
KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

Fibabanka  A.Ş.  ………..................................…  Şubesi  (“Banka”)  tarafından  müşterilerine
(“Müşteri”)  kasa  kiralanması  aşağıdaki  hükümlere  tabi  olacaktır.  Müşteri,  işbu  Kiralık  Kasa
Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imzalayarak aşağıdaki hüküm ve şartları kabul ettiğini beyan eder.

Madde 1. Kira Süresi 
Kasa 1 (bir) yıllık süre ile kiraya verilmiştir. Müşteri kira müddetinin bitmesinden 15 (onbeş) 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 işbu sözleşme bir yıl daha uzatılmış sayılır ve devam eden yıllarda aynı
usul uygulanır. 

Madde 2. Kira Bedeli, Depozito ve Diğer Ücretler
Kira bedeli yıllık dönemler için peşin ödenir. Kira dönemi başlangıcı işbu Sözleşme’nin imzalandığı
tarih olup Müşteri, Banka’nın serbestçe belirlediği yıllık kira bedellerini müteakip yıllarda bu tarihe
tekabül eden her bir yıllık kira dönemi başlangıç tarihinde, nezdindeki hesaplarından veya dilerse
kredi kart hesabından re’sen tahsile yetkili  olduğunu ve hesabında bu tutarlara yetecek bakiye
bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka’nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini
kabul,  beyan  ve  taahhüt  eder.  Müşteri,  bu  sebeplerle  Banka  nezdindeki  mevduat  hesabının
bakiyesinin Banka’ca belirlenecek kira bedelinin altına düşmemesi konusunda özen göstermekle
yükümlüdür; aksi bu sözleşmeye bir aykırılık teşkil edecektir.

Madde 3. Kasa Anahtarları 
Müşteri,  2 (iki) adet kasa anahtarını da işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte teslim aldığını ve
Sözleşme’nin sona ermesi halinde Banka’ya aynen iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
Anahtarların  kaybedilmesi  veya  kullanılamayacak duruma gelmesi  halinde,  Müşteri  bu  hususu
Banka’ya  derhal  yazılı  olarak  bildirmekle  yükümlüdür;  bu  bildirimin  yapılmamasından  doğacak
zararların  sorumluluğu  ile  anahtarların  kaybedilmesi  veya  kullanılamayacak  duruma  gelmesi
nedeniyle yapılacak çilingir masrafları de dahil olmak üzere tüm masraf ve giderler Müşteri’ye aittir.
Banka,  anılan  masraf  ve  giderleri,  Müşteri’nin  Banka  nezdindeki  hesaplarından  re’sen  tahsile
yetkilidir. 

Madde 4. Devir Yasağı 
Müşteri,  kullandığı  kasayı  başkasına  kiralayamaz,  devredemez ve  müştereken kiralanmadıkça
başkasıyla müştereken kullanamaz. 

Madde 5. Kasanın Müştereken Kiralanması 
Kasanın birden fazla müşteriye müştereken kiralanması halinde, bunlardan her biri  tek başına
kasayı açabilir. 
Müşterilerden  birinin  kendisi  adına  kasanın  kullanılması  için  vekil  tayin  etmesi  halinde,  diğer
Müşteri  veya  Müşteriler,  kendisinin  rıza  ve  onayı  alınmaksızın  Banka’nın  kasayı  vekile
kullandırmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder(ler). 
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
etmeyi ve Banka’nın uygun göreceği içerikte bir feragatname ve ibraname imzalamayı kabul ve
taahhüt  eder(ler).  Bu  halde,  kasa,  ortaklıktan  ayrılmayan  Müşteri  veya  Müşteriler’ce  işbu
Sözleşme hükümlerine tabi olarak kullanılmaya devam eder. 
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 açmayacaklarını, vefat eden Müşteri’nin tüm
mirasçıları ile sağ kalan Müşteri’nin aynı anda hazır bulunmasını ve miras ile ilgili tüm işlemlerin
tamamlanmış  olması  kaydıyla  kasanın  açılabileceğini  kabul,  beyan  ve  taahhüt  eder(ler).
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Müşterilerden herhangi birinin iflas etmesi veya konkordato ilan etmesi veya tüzel kişiliğinin sona
ermesi halinde ise yasal merciilerden gelen talimatlara göre işlem yapılacaktır.
Müşterilerden  her  biri  kasa  kira  bedeli  ile  Banka’nın  bu  sözleşmeden  doğan  alacaklarından
müteselsil borçlu sıfatıyla sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 

Madde 6. Kasa Kullanım Kuralları 
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 etmekle yükümlüdür.
Müşteri’nin  kasaya  yanıcı  /  patlayıcı  /  kokan  /  bozulabilen  /  kanunen  bulundurulması  ve
saklanması suç teşkil eden maddeleri koyması yasak olup bu koşula aykırı olarak kasaya eşya
konulmasından doğacak tüm zararların tazmininden Müşteri sorumludur. Banka, emniyet tedbirleri
gerektirdiği takdirde kasayı Müşteri’nin huzurunda açtırıp içindekileri kontrol etme hakkına sahiptir. 

Madde 7. Banka’nın Sorumluluğu
Müşteri, kasanın içine konulan eşyaların değer ve miktarından, değerinin azalmasından, hasara
uğramasından veya ziyaından Banka’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
 Banka, ayrıca, hırsızlık, terör olayları veya yangın, sel felaketi, deprem gibi tabii afetler sonucu
kasa  muhteviyatının  uğrayabileceği  zararlardan  ve  /  veya  kasanın  Müşteri  tarafından  işbu
Sözleşme hükümlerine aykırı  kullanımından doğabilecek hasarlardan ve değer  eksilmelerinden
sorumlu değildir. 

Madde 8. Banka’nın Kasayı Açma Yetkisi 
Banka, 

i. yangın,  sel  felaketi,  deprem  gibi  tabii  afetler  sonucu  kasa  muhteviyatının  korunmasını
gerektiren acil durumların ortaya çıkması halinde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın 

ii. kasanın  bulunduğu  şubenin  ayrı  bir  binaya  taşınması,  uzun  süreli  tadilata  girmesi,
kapanması gibi haller sebebiyle kasanın nakledilmesi gerektiğinin veya işbu Sözleşme’nin
feshedilmesi  nedeniyle  kasanın  boşaltmasının  iadeli  taahhütlü  mektupla  veya  noter
marifetiyle  bildirilmesine  rağmen  Müşteri’nin  bu  tebligatı  aldığı  yahut  almış  sayılacağı
tarihten itibaren 7 (yedi)  gün içinde şubeye gelerek kasayı  boşaltmaması ve anahtarları
Banka’ya teslim etmemesi hallerinde, 

kasayı  bulunduğu  mahalden  başka  bir  mahale  taşımaya  yetkili  olduğu  gibi,  Müşteri  hazır
olmaksızın  noter  huzurunda  kasayı  açmaya,  muhteviyatını  ayrı  bir  yerde  emanete  almaya  ve
kasayı dilediği kişilere kiraya vermeye de yetkilidir. Müşteri,  bu maddede sayılan hallere dayalı
olarak kasanın Banka’ca boşaltılmış olmasından ötürü herhangi bir iddia ve itirazda bulunamaz.
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 resen kapatma yetkisinin bulunduğunu, bu tarih itibariyle
işbu Sözleşme’nin feshedilmiş sayılacağını ve tüm borçların muaccel  hale geleceğini  kabul  ve
beyan eder. 
Müşteri, kasanın Banka’ca açılması sebebiyle yapılan masraf ve giderlerin kendisine ait olduğunu,
Banka’nın  bu  tutarları  nezdindeki  hesaplarından  re’sen tahsile  yetkili  olduğunu,  hesabında  bu
tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka’nın ilk talebinde derhal, nakden
ve tamamen ödeyeceğini, ayrıca ödenmeyen borçları için Banka’nın kasa muhteviyatı üzerinde
hapis hakkı bulunduğunu, Banka’nın bu alacaklarını kasa muhteviyatından yeteri kadarını paraya
çevirerek tahsile ve alacaklarına mahsuba yetkili bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. 
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Madde 9. Vergiler 
İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi dâhil  ancak bununla sınırlı  olmaksızın kiralık kasanın
kullanımından ve / veya muhteviyatından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar Müşteri’ye aittir.

Madde 10. Sözleşmenin Sona Ermesi 
İşbu Sözleşme, taraflarca her zaman tek taraflı olarak önceden bildirmek kaydıyla feshedilebilir. Bu
halde Müşteri, ödediği kira bedelini Banka’dan talep edemez.
Banka,  kira  veya  depozito  bedelinin  veya  2.  maddede  veya  8.  maddede  belirtilen  ücret  ve
masrafların ödenmemesi veya ödenmeyeceğinin anlaşılması veya işbu Sözleşme’ye veya Banka
ile imzalamış olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırı davranılması ve / veya sözleşme ilişkisinin
haklı sebeplerle devamının mümkün olmayacağının anlaşılması hallerinde, kira dönemi sonunu
beklemeden,  öncesinde  herhangi  bir  ihbar  veya  ihtara  gerek  olmaksızın  işbu  Sözleşme’yi
feshederek  durumu Müşteri’ye  bildirir.  Banka’nın  işbu  Sözleşme’yi  feshetmesi  halinde,  Banka,
Müşteri’den tahsil ettiği kira bedelini, Müşteri’ye iade etmekle yükümlü değildir. 
Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Müşteri, kasayı boşaltmak, her 2 (iki) anahtarı Banka’ya teslim
etmek  ve  Banka’nın  uygun  göreceği  içerikte  bir  kiralık  kasa  fesih  bildirimini  imzalamakla
yükümlüdür. 
Müşteri’nin  ölümü  veya  iflası  veya  konkordato  ilan  etmesi  veya  herhangi  bir  sebeple  tüzel
kişiliğinin sona ermesi halinde, işbu Sözleşme, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer.  Bu durumda kasa muhteviyatı,  Müşteri’nin gerçek kişi  olması halinde,
mirasçılık sıfatlarını veraset ilamı ile kanıtlayan kişilerin hepsinin birlikte veya müşterek vekillerinin
hazır olması kaydı ile yetkili vergi memuru huzurunda açılacak, kasanın içindekiler 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 sona ermesi hallerinde ise kasa muhteviyatı ile ilgili olarak
yasal merciilerden gelen talimatlara göre işlem yapılacaktır.

Madde 11. Diğer Hükümler 
İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
Kiralık  kasalardaki  kıymetler  için  zamanaşımı,  kasanın en son açıldığı  tarihten itibaren başlar.
Kasanın en son açıldığı tarihten itibaren on yıl içinde aranmayanlar, zamanaşımına tabidir.
11 (onbir) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz
parçası olup, işbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin
hükümleri uygulanacaktır. 

Borçlu Fibabanka A.Ş.
………………………..ŞubesiAd Soyad / Unvan

Adres Adre
s

Müşteri No
Tarih Tarih
İmza İmza
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