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Müşteri Numarası : ……………………..                                                                               Tarih:…./…./…. 
Kiralık Kasa Numarası : ………………. 
 

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ 
 

Değerli müşterimiz, 
 
Bu doküman, Kiralık Kasanız (“Kiralık Kasa”) ile ilgili karşılıklı hak ve sorumluluklarımızı içeren Türkiye 
Garanti Bankası A.Ş (“Biz”) ve siz değerli müşterimiz (“Siz”) arasında kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık 
Kasa Sözleşmesi’ (‘’Sözleşme’’) dir.  
 

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
Bu Sözleşme’nin konusu, Banka nezdinde Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren adınıza açılacak Kiralık 
Kasa’nın işleyişi ve tabi olduğu hükümleri düzenlemektedir. 
 

2.KİRA SÜRESİ 
 
Kiralık Kasa, bu Sözleşme’nin imzalanma tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık süre ile kiraya verilmiştir. Kira 
süresinin bitmesinden 15 (on beş) gün önce kasayı boşaltacağını yazılı olarak Banka’ya bildirmez ve en 
geç kira süresinin son gününe kadar kasanın anahtarlarını Banka’ya teslim etmez veya kira süresinin 
sona ermesinden önce feshi ihbar yapmaz iseniz, Sözleşme 1 (bir) yıl uzatılmış sayılır. 
 

3.KİRA BEDELİ, DEPOZİTO VE DİĞER ÜCRETLER 
 
3.1.Sözleşme’ye istinaden alacağınız hizmetlerin karşılığı olarak belirlediğimiz ve Siz’i bilgilendirmiş 
olduğumuz kira ve depozito bedeli peşin ödenir. 
 
3.2.Kira bedeli yıllık dönemler için tarafınızdan peşin ödenir. Kira dönemi başlangıcı, bu Sözleşme’nin 
imzalandığı tarihtir.  
 
3.3.Bu Sözleşme’den doğan damga vergisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Kiralık Kasa’nın 
kullanımından ve / veya içeriğinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar tarafınıza aittir. 
 
3.4. Tarafımıza  aksine bir talimat iletmediğiniz sürece öncelikle hesabınızdan tahsilat yapılır, hesabın 
müsait olmaması halinde kredi kartınıza borç kaydedilir Kira bedelleri ve depozito ücreti, nezdimizde 
bulunan aktif herhangi bir  ürününüzden; Türk Lirası ya da Yabancı Para cinsinden mevduat 
hesabınızdan, yatırım hesabınızdan, talimatınıza istinaden kredili mevduat hesabınızdan tahsil edilir 
ve/veya kredi kartınıza borç kaydedilir..  
 
3.5.Kredi kartınızı / kartlarınızı “Mail/Telephone Order Sistemi” işlemlerine kapatmanız halinde, kredi 
kartınızdan kira bedelleri ve/veya depozito ücreti tahsil edilmez.  
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3.6.Bu Sözleşme süresinin uzaması üzerine ve her bir uzama yılında kira bedellerine ve/veya depozito 
bedeline ilişkin tahsilatın kredi kartınızdan yapılması halinde; kredi kartı limitiniz kadar tahsilat 
gerçekleştirilir. Bu kapsamda, kredi kartınızda yetersiz limit olması halinde kart limitiniz kadar tahsilat 
sağlanır.  
 
3.7.Kiralık Kasa’yı müştereken kiralamanız halinde ise aynı esaslar dahilinde Kiralık Kasa sahiplerinden 
herhangi birinin hesabından tahsil edilebilir ve/veya hesabına borç kaydedilir. 
 
3.8.Sözleşme’de anılan depozito ve kiralık kasa kira bedelleri ve diğer ücretler www.garantibbva.com.tr 
adresli internet sitesinde ilan edilir. Sözleşme çerçevesinde talep ettiğimiz ücret ve masraf 
oranlarını/tutarlarını, tarafınıza verilen, Sözleşme’nin eki olan Ürün/Hizmet Bilgi Formu’nda belirtildiği 
şekilde ve internet sitesinde yayınlayarak değiştirilebilir. 
 

4.KASA ANAHTARLARI 
 
4.1.Kiralık Kasa’ya ait 2 (iki) adet kasa anahtarı tarafınızca Sözleşme’nin imzalandığı tarihte teslim alınır 
ve Sözleşme’nin sona ermesi halinde Biz’e aynen iade edilir. Söz konusu 2 (iki) adet kasa anahtarının 
Biz’e iade edilmesi ve tarafınızdan fesih bildiriminin imzalanması ile Sözleşme fesih edilmiş sayılır. 
 
4.2.Tarafınıza teslim edilen anahtar/anahtarlar çoğaltılamaz. 
 
4.3.Her Kiralık Kasa kullanımınızdan sonra anahtarı, kilitten bizzat kendinizin çıkartması gerekmekte 
olup; anahtarın kasanın kilidinde ya da Kiralık Kasa’nın bulunduğu lokasyonun herhangi bir yerinde 
unutulmasından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk Siz’e aittir. 
 
4.4.Anahtarların kaybedilmesi veya kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, tarafınızdan Biz’e derhal 
yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu durumda, çilingir vasıtasıyla huzurunuzda kilidi kırdırmak sureti ile 
Kiralık Kasa açtırılır ve kasanın kilidi değiştirilir. Bu gerekli bildirimin yapılmamasından doğacak 
zararların sorumluluğu ile anahtarların kaybedilmesi veya kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle 
yapılacak çilingir masrafları de dâhil olmak üzere tüm masraf ve giderler tarafınızca karşılanır.  
 

5. DEVİR YASAĞI VE YETKİ 
 
5.1.Kullandığınız Kiralık Kasa başkasına kiralanamaz, devredilemez ve müştereken kiralanmadıkça 
başkasıyla müştereken kullanılamaz. 
 
5.2.Kiralık Kasa işlemleri, noterden düzenlenecek açık yetkilendirmenin yer aldığı vekaletname ile 
yetkilendirilen vekil aracılığı ile de yapılabilir.  
 

6.KASANIN MÜŞTEREKEN (BİRLİKTE) KİRALANMASI 
 
6.1.Kasanın birden fazla kişi ile müştereken kiralanması halinde, Sözleşme’de aksi bir hüküm yok ise; 
bunlardan her biri tek başına Kiralık Kasa’yı açabilir. Birden fazla kişi tarafından münferiden (tek başına) 
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kullanılmak üzere kiralanan Kiralık Kasalarda bu yetkinin kullanılmasından dolayı ortaya çıkacak 
zararlardan dolayı tarafımızdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulamaz.  
 
6.2.Kasa birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmak üzere kiralanır ise, ortakların hepsi birlikte Kiralık 
Kasa’yı kullanabilir. Bu şekilde kiralama halinde her bir ortak  tek başına Kiralık Kasa’yı açamaz. 
 

6.3.Kiralık Kasa’nın müştereken kiralanması halinde; kişilerden her biri, kendisi adına Kiralık Kasa’nın 
kullanılması için açık yetkinin yer aldığı vekaletname ile vekil tayin edebilir. Böyle bir durumda Kiralık 
Kasa’ya ortak olan diğer kişi ve/veya kişilerin rıza ve onayı alınmaksızın vekil Kiralık Kasa’yı kullanma 
yetkisine sahip olur. Kişilerden bir veya birkaçının ortak Kiralık Kasa’nın kullanımına son vermek 
istemesi halinde, ortaklıktan ayrılan kişi veya kişiler, Bizim tarafımızdan sunulacak feragatname ve 
ibranameyi imzalaması gerekir. Bu halde, Kiralık Kasa, ortaklıktan ayrılmayan kişi veya kişiler tarafından 
bu Sözleşme hükümlerine tabi olarak kullanılmaya devam eder. 
 
6.4.Kiralık Kasa’yı müştereken kullananlardan herhangi birinin vefatı, 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 kişi /kişiler vefat veya iflas veya 
konkordato ilanı veya tüzel kişiliğin sona erme tarihinden sonra yasal işlemler tamamlanmadan Kiralık 
Kasa’yı  kullanamaz. Vefat eden kişinin tüm mirasçıları ile sağ kalan kişi/kişilerin aynı anda hazır 
bulunması ve miras ile ilgili tüm işlemlerin tamamlanmış olması kaydıyla vergi memuru huzurunda Kiralık 
Kasa açılabilir. Anahtarın mirasçılarda bulunmaması halinde masrafı mirasçılara ait olmak üzere çilingir 
vasıtasıyla Kiralık Kasa mirasçılar tarafından açılabilir.  
 
6.5.Kiralık Kasa’yı müştereken kiralayanlardan her biri, kira bedeli ile ve bu Sözleşme’de yer alan 
ücretlerden müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludur. 
 

7.KİRALIK KASA KULLANIM KURALLARI 
 
7.1.Kiralık Kasa’da ancak para, belge, mücevher, hisse senedi ,tahvil, ticari senet, ve benzeri kıymetler 
saklanabilir. Kiralık Kasa’nın içine konulanların  içeriğinden, değer ve miktarından, değer azalmasından, 
hasarından ve herhangi bir nedenle zarara uğramasından, ziyanından dolayı sorumluluk Siz’e aittir . 
Ayrıca; Kiralık Kasa’ya yanıcı, patlayıcı maddelerle, kokan, bozulabilen maddeleri ve kanunen 
bulundurulması, saklanması suç teşkil eden maddelerin koyulması yasak olup, bu koşula aykırı olarak 
Kiralık Kasa’ya eşya konulmasından doğacak tüm zararların tazmini sizin sorumluluğunuzdadır. 
 
7.2.Kiralık Kasa’nın içeriği hakkında Biz, bilgi sahibi olamayacağımızdan, Kiralık Kasa’nın içeriğinin 
ispatı tarafınıza aittir.   
 
7.3.Kiralık Kasa’yı kullanırken her açılış öncesinde kimlik belgesini ve varsa Kiralık Kasa kiralanması 
sebebiyle tarafınıza verilmiş belgeyi Biz’e ibraz etmelisiniz. Kiralık Kasa’yı her ziyaret ettiğinizde, 
tarafınızın üzerinde bilgileri bulunan Kiralık Kasa Kartonu’nu imzalama yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Kiralık Kasa Kartonu’nda belirtilen ziyaret edenin kimliği ve ziyaret saati ile ilgili kayıtlar kesin delil niteliği 
taşır. 
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Müşterek Kiralama Halinde Müşteriler Kiralık Kasayı birlikte kullanmak istemekteler ise; 
 

Kiralık Kasa üzerinde birlikte tasarruf öngörülmektedir. 
 

8.BANKA’NIN KİRALIK KASAYI AÇMA YETKİSİ 
 
8.1.İşlem güvenliği nedeniyle; Siz’in huzurunuzda Kiralık Kasa içeriğini dilediğimiz zaman kontrol etme 
hakkımız bulunmaktadır. Bu amaçla siz’in talebimiz halinde hazır bulunma yükümlülüğünüz mevcuttur. 
 
8.2.Yangın, sel felaketi, deprem gibi tabii afetler sonucu Kiralık Kasa içeriğinin korunmasını gerektiren 
acil durumların ortaya çıkması halinde, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Kiralık Kasa’yı bir başka 
yere nakledebiliriz. Kiralık Kasa’nın bulunduğu şubenin ayrı bir binaya taşınması, uzun süreli tadilata 
girmesi, kapanması gibi haller sebebiyle de Kiralık Kasa’nın nakledilmesinin gerektiğinin veya 
Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle Kiralık Kasa’yı boşaltmanız gerektiğini Bankamızda kayıtlı iletişim 
kanallarından biri ile Siz’e bildiririz. 
 
8.3.Bu bildirime rağmen Kiralık Kasa’nın tarafınızca boşaltılmaması halinde; Kiralık Kasa blok olarak 
taşınır ve  mümkünse açılmaksızın yeni yerine  nakledilir.  
 
8.4.Kiralık Kasa’dan herhangi bir eşya çıkmaması durumunda ise Kiralık Kasa’yı kapatma yetkimiz 
bulunmaktadır. 
 

9.CAYMA HAKKI 
 
Herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden Kiralık Kasa kullanımından cayabilirsiniz. Bu 
durumda Sözleşme de sona erer. Cayma hakkınızı kullanabilmek için talebinizi, hesap açılış tarihinden 
itibaren 14 (on dört) gün içinde, şubelerimiz, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi (444 0 333), 
www.garantibbva.com.tr, Garanti BBVA İnternet aracılığıyla yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
iletebilirsiniz. 
 

10.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
10.1.Bu Sözleşme, hem Siz’in hem de Biz’im tarafımızdan her zaman tek taraflı olarak 15 (on beş) gün 
önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshedilebilir. 
 
10.2.Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Kiralık Kasa’yı boşaltmak, 2 (iki) adet anahtarı tarafımıza teslim 
etmek ve Kiralık Kasa fesih bildirimini imzalamanız gerekir. Kiralık Kasa ilişkisinin sona erdiğini Siz’e  
bildirmemiz halinde; Kiralık Kasa anahtarlarını teslim etmemiş olmanız nedeniyle Kiralık Kasa’nın kilidini 
yasal mercii huzurunda açtırarak içindekileri muhafaza altına almak ve Kiralık Kasa’yı tekrar kiraya 
verme hakkımız bulunmaktadır. Geçmiş yıllara ait tüm depozito, kira bedeli ve sair masraf]arın Siz’den 
tahsil edilebilmesi için Kiralık Kasa’dan çıkan her türlü kıymeti hapsetme hakkımız bulunmaktadır. Bu 
hususta yapacağımız masraf ve giderleri Siz’e iade edeceğimiz depozito bedelinden veya Bankamız 
nezdindeki aktif ürünlerinizden mahsup edebiliriz. 
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10.3.Vefat, iflas 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 
Kiralık Kasa’nın içindekiler, Kiralık Kasa sahibinin gerçek kişi olması halinde, mirasçılık sıfatlarını 
mirasçılık belgesi ile kanıtlayan kişilerin ve yetkili vergi memuru huzurunda açılarak içeriği tutanak ile 
tespit altına alınır. Vergi dairesinden ilişiksiz belgesi getirilmesi akabinde; tüm mirasçıların veya 
vekillerinin hazır olması kaydıyla Kiralık Kasa’nın  içindekiler hak sahiplerine teslim edilir. İflas veya 
konkordato ilan etmeniz veya herhangi bir sebeple tüzel kişiliğinizin sona ermesi nedeniyle Sözleşme’nin 
sona ermesi hallerinde ise, Kiralık Kasa’nın içeriği ile ilgili olarak yasal mercilerden gelen talimatlara göre 
işlem yapılır. 
 

11.ZAMANAŞIMI 
 
Kiralık Kasa’daki kıymetler için zamanaşımı, Kiralık Kasa’nın kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da 
Kiralık Kasa’nın en son açıldığı tarihten itibaren başlar. 
 

12.YETKİLİ MAHKEME 
 
Sözleşme’ye konu olan Kiralık Kasa ile ilgili bir sorun yaşarsanız şubelerimizden destek alabilirsiniz. 
Ayrıca bireysel müşteri kullanımı halinde; başvurularınızı Tüketici Mahkemesi’ne, Tüketici Hakem 
Heyeti’ne ya da Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne iletebilirsiniz. Sözleşme’nin 
yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanır. 
 
12 (on iki) maddeden oluşan bu Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası 
olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri 
uygulanır. 
 
Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Siz’e verilmiştir. 
 
Dijital kanallar için ise; Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim 
imkanınız bulunmaktadır. Sözleşme ve eklerinin birer örneğini tekrar talep etmeniz halinde düzenleme 
tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak şubelerimizden isteyebilirsiniz. 
 
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz. / Sözleşme’nin dijital ortamda yapılması halinde 
uygulanmayacaktır. 
 
“Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’ 

 
 
Sözleşme Tarihi: ……………… 
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MÜŞTERİ 
 
TCKN / YKN / VKN : …………………………… 
Adı Soyadı /Unvan : …………………………… 
Adresi : …………………………… 
E-posta Adresi : …………………………… 
Telefon Numarası : …………………………… 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI : 

 
 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. /YETKİLİ İMZALAR 
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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 Kasa’mın kira bedellerinin tahsilatı hususunda Bankanızı 
yetkilendirdiğim ödeme araçları aşağıdaki gibidir:  
 
1. Ödeme Aracı:  
 
Birinci ödeme aracı hesap ise;……….Şubesi nezdindeki……… numaralı hesap 
 
Birinci ödeme aracı kredi kartı ise;……………………….numaralı kredi kartı 
 
İkinci ödeme aracı tercih edilmiş ve ikinci ödeme aracı hesap ise; 
 
2. Ödeme Aracı: ……………….Şubesi nezdindeki ………………….. numaralı hesap 
 
Ya İkinci ödeme aracı tercih edilmiş ve ikinci ödeme aracı kredi kartı ise; 
 
2. Ödeme Aracı:……………………. numaralı kredi kartı 
 
Yukarıda belirtmiş olduğum tahsilat araç/araçlarından  tahsilat yapılamaması halinde, borç tutarının 
Bankanız nezdinde bulunan diğer hesaplarımdan ve hesaplarımın müsait olmaması halinde 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. 
 

http://www.garantibbva.com.tr/


1.Müşteri imzası .......................   

   

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş, İstanbul 
34340 

  

Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet // Mersis No: 0879 
0017 5660 0379 // Telefon: 0212 318 18 18 // İnternet Adresi: www.garantibbva.com.tr // E-Posta: 
<prm_kep_adresi> 
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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 : 

   
 

http://www.garantibbva.com.tr/

