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Müşteri Numarası
: ……………………..
Kiralık kasa numarası : ……………………..
KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ……………. Şubesi (“Banka”) tarafından müşterilerine (“Müşteri”) kasa
kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi’nin (‘’Sözleşme’’) aşağıda belirtilen hüküm ve şartları
hususunda Banka ve Müşteri/Müşteriler mutabık kalmışlardır.
1.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri adına Banka nezdinde Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren
açılacak Kiralık Kasa’nın işleyişi ve tabi olduğu hükümleri düzenlemektedir.
2. KİRA SÜRESİ
Kasa 1 (bir) yıllık süre ile kiraya verilmiştir. Müşteri kira müddetinin bitmesinden 15 (on beş) gün evvel
kasayı boşaltacağını yazılı olarak Banka’ya bildirmez ve en geç kira müddetinin son gününe kadar
kasanın anahtarlarını Banka’ya teslim etmez veya kira müddetinin sona ermesinden önce feshi ihbar
yapılmaz ise, Sözleşme bir yıl uzatılmış sayılır.
3. KİRA BEDELİ, DEPOZİTO VE DİĞER ÜCRETLER
Genel
3.1. Banka, Sözleşme uyarınca Müşteriye sağlayacağı hizmetler ile ilgili kira bedeli ve depozito ücretini
Müşteri’den talep edebilecektir. Banka Sözleşme tahtında gerekli ücretlerin Müşteri hesaplarından ya
da Müşteri’nin yazılı talimatı ile kredi kart hesabından tahsil edebilecektir.
3.2. Banka, anılan depozito tutarı ve kiralık kasa kira bedellerini ve diğer ücretleri internet sitesinde ilan
eder. Banka, Sözleşme çerçevesinde talep ettiği ücret ve masraf oranlarını/tutarlarını, Müşteri’ye
Sözleşme’ nin eki olan Ürün/Hizmet Bilgi Formu’nda belirtildiği şekilde ve internet sitesinde
yayınlayarak değiştirebilecektir.
3.3. Banka, Sözleşme tarihinde internet sitesinde ilan etmiş olduğu ücretleri, Müşteri’nin Banka
nezdindeki hesaplarından veya Müşteri’nin yazılı talimatı ile kredi kart hesabından tahsile yetkilidir.
Kiralık kasanın müştereken kiralanması halinde ise Banka, kira bedelini Müşterilerin ortak
hesaplarından tahsil edilebilecek, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu
tutarları Müşteriler Banka’nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyecektir. Başlangıçta bir
depozito bedeli alındı ise Banka, bu tutarı kiralık kasa ile ilgili, Müşteri tarafından Sözleşme tahtındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde her türlü Banka alacaklarını mahsup etmeye yetkili
olacaktır.
Depozito Bedeli
3.4. Banka, depozito bedelini Müşteri’den talep ve tahsile yetkili olup, depozito bedelini Müşteri
hesabından mahsuben tahsil edebilecektir.
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3.5. Kira bedeli yıllık dönemler için peşin ödenir. Kira dönemi başlangıcı bu Sözleşme’nin imzalandığı
tarihtir.
İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın kiralık kasanın
kullanımından ve / veya muhteviyatından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar Müşteri’ye aittir.
4. KASA ANAHTARLARI
4.1. Müşteri, 2 (iki) adet kasa anahtarını Sözleşme’nin imzalandığı tarihte teslim alacak ve Sözleşme’nin
sona ermesi halinde Banka’ya aynen iade edecektir. Söz konusu 2 (iki) adet kasa anahtarının Banka’ya
iade edilmesi ile sözleşme fesih edilmiş sayılır.
4.2. Anahtarların kaybedilmesi veya kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, Müşteri bu hususu
Banka’ya derhal yazılı olarak bildirecek, bu bildirimin yapılmamasından doğacak zararların
sorumluluğu ile anahtarların kaybedilmesi veya kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle yapılacak
çilingir masrafları de dâhil olmak üzere tüm masraf ve giderler Müşteri tarafından karşılanacaktır.
Banka, anılan masraf ve giderleri, Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarından tahsil hakkına sahiptir.
5. DEVİR YASAĞI
Müşteri, kullandığı kasayı başkasına kiralayamaz, devredemez ve müştereken kiralanmadıkça
başkasıyla müştereken kullanamaz.
6. KASANIN MÜŞTEREKEN KİRALANMASI
6.1. Kasanın birden fazla Müşteri’ye müştereken kiralanması halinde, Sözleşme’ de aksi bir hüküm yok
ise; bunlardan her biri tek başına kasayı açabilir.
6.2. Müşterilerden birinin kendisi adına kasanın kullanılması için vekil tayin edebilecek, böyle bir
durumda Banka, diğer Müşteri veya Müşterilerin rıza ve onayını almaksızın vekile kasayı kullandırma
yetkisine sahip olacaktır. Müşterilerden bir veya birkaçının ortak kasa kullanımına son vermek istemesi
halinde, ortaklıktan ayrılan Müşteri veya Müşteriler, kendilerine teslim edilmiş olan kasa anahtarlarını
Banka’ya iade edecek ve Banka’nın uygun göreceği içerikte bir feragatname ve ibranameyi
imzalayacaklardır. Bu halde, kasa, ortaklıktan ayrılmayan Müşteri veya Müşterilerce işbu Sözleşme
hükümlerine tabi olarak kullanılmaya devam eder.
6.3. Müşterilerden herhangi birinin vefatı veya iflası veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir
nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, sağ kalan veya iflas etmeyen veya konkordato ilan
etmeyen veya tüzel kişiliği sona ermeyen diğer Müşteri(ler) ölüm veya iflas veya konkordato ilanı veya
tüzel kişiliğin sona erme tarihinden sonra kasayı açmayacaklar, vefat eden Müşteri’nin tüm mirasçıları
ile sağ kalan Müşteri’nin aynı anda hazır bulunması ve miras ile ilgili tüm işlemlerin tamamlanmış
olması kaydıyla kasayı açabileceklerdir. Müşterilerden herhangi birinin iflas etmesi ya da konkordato
ilan etmesi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde ise, yasal merciilerden gelen talimatlara göre
işlem yapılacaktır.
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6.4. Müşterilerden her biri kasa kira bedeli ile Banka’nın bu Sözleşme’den doğan alacaklarından
müteselsil borçlu sıfatıyla sorumlu olacaklardır.
7. KASA KULLANIM KURALLARI
7.1 Müşteri, kiralık kasaların kullanılmasına ilişkin şube usul ve prosedürlerine uymakla ve kasanın her
açılışı öncesinde kimlik belgesini ve varsa kasanın kiralanması münasebeti ile kendisine verilmiş
belgeyi Banka’ya ibraz eder.
7.2. Müşteri’nin kasaya yanıcı, patlayıcı maddelerle, kokan, bozulabilen maddeleri ve kanunen
bulundurulması, saklanması suç teşkil eden maddeleri koyması yasak olup, bu koşula aykırı olarak
kasaya eşya konulmasından doğacak tüm zararların tazmininden Müşteri sorumludur.
8. BANKA’NIN KASAYI AÇMA YETKİSİ
Banka yangın, sel felaketi, deprem gibi tabii afetler sonucu kasa muhteviyatının korunmasını
gerektiren acil durumların ortaya çıkması halinde, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın bir başka yere
nakledebilecek ya da Noter huzurunda açabilecektir; veya kasanın bulunduğu şubenin ayrı bir binaya
taşınması, uzun süreli tadilata girmesi, kapanması gibi haller sebebiyle kasanın nakledilmesinin
gerektiğinin veya Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle kasayı boşaltması gerektiğini bildirir.
Banka tarafından kiralık kasanın noter aracılığıyla açılması ve noter tarafından yapılan tespit
sonucunda, kiralık kasadan herhangi bir değer ve mal çıkması durumunda; Müşteri, ilgili değer / malın,
Banka tarafından belirlenen yeni bir kiralık kasaya konabileceğini, söz konusu kasaya Banka
tarafından yeni bir kasa numarası verileceğini ve yeni anahtarları Banka’dan teslim almak
yükümlülüğünün bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kasadan herhangi bir değer çıkmaması
durumunda ise Müşteri, Banka’nın kasayı kapatma yetkisinin bulunduğunu, bu tarih itibariyle
Sözleşme’nin feshedilmiş sayılacağını ve tüm borçların muaccel hale geleceğini kabul ve beyan eder.
9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
9.1 İşbu Sözleşme, taraflarca her zaman 3 (üç) gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla
feshedilebilir.
9.2. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Müşteri, kasayı boşaltmak, 2 (iki) adet anahtarı Banka’ya teslim
etmek ve Banka’nın uygun göreceği içerikte bir kiralık kasa fesih bildirimini imzalamakla yükümlüdür.
Müşteri’nin anahtarı veya anahtarları Banka’ ya iade etmemesi halinde Banka, bu hususta yapacağı
masraf ve giderleri Müşteri’ ye iade edeceği depozito bedelinden mahsup edebilir.
9.3. Müşteri’nin ölümü veya iflası veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir sebeple tüzel
kişiliğinin sona ermesi halinde, Sözleşme, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer. Bu durumda kasa muhteviyatı, Müşteri’nin gerçek kişi olması halinde,
mirasçılık sıfatlarını mirasçılık belgesi ile kanıtlayan kişilerin hepsinin birlikte veya müşterek
vekillerinin hazır olması kaydı ile yetkili vergi dairesi memuru ve noter huzurunda açılacak, kasanın
içindekiler noter tarafından düzenlenecek tutanak ile tespit edilecek ve vergi dairesinden ilişiksiz
belgesi getirilmesini müteakiben mirasçılara veya vekillerine teslim edilecektir. Müşteri’nin iflası veya
konkordato ilan etmesi veya herhangi bir sebeple tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Sözleşme’nin
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sona ermesi hallerinde ise, kasa muhteviyatı ile ilgili olarak yasal merciilerden gelen talimatlara göre
işlem yapılacaktır.
10. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Sözleşme hükümleri ve Türk Kanunları
uygulanacak ve İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu yetki sözleşmesi, tacirler veya
kamu tüzel kişileri ile imzalanan sözleşmeler için geçerli olup, gerçek kişiler için yetki sözleşmesi
bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu kayıt Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen yetkili mahkemelerin yetkilerini kaldırmayacaktır. 10 (on)
maddeden oluşan bu Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası olup, bu
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri
uygulanacaktır.
İşbu sayfa 02/02/2016 tarihli Kiralık Kasa Sözleşmesi’nin imza sayfasıdır
Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteri’ye verilmiştir.
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz.
“Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’

SÖZLEŞME TARİHİ : …………………
MÜŞTERİ
ADI-SOYADI : ………………………….
TCKN / YKN : ………………………….
ADRES
: ………………………….
TARİH
: ………………………….
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI :

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
Versiyon: 11 Güncelleme Tarihi :07.10.2015
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EK-1
KİRALIK KASA ÖDEME TERCİHİ TALİMATI
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
………. Şubesi’ne,
Şubeniz ile ………… tarihinde imzalamış olduğum Kiralık Kasa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde
Şubeniz nezdinde bulunan kiralık kasamın kira bedellerinin ………… Şubesi nezdindeki ………..
numaralı hesabımdan tahsil edilmesi hususunda Bankanızı yetkilendirdiğimi beyan ederim. Yukarıda
belirtmiş olduğum tahsilat aracından tahsilat yapılamaması halinde, borç tutarının Bankanız nezdinde
bulunan diğer hesaplarımdan ve kredi kartlarımdan tahsil edilmesi hususunda Bankanızı
yetkilendirdiğimi beyan ederim.
MÜŞTERİ
ADI-SOYADI
TCKN / YKN
ADRES

: ……………………
: ……………………
: ……………………

İMZASI

:

Kiralık Kasa Sözleşmesi’ nin 3. maddesinde anılan ücretlerin Bankanız nezdindeki hesaplarımdan /
kredi kartlarımdan tahsil edilebilmesinin yanı sıra; kredili mevduat hesabımdan tahsilat yapılmasına
ilişkin tercihim aşağıda yer almaktadır.
KREDİLİ MEVDUAT HESAP LİMİTİ KULLANIMI
1)Kredili mevduat hesap limitim kullanılarak, KMH limitinin tanımlı olduğu vadesiz TL hesabımdan
Kiralık Kasa ücretlerinin Bankanızca tahsil edilmesini İSTİYORUM.
MÜŞTERİ İMZASI :

2)Kredili mevduat hesap limitim kullanılarak, KMH limitinin tanımlı olduğu vadesiz TL hesabımdan
Kiralık Kasa ücretlerinin Bankanızca tahsil edilmesini İSTEMİYORUM.
MÜŞTERİ İMZASI :
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