrazı 
üzerine ve hep birlikte veya ortak temsilci aracılığı ile başvurma şartıyla ve yetkili 
vergi memurunun huzurunda yapılacak saptamadan sonra, resmi yazının 
örneğinin ibrazı halinde verilebilir. 
  

19. Müşteri, Banka’nın Sözleşme’den doğan tüm hak ve alacaklarını kısmen ve/veya 
tamamen temlik (devir) edebileceğini, Banka’nın Sözleşme’den doğan hak ve 
alacakların temlik (devir) edilmesi sürecinde, temlik (devir) alan ve/veya alacak 
olan ve/veya devralma talebinde bulunan resmi ve/veya özel, gerçek ve/veya 
tüzel kişilere, Müşteri’nin tüm bilgi ve belgelerini verebileceğini kabul eder. 
  

20. Müşteri, Banka ile arasındaki ilişkilerde Sözleşme hükümlerinin ve Türk 
kanunlarının uygulanacağını ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra 
Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul eder.   
  

21. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında Bankacılık 
İşlemleri Sözleşmesi ve mevcut olması halinde Genel Kredi Sözleşmesi 
hükümleri uygulanacaktır. 

 
 
MÜŞTERİ        ICBC TURKEY BANK A.Ş 
Adı Soyadı/Unvanı:       
İmzası:        

 
VEKİL 
Adı Soyadı/Unvanı:       
İmzası:         
          

ICBC TURKEY BANK A.Ş    
ICBC Turkey Bank A.Ş Genel Müdürlük  
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398 
SARIYER / İSTANBUL 
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058 
Mersis No:  0836004772800050  


