KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ
Kiracının/Kiracıların
Adı Soyadı
Müşteri No
Kiralık Kasa No
Başlangıç Kira Bedeli
Başlangıç Kira Tarihi
Bitiş Kira Tarihi
Depozito Bedeli

İşbu Kasa Kiralama Sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
....................... ..……………….…. Şubesi (bundan böyle “Banka” olarak anılacaktır) ile
……………………………………. (bundan böyle “Kiracı/lar” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hususlar
kapsamında imzalanmıştır. Taraflar, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde; aralarında akdedilen
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesindeki hükümlerin öncelikle geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
1-) Kiracı/lar, işbu sözleşmede yazılı süreyle kiraladığı kasanın, bu süreye ilişkin toplam kira bedelini
(ücretini) ve depozito tutarını kira dönemi başlangıcında peşin, nakden ve defaten ödemeyi kabul
beyan ve taahhüt eder. Banka, işbu kira bedelini arttırmaya (peşin ödendiği yıl içinde yapılacak
artırımlar dahil) yetkili olup, Kiracı/lar, sözleşmenin devamı süresince artırılan kira bedeline aynen
uymayı, eski kira bedelini peşinen ödemiş olsa dahi, ilk bildirimde artırılan tutarı da derhal tamamlamak
suretiyle ödemeyi, aksi halde işbu sözleşmenin kira bedeli ve bedelin ödenmemesine ilişkin tüm
hükümlerinin uygulanacağını beyan, kabul ve taahüt eder.
2-) Kiralanan kasa ancak para, belgeler, mücevherler, hisse senedi, tahvil, ticari senetler ve diğer
taşınabilir değerlerin saklanması için kullanılabilir. Banka güvenlik önlemleri açısından Kiracı/lar’ın
önünde kasanın içindekileri yoklamak hakkına sahiptir. Kasada yasalara aykırılık oluşturacak hiçbir
belge veya eşya saklanamaz, saklanması halinde tüm sorumluluk Kiracı’ya/Kiracılar’a aittir
3-) Banka, kira bedelini ve/veya depozito ücretini ilan/duyuru/bildirim suretiyle (ilgili mevzuatın özel
usuller öngördüğü hallerde ise bu usullere uygun olacak şekilde bildirim yapmak ya da onay almak
suretiyle) artırmaya ve yeniden tespit edilen tutarları Kiracı/lar’ın Türk Lirası/Yabancı Para Müstakriz
Hesabı, Yatırım Hesabı, talebine dayalı olarak Kredili Destek Hesabı ve Kredi Kartı Hesabı da dahil olmak
üzere her türlü hesabından tahsil etmeye yetkilidir
4-) Kiracı/lar, işbu Sözleşme’nin imzası ile birlikte kasaya ilişkin iki anahtarı depozito bedeli karşılığında
teslim alacak ve kira sözleşmesi süresi sonunda Banka’ya teslim edecektir. Anahtar kaybı halinde
Kiracı/lar Banka’yı yazılı şekilde ve derhal haberdar etmek zorundadır. Aksi takdirde, kaybetmeden
doğabilecek sonuçlardan Kiracı/lar sorumludur. Her iki anahtarın kaybolması halinde, Banka tarafından
Kiracı’nın/Kiracılar’ın huzurunda ve kilidi kırmak suretiyle kasanın açılması yoluna gidecektir. Yalnız
anahtarlardan birinin kaybolması halinde kasanın kilidi değiştirilecektir. Kilidin bu suretle değiştirilmesi
veya kırılmasının gerektireceği tamirat için yapılacak masraflar Kiracı’ya/Kiracılar’a aittir.

5-) Kiracı/lar, bu sözleşmeyi imzalaması
bulunduğunu/bulunduklarını da beyan eder.
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6-) Kiracı/lar, anahtarı kilitten bizzat çıkarmaya mecburdur. Kiracı’nın/Kiracılar’ın anahtarını kasanın
kilidinde unutmasından dolayı Banka hiç bir sorumluluk yüklenmez.
7-) Kiranın sona erme tarihinde, Kiracı/lar kasayı boşaltıp, kendisine/kendilerine teslim edilen
anahtarları ile birlikte boş olarak Bankaya geri vermediği (teslim etmediği) takdirde; kira dönemi aynı
müddet için kendiliğinden yenilenmiş sayılır. Her halde Kiracı’nın/Kiracılar’ın kasayı kullanabilmesi için
kira bedelinin ödenmesi gerekir. Yenileme tarihinde kira bedeli ödenmediği takdirde, Banka kasayı
kullandırıp kullandırmamakta ve işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmakta
serbesttir. Kiracı/lar, sona erme tarihinde kiranın devam etmeyeceğini bildirir, fakat kasanın
anahtarlarını geri vermez/ler ise, anahtarları teslim edeceği tarihe kadar geçecek süre için, kira
döneminin sonuna kadar ödenmesi gerekecek kira bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Banka, her
kira dönemi için ödenecek ücreti/bedeli, Kiracı’nın/Kiracılar’ın Banka nezdindeki hesaplarına borç
kaydına ve mahsup, virman sureti ile tahsile yetkilidir.
8-) Kiracı/lar, işbu sözleşmede yazılı kira başlangıç tarihinde ve izleyen dönemlerin başlangıç tarihinde
ödenmesi gereken kasa kira bedellerini ve/veya işbu sözleşmeden kaynaklanan sair borçlarını gününde
ödemediği takdirde, bunları BANKA’ya bu sözleşme koşullarında tamamen geri ödeyeceği tarihe kadar
geçecek günler için, kira başlangıç tarihi ve/ veya ödenmesi gereken tarihten itibaren, yasal temerrüt
faizini ve fer’ilerini ödemekle yükümlüdür.
9-) Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, kasa anahtarlarının Banka’ya iade
edilmemesi ve Banka’nın sözleşme nedeniyle doğan alacağının kiracı tarafından ödenmemesi halinde,
Banka’nın, oluşturacağı heyet huzurunda tanzim edilecek tutanak veya Noter aracılığıyla kasayı
açtırmaya, alacağına karşılık olarak kasa içindeki değerleri almaya ve saklamaya ve yasal mevzuata
uygun olarak satmaya/sattırmaya hakkı vardır. Bu şekilde yapılacak tüm masraflar Kiracı’ya/Kiracılar’a
aittir.
10-) Kiracı/lar, kiraladığı/kiraladıkları kasanın üçüncü şahıs tarafından kullanılabilmesi için, anılan
üçüncü şahsın, kasayı kullanmaya yetkili olduğunu açıkça belirtilen yazılı bir vekaletname ile bu şahsa
yetki verebilir. Bununla beraber, yetkili şahsın Banka’ya tanıtılması ve Banka’ca bu vekaletnameye
muvafakat edilmesi gereklidir. Kiracı/lar, aynı anda birden fazla kişiye yetki veremez. Banka uygun
gördüğü takdirde, vekaletnamenin Notere onaylattırılmasını isteyebilir. Vekil, Kiracı/lar tarafından,
ancak Bankaya yazılı şekilde bildirimde bulunulmak suretiyle azledilebilir. Vekilin azlinden Banka
haberdar olmadıkça vekaletname hükmünü kaybetmez. Kanunen belirlenmiş durumlarda vekalet sona
erer ise, ilgililer tarafından Bankaya yazı ile bildirilmedikçe Banka olaydan haberdar olmuş sayılmaz.
11-) Kiracı/lar veya yetkilendirdiği kişi/vekili, kasa dairesine girerken her seferinde bu işe tahsis edilmiş
formu tarih ve saat belirtmek sureti ile imzalamak zorundadır.
12-) Banka, kira bedelleri peşin ödenmiş olsa dahi, dilediği herhangi bir zamanda (kalan süreye ait
bedelini iade ederek) sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih tarihinden itibaren 15 gün zarfında
Kiracı/lar anahtarları Banka’ya geri vermediği takdirde, Banka işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve
yetkilerini kullanmakta serbesttir.
13-) Banka veya Kiracı/lar’dan herhangi birisi, sözleşme süresinin bitmesinden üç gün öncesine kadar
sözleşmeyi feshedeceklerini bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşme Banka’nın bir sonraki yıl için
belirleyeceği kasa ücreti üzerinden aynı süre için yenilenmiş sayılır. Kiracı’nın/Kiracılar’ın kasayı
kullanabilmesi için kira bedelini her yıl peşin ödemesi gerektiğinden, yenilenme tarihinden itibaren 30

gün içinde kira bedeli ödenmediği takdirde, Banka sözleşmeyi derhal fesh ederek, anahtarların teslimini
talep edebileceği gibi, bu durumda sözleşmeyi fesh ettiğini bildireceği tarihe kadar geçen süreye ilişkin
kasa ücretini de 3095 sayılı KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN’un 2. Maddesinin 1.
Fıkrasında belirtilen temerrüt faizi ile birlikte talep hakkına sahiptir. Bu durumda BANKA, onsekizinci
madde hükümlerini uygulayıp uygulamamakta da muhtardır. Ayrıca BANKA, vadesinde ödenmeyen
kira bedellerini, depozitodan mahsup etme yetkisine de sahiptir.
14-) İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü vergi, resim ve harç Kiracı’ya/Kiracılar’a aittir.
15-) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, birden çok kişilere (Kiracılar’a) ortaklaşa kiralanan
kasalarda, kasa dairesine bunlardan herhangi birisi yalnız olarak da girebilir ve söz konusu kiralık kasa
üzerinde kasanın kapatılması/işbu sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere her türlü tasarrufta
bulunabilir. Banka, bu hususun doğurabileceği sonuçlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aksi
kararlaştırırsa Kiracılar’ın hepsi birden gelmek veya müşterek vekil göndermek zorundadırlar. Banka
tarafından, işbu sözleşmeye konu kasanın/kasaların birden çok kişiye ortaklaşa olarak kiralanması
durumunda, söz konusu ortaklaşa Kiracıların tamamının işbu sözleşmeyi ve ayrıca Banka tarafından
uygun görülecek sair belge ya da belgeleri imzalaması zorunludur, aksi durumda, Banka, işbu
sözleşmeye konu kasanın/kasaların ortaklaşa kiralanmadığını kabul ederek işlem yapmaya yetkilidir.
16-) Kiracı’nın tek kişi olması (kiralık kasanın ortaklaşa kiralanmasının söz konusu olmaması) ve söz
konusu Kiracı’ nın ölümü halinde, kasa içindekiler, mirasçılara ancak veraset ilamının ibrazı üzerine ve
hep birlikte veya noter onaylı bir vekaletnameye istinaden müşterek vekilleri aracılığı ile başvurmaları
şartıyla yetkili vergi memuru önünde yapılacak bir saptamadan sonra verilebilir.
Kiracılar’ın birden fazla kişi olması (kiralık kasanın ortaklaşa kiralanmasının söz konusu olması) ve söz
konusu Kiracılar’ın tamamının ölümü halinde, kasa içindekiler, mirasçılara ancak veraset ilamının ibrazı
üzerine ve hep birlikte veya noter onaylı bir vekaletnameye istinaden müşterek vekilleri aracılığı ile
başvurmaları şartıyla yetkili vergi memuru önünde yapılacak bir saptamadan sonra verilebilir
Kiracılar’ın birden fazla kişi olması (kiralık kasanın ortaklaşa kiralanmasının söz konusu olması) ve söz
konusu Kiracılar’dan birinin ya da birkaçının ölümü ve birinin ya da birkaçının sağ olması halinde, sağ
olan Kiracı/lar, kasa üzerinde münferiden tasarrufta bulunabilecektir.
17-) Kasa’nın bulunduğu şubenin taşınması halinde Banka kasayı yeni adrese taşımakta serbesttir.
18-) Kiracı’nın/Kiracılar’ın aldığı Kiralık Kasa hizmetinden ötürü Bankaya karşı doğmuş ve doğacak her
türlü borçları nedeniyle, Banka, Kiracı’ ya/ Kiracılar’a ait kiralık kasalar ve bunlar içindeki her türlü
değerler üzerinde hapis hakkına sahiptir. Kiracı/lar, bunların Bankaya rehnedilmiş olduğunu, Bankanın
bu rehinleri icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmi makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın
dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık artırmaya ve diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın
özel olarak paraya çevirmek ve bedelinden alacaklarını tahsil etmek hakkına sahip bulunduğunu kabul
eder. Bankanın, işbu sözleşme kapsamında Kiracı’ ya/ Kiracılar’a ait kiralık kasalar ve bunlar içindeki
her türlü değerler üzerindeki hapis hakkı, Kiracı’ nın/ Kiracılar’ın aldığı Kiralık Kasa hizmetinden ötürü
Bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının tasfiyesine kadar devam edecektir.
19-) Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kurallarının uygulanacağını
ve anlaşmazlıkların çözümünde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 5 ila 15. maddelerinde
belirtilen mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu; ayrıca karşı taraf tacir ya da kamu tüzel kişisi
ise İstanbul Merkez (Çağlayan’da bulunan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin de yetkili olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.

20-) Kiracı/lar, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka’ca gerekli tebligatın
yapılabilmesi için bu sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı yeri, İİK. 21. maddesi hükmü saklı kalmak
kaydıyla yasal ikametgah ittihaz ettiğini/ettiklerini, bu adrese gönderilecek tebligatların
kendisine/kendilerine yapılmış sayılacağını, yine bu sözleşmenin taraflarından birine yapılmış
tebligatların diğerlerine de yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli yasal ikametgah ittihaz edecek
olursa, bu yeni adresi derhal Noter aracılığı ile Banka’ya bildirmeyi, bildirmediği takdirde bu sözleşmede
yazılı adrese gönderilecek her türlü tebligatın Noter veya postaya tevdi edildiği tarihte kendisine tebliğ
edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
Kiracı/lar, yurtdışında ikametgah edindiğinde dahi Banka’ya mutlaka Türkiye’de bir tebligat adresi
bildireceğini/bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmediği/bildirmedikleri takdirde de yukarıdaki
hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan eder.
TARAFLAR, MÜZAKERELERİ NETİCESİNDE, İŞBU KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ’NİN TAMAMINI OKUMUŞ,
KARŞILIKLI OLARAK KABUL ETMİŞLERDİR. KİRACI/LAR, SÖZLEŞMEDE YER ALAN, MENFAATİNE AYKIRI
OLABİLECEK DÜZENLEMELERİ DE, SONUÇLARINI BİLEREK VE ANLAYARAK KABUL ETTİĞİNİ/ETTİKLERİNİ
ve İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI VE KİRALIK KASANIN İKİ ANAHTARINI TESLİM
ALDIĞINI/ALDIKLARINI BEYAN EDER/LER.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.. ............................................Şubesi

Kiracı/lar’ın Adı ve Soyadı/ Ticaret Ünvanı : İmza :

"Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." Beyanını aşağıdaki alana EL YAZINIZ ile YAZINIZ ve
İMZALAYINIZ. (Bu alan sadece KİRACI tarafından doldurulacaktır)

