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KİRALIK KASA KİRA SÖZLESMESİ
Madde 1 – Kira Sözleşmesinin tarafları: Bir tarafta bu sözleşmede “Banka” diye anılacak olan
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ............................................. ŞUBESİ ile diğer tarafta bu
sözleşmede “Kiracı” diye anılacak olan son sayfada isim, adres ve imzaları bulunan
Kiracı/Kiracılar arasında müzakere edilmek ve mutabık kalınarak suretiyle aşağıdaki koşullar
çerçevesinde bir Kiralık Kasa Kira Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.
Madde 2 – Kiralanan kasa: Banka, kiralık kasalar dairesindeki [
kasayı Kiracıya aşağıda yazılı şartlarla kiraya vermiştir.
Madde 3 – Kira süresi: Kira süresi 1 (bir) yıldır. Kira başlangıcı [
Sözleşme’nin 12. maddesi hükümleri saklıdır.

] numaralı çelik
/

/

] tarihidir. İşbu

Madde 4 – Kira bedeli: Bir yıllık kira bedeli .................................................. TL’dir. Kira
bedeline ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi, diğer vergi, resim, harç ve masraflar Kiracı
tarafından ayrıca ödenecektir. Bu bedel yukarıda 3. maddede belirtilen süreye ait olup, Taraflar bir
yıllık kira süresinin sonunda Banka’nın kira bedelini iktisadi şartlardaki değişiklik duruma göre
önceden bildirimde bulunmak kaydı ile uygun göreceği şekilde arttırabileceği hususunda
anlaşmışlardır.
Madde 5 – Kiralanan kasada saklanacak menkuller: Kiralanan kasa, ancak belgeler,
mücevherat, pay senedi ve tahvilat, tapu senetleri, ticari evrak ve sair menkul kıymetlerin
muhafazası için kullanılabilir. Patlayıcı, akıcı, kokulu, zamanla çürüyen, bozulan veya bunlar gibi
çevreye zarar vermesi ve problem çıkarması muhtemel maddeler ile kanunen bulundurulması
yasak ve suç teşkil eden maddeler kasalara konamaz. Kiracı kasa muhteviyatından bizzat sorumlu
olduğunu kabul eder.
Madde 6 – Banka’nın güvenlik gereği muayene hakkı: Banka, güvenlik nedeniyle Kiracı’nın
veya vekilinin huzurunda kasa muhteviyatını Madde 5 kapsamında ve haklı sebeplerin varlığı
durumunda gerekli görmesi halinde muayene edebilir.
Madde 7 – Banka’nın sorumlu olmadığı haller: Banka kiraya verdiği kasanın muhteviyatından
dolayı kusuru hariç hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her türlü kaza, yangın, soygun ve benzeri
olaylar, mücbir sebep ve beklenilmeyen haller dahil Banka kusuru dışında zarar, ziyan ve
hasarlardan sorumlu değildir.
Madde 8 – Kira bedelini ödeme zamanı: Bir yıllık kira bedeli Kiracı tarafından peşin ödenir.
Taraflar, Kiracı’nın, Banka’da hesapları veya cari hesabı bulunduğu takdirde Banka kira
bedellerini ve bu sözleşmeden doğan diğer bütün hak ve alacaklarını, Kiracı’ya ayrıca bir bildirim
yapılmasına ya da muvafakatinin alınmasına gerek olmaksızın bu hesaplara borç kaydetmeye ve bu
hesaplardan mahsup etmeye, talebine dayalı olarak Kredili Mevduat Hesabına ve/veya Kredi Kartı
Hesabına borç kaydetmeye ve tahsil etmeye yetkili olduğu hususlarında anlaşmışlardır.
Madde 9 – Kasa anahtarları: Kiracı, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte birbirinin aynı olan
ve Sözleşme’nin sona ermesi halinde Banka’ya geri verilmesi gereken iki anahtarı işbu
Sözleşme’yi imzaladığında Banka’dan teslim almıştır. Bu anahtarlardan birinin veya her ikisinin
kaybolması halinde Kiracı derhal Banka’yı yazı ile haberdar eder. Anahtarların kaybolması
nedeniyle doğabilecek sonuçlardan dolayı Banka ancak varsa kendi kusuru çerçevesinde sorumlu
olacaktır. Banka, Kiracı’daki her iki anahtarın kaybolması halinde Kiracı’nın huzurunda kilidi
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
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kırdırmak suretiyle kasayı açacaktır. Anahtarlardan yalnız birinin kaybolması halinde kilit tadil
edilecektir. Kırma ve tadilat giderlerinin tamamı Kiracı’ya aittir. Bu borç, kırma ve tadilat ile ilgili
masrafların yapıldığı anda muaccel olur.
Kiracı kasayı açtığı durumda anahtarınıda kasa kilidinden bizzat çıkartır. Kiracının anahtarını
kasanın kilidinde unutmasından doğabilecek sorunlardan Kiracı sorumlu olacaktır. Kasa
anahtarlarının Kiracı tarafından eşinin yapılması yasak olduğundan Kiracı ancak Banka’dan almış
olduğu orjinal anahtarları kullanacaktır.
Madde 10 – Kiracının vekili: Kiracı kasanın kendi adına kullanılması için başka bir şahsa
vekâletname verebilir. Kiracı birden fazla kişiyi vekil olarak tayin edemez. Vekâletname
noterlikçe tanzim edilir ve resimli olması şartı aranır. Vekâletten azil Bankaya Kiracı tarafından
yazılı olarak ya da noter kanalıyla bildirilmedikçe, vekilin kiralanan kasayı Kiracı adına
kullanmasından dolayı sorumluluk Kiracı’ya aittir.
Madde 11 – Kasanın kullanışının belgelenmesi: Kiracı veya vekili kasa dairesine girerken her
seferinde Banka tarafından bu işe tahsis edilmiş defter veya karton veyahut çizelgeyi, tarih ve saati
de yazarak imzalamakla yükümlüdür. Sözü geçen defter, karton veya çizelgeye Kiracı’nın ve varsa
vekilinin de fotoğrafları yapıştırılacak ve Kiracı tarafından bu fotoğrafların üzeri imzalanacaktır.
Ayrıca Kiracı ve vekilinin kimliğini gösterir belgelerin fotokopileri alınarak diğer evraka
eklenecektir.
Madde 12 – Kira sözleşmesinin feshi: Banka işbu Sözleşme’yi haklı sebeplerin varlığı halinde
kendi takdirine göre dilediği zamanda kira parasının henüz işlememiş süreye ait olan kısmını
Kiracı’nın borçlarına mahsup ettikten sonra geri kalanını Kiracı’ya ödedikten sonra feshetmek
hakkına sahiptir.
Fesih tarihi üzerinden itibaren 15 (onbeş) gün geçmesine rağmen Kiracı Banka’ya anahtarları geri
vermez ise Banka 14. maddenin 2. fıkrasındaki hükümlere göre hareket eder.
Kiracı, kiraladığı kasayı başkasına kiralamak, devretmek veya kullandırmak hakkına sahip
değildir. Aksine bir davranış işbu Sözleşme’nin feshi sebebidir.
Ayrıca Banka, kiralık kasanın bulunduğu şubenin kapanması, bir başka şubeye devredilmesi veya
şubenin bir başka yere taşınması hallerinde, durumu Kiracı’nın bu Sözleşme’de yazılı adresine
yazılı olarak bildirecektir. Bu yazıda Banka bir tarih belirleyerek, Kiracı’nın bu tarihe kadar
şubeye şahsen müracaat etmesini ve Sözleşmesi’ni sürdürmek isteyip, istemediğini bildirmesini
talep edecektir. Kiracı, bu bildirim üzerine şubeye gelerek Sözleşme’yi devam ettirmek
istemediğini bildirdiği taktirde, Sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilebilecek ve Kiracı tarafından
kasa boşaltılacaktır.
Kiracı şubenin taşınacağı ya da devredileceği yeni adreste bu hizmetten faydalanmaya devam
etmek istediğini bildirmesi halinde Banka tarafından mevcut kasasının boşaltması talep edilir,
Kiracı’ya yeni adreste yeni bir kasa verilir ve sözleşme süresi bitimine kadar ayrıca ücret alınmaz.
Banka tarafından belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyen veya ulaşılamayan Kiracı’lara ait
kasalar şubenin taşınacağı ya da devredileceği yeni adrese veya Banka’nın uygun göreceği bir
Şubeye veya lokasyona noter huzurunda nakledilir.
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Yukarıdaki usuller çerçevesinde kiralık kasanın bulunduğu şubenin kapanması, bir başka şubeye
devredilmesi veya şubenin bir başka yere taşınması hallerinde de Kiracı Banka’ya müracaat ederek
Sözleşme’yi feshedene kadar işbu Sözleşme geçerlidir.
Madde 13 – Kira sözleşmesinin yenilenmiş sayılması: Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar,
ne Banka ne de Kiracı yazılı ihbarda bulunarak işbu Sözleşme’yi feshetmemiş ise ve Kiracı her iki
anahtarı da geri vermemişse işbu Sözleşme Banka’nın belirleyeceği yeni kira ücreti üzerinden 1
(bir) yıl için yenilenmiş sayılacaktır. Müteakip yıllarda da aynı uygulama devam edecektir.
Taraflar her yeni kira süresi için iktisadi şartlardaki değişiklik duruma göre, kira bedelinin Banka
tarafından saptanması hususunda mutabıktırlar. Kiracı’nın kasayı kullanabilmesi için kira bedelini
ödemesi gerektiğinden, yenileme tarihinden itibaren Banka tarafından yapılan bildirime ve 15
(onbeş) gün ödeme günü verilmesine rağmen, kira bedeli Kiracı tarafından nakit olarak
ödenmediği takdirde, Banka kira ücretini Kiracı’dan hesaben tahsil edebilir ya da Sözleşme’yi
fesh ederek, anahtarların teslimini talep edebilir. Banka bu durumda Sözleşme’yi fesh ettiğini
bildireceği tarihe kadar geçen süreye ilişkin kasa ücretini de Kiracı’dan talep hakkına sahiptir
Madde 14 – Kira sözleşmesinin yenilenmemesine rağmen kasa anahtarlarının geri
verilmemesi: Banka ve/veya Kiracı işbu Sözleşme’yi yenilemeyeceğini bildirmesine rağmen,
Kiracı 15 (onbeş) gün içinde kasanın anahtarlarını geri vermezse, Kiracı anahtarları teslim edeceği
tarihe kadar geçecek olan süreye ait Banka’ca saptanacak kira parasını ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
Taraflar, Sözleşme’nin sona erdiği tarihten itibaren Kiracı’nın 7(Yedi) gün içinde anahtarları geri
vermemesi, kira bedelini de ödememesi durumunda Banka’nın noter huzurunda kasayı açtırmaya,
muhteviyatını almaya, saklamaya veya münasip göreceği bir biçimde satmaya yetkili olduğu
hususunda anlaşmışlardır. Bu hususta yapılacak bütün giderler Kiracı’ya aittir. Banka bu
alacaklarını kasa muhteviyatından tahsile veya satış bedelinden mahsuba yetkilidir. Kiracı,
kasadan çıkartılıp Banka’ca muhafaza altına alınan kasa muhteviyatı için muhafaza süresine göre
Banka’nın uyguladığı tarife uyarınca ayrıca muhafaza ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 15 – Depozito: Kiracı, anahtar kaybetme ve kilit değiştirme giderleriyle kira bedelinin ve
bu Sözleşme’den doğacak olan diğer borçlarının Banka tarafından zamanında tahsil edilebilmesi
için;Banka’ya
.........................................
TL
(Yalnız
.............................................................................TL) depozito yatıracaktır.
Banka, Kiracı’nın her türlü borcunu bu depozitodan re’sen mahsuba yetkilidir. Taraflar Banka’nın
depozito miktarını, bildirimde bulunmak kaydıyla uygun göreceği şekilde arttırmaya yetkili olduğu
hususunda anlaşmışlardır. Banka’nın depozito miktarını arttırması veya depozitonun yapılan
masraflar nedeniyle azalması halinde Kiracı depozitoyu tamamlamakla yükümlüdür.Banka, Kiracı
tarafından depozitonun tamamlanmasına kadar Kiracı’ya kasayı kullandırmamaya yetkilidir. Kiracı
buna muvafakat etmediği ve 15 (onbeş) gün içinde depozitoyu tamamlamadığı takdirde Banka bu
Sözleşme’yi 12. maddedeki yazılı esaslar dairesinde feshetmeye yetkilidir.
Taraflar, Banka’nın web sitesinde, şubede asarak ilan etmesi veyamüşteriye yazılı olarak
bildirmesi ve fesih hakkı vermek şartıyla bu Sözleşme’deki şartları her zaman değiştirmeye yetkili
olduğunu kabul etmişlerdir. Banka isterse Kiracı ile tadil edilmiş şartlarla yeni bir kira sözleşmesi
yapabilir. Yeni bir sözleşme yapılmayan hallerde Kiracı, Banka tarafından kiralık kasalar
dairesinde asılan ilanda yazılı yeni şartlara aynen ve tamamen uymakla yükümlüdür.
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Madde 16 – Kasanın ortaklaşa kiralanması: Kasa, birden fazla kimseye kiralanmış ise ,
Kiracılar, her bir Kiracı’nın münferiden ve asaleten kendi adına ve vekaleten diğeri adına kasayı
açabileceğini
kabul etmiş sayılırlar
ve bu konuda Banka’ya karşı hiçbir itirazda
bulunmayacaklarını beyan ederler. Kasanın birden fazla kişi tarafından kiralanmak istenmesi
halinde tüm Kiracı’lar işbu sözleşmeyi aynı anda imzalayacaklardır. Birden fazla Kiracı’nın
bulunduğu durumlarda kasanın tek bir Kiracı tarafından kullanılmasını tüm Kiracılar kabul etmiş
sayılır ve bu konuda Banka’ya herhangi bir itirazları olmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ederler.
Müşterek Kiracılardan biri, kasayı müşterek kullanmaktan vazgeçerse, tüm Kiracılar tarafından
imzalanan bir yazı ile durum Banka’ya bildirilir.Banka bu durumda dilerse işbu Sözleşme’yi
fesheder ve diğer Kiracı/larla yeni bir sözleşme imzalar ya da işbu Sözleşme kapsamında diğer
Kiracı’lara kasayı kullandırmayı devam edebilir. Eğer kullanımdan vazgeçmek isteyen Kiracı
sadece kendisinin imzaladığı bir yazı ile kasanın kullanımından vazgeçmek isterse Banka işbu
Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olur, bu durumda fesihden doğabilecek sorumlulukların
Banka’ya ait olmadığını tüm Kiracı’lar kabul eder.
Sözleşmeyi imzalayan Kiracıların her biri, diğerinden bağımsız olarak, Banka'ya karşı
müteselsil borçlu sıfatıyla sorumlu olduklarını kabul ve beyan ile işbu Sözleşme'den
kaynaklanan kira bedellerini, tüm ücret, faiz, komisyonları, BSMV, damga vergisi, vergi,
harç, ve bilcümle masraf ve fer'ilerini işbu Sözleşme'de kararlaştırılan tarihlerde ve/veya
Banka'nın talebi üzerine derhal, nakden ve defaten BANKA'ya ödeyeceklerini, Banka'nın
söz konusu tutarları dilerse kiracıların birinden, bir kısmından veya tamamından talep ve
tahsil edebileceğini, Banka'nın söz konusu masrafları ve bilcümle fer'ilerini, kiracıların
Banka nezdindeki hesaplarından ve/veya her türlü malvarlığı değerlerinden serbestçe tahsil,
takas ve mahsup edebileceğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Madde 17 – Kiracının sözleşmeye uymaması: Kiracı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen veya 15.
maddede açıklandığı üzere web sitesinde, şubede asarak ilan ettiği veya yazılı bildirdiği şartlardan
herhangi birine uymaması halinde Banka işbu Sözleşme’yi 12. maddede yazılı fesih hakkını
kullanarak derhal sona erdirebilir. Kiracı, Banka’nın bu yüzden doğabilecek olan her türlü zararını
Banka’nın ilk talebi üzerine derhal tazmin edeceğini, ödeme yapmaması halinde bahse konu
zararın Kiracı’nın Banka nezdindeki hesaplarından Banka tarafından alınmasını kabul eder.
Madde 18 – Kiracıya tebligat: Taraflar, tebligat adreslerinin aşağıda “kanuni ikametgah adresi”
kısmında yazılı olan yer olduğunda mutabıktırlar. Taraflar belirtilen adreslerine yapılacak olan her
türlü tebligatın geçerli olacağını kabul eder.
Kiracı, sözü geçen konut, ikametgah veya adresini değiştirdiğinde değişikliği Banka’ya yazılı
olarak engeç 7 (yedi) gün içinde bildirmediği takdirde işbu Sözleşme’nin sonunda yer alan “kanuni
ikametgah adresi” kısmında yazılı adresi Kiracı’nın ikametgahı sayılmaya devam edecektir. Kiracı
bu adrese yapılacak tebligatları tebliğ almasa dahi kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve
taahhüt eder.
Madde 19 – Kiracının vefatı: Kiracı’nın vefatına ilişkin veraset ilamının mirasçılar tarafından
Banka’ya iletilmesi üzerine ya da mahkeme ya da Veraset Vergi Dairesi’nin resmi ihbarı üzerine
Banka tarafından vefatın öğrenildiği tarihten itibaren kiralık kasa Banka tarafından mühürlenir.
Kiracı’nın vefatı halinde ilgili mahkeme veya vergi dairesinin yetkililerinin huzuru ve muvafakatı
ile ve ancak veraset ilamıyla mirasçı oldukları belli olan tüm mirasçıların hepsinin birlikte veya
müşterek temsilci aracılığı ile müracaatı üzerine kasa açılabilecek ve muhteviyatı alınabilecektir.
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
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Kiracı’nın mirasçıları tarafından, kasa muhteviyatının alınışı tarihine kadar işleyecek kira bedelleri
mirasçılar tarafından ödenmek zorundadır.
Kasa birden çok müşteri tarafından ortaklaşa kiralanmışsa, Kiracılardan birinin vefatı halinde
varislerden birinin ölüm olayını Banka’ya ibraz edeceği veraset ilamı ile bildirmesi halinde veya
mahkemenin yahut veraset vergi dairesinin resmi ihbarları ile Banka vefat olayını resmi olarak
öğrenirse, bu tarihten itibaren kasa Banka tarafından mühürlenir ve kanunen yetkili merciler
dışında hiç kimseye açtırılamaz. Bu durumda kasa, vefat eden Kiracı’nın mirasçıları ile sağ olan
diğer Kiracı’lar ve yetkili vergi memurunun huzurunda açılır.
Kiracı/lar ölüm ihbarının hatalı, asılsız, yanlış veya kasıtlı bildirimlerinin sonuçlarından dolayı
Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul ederler. Vefat eden Kiracı’nın varisleri ile diğer Kiracılar
arasında ya da mirasçılar arasında yaşanabilecek ihtilaflarda Banka taraf değildir.
Kiracı tüzel kişi ise ve kasayı kullanmaya yetkili temsilci vefat ederse, şirket tarafından yeni bir
yetkilendirme yapılması ve Banka tarafından gerekli belgelerin tamamlanması gerekir. Bu
eksikler tamamlanana kadar Banka’nın kasayı kullandırmama yetkisi vardır.
Kiracı tüzel kişi şahıs şirketi ise ortağın birinin vefatı halinde vefat eden Kiracı’nın mirasçıları ve
şirketin diğer ortaklarının birlikte müracaatı ve yetkili memurun katılımı ile kasa açılır.Şirketin
devamına karar verildiği Banka’ya yazılı olarak bildirildiği takdirde verilecek yeni imza
sirkülerine göre şirketi temsile yetkili kılınan kişi veya kişiler kasayı açar. Aksi halde kasa
açtırılamaz.
Madde 20- Tüzel Kişi Kiracıyı Temsile Yetkili Kişilerin Değişmesi: Kiracının bir tüzel kişi
olması ve işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte Kiracı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğu beyan
edilen kişilerde daha sonra herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde, Kiracı söz konusu
değişikliği ve bu değişiklikten sonra kendisini temsil ve ilzama yetkiliyi/ yetkilileri, derhal yazılı
olarak Banka’ya bildirecek ve yeni yetkilileri gösterir belgeleri ibraz edecektir. Söz konusu
değişikliğin Banka’ya bildirilerek belgelerin ibraz edilmemesi halinde, Banka’nın değişiklikten
önce Kiracıyı temsil ve ilzama yetkili/ler ile işlem yapmaya devam etmesi bir başka deyişle kiralık
kasanın bu yetkili/ler tarafından açılması ve kullanımı nedeniyle her türlü sorumluluğun
münhasıran Kiracı’ya ait olacağını, Banka’nın kendi kusuru dışında sorumluluğu olmayacağını ve
Kiracı’nın bu maddede belirtilen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Banka’nın
uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararlardan sorumlu olacağını Kiracı kabul eder.
Madde 21 – Zamanaşımı: Kiralık kasalarda zamanaşımı süresi 10 yıldır. İlgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde zamanaşımına uğrayan kiralık kasa muhteviyatları Banka tarafından
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir.
Madde 22 – Sigorta: Kiralık kasa muhteviyatı kıymetlerin yangın, yıldırım, deprem, infilak,
hırsızlık, dahili su ve seylap risklerine karşı sigorta ettirilmesi munhasıran Kiracı’nın
sorumluluğunda olup Kiracı kiralık kasa muhteviyatı kıymetleri sigorta ettirdiği takdirde, sigorta
prim, vergi ve diğer masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
Kiracı, kiralık kasa muhteviyatı kıymetleri sigorta ettirmediği takdirde doğabilecek bilcümle zarar
ve ziyandan bizzat kendisinin sorumlu olacağını ve Bankanın sorumlu olduğu iddiasında
bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Fotokopi ile çoğaltmayınız.
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Madde 23 – Kiralık Kasanın Haczi ya da Tedbir Konulması, Kiracı’nın İflası
Banka, hakkında tedbir kararı alınan gerçek ya da tüzel kişiye ait kiralık kasa ile ilgili tedbir
konulduğuna ilişkin gerekli şerhi kayıtlarına işler ve tedbir kararının Banka’ya tebliğ edildiği
andan tedbirin kalktığına ilişkin resmi bir tebligat alana kadar Kiracı ya da vekili veya kanuni
temsilcisine kiralık kasayı kullandırmaz.
Gerçek ya da tüzel kişi Kiracı’nın Banka’da mevcut hak ve alacaklarının haczi istenirse, Banka
gerekli şerhi kayıtlarına işler ve haczin devamı süresince Kiracı’ya, vekiline ya da kanuni
temsilcisine kiralık kasayı kullandırmaz.
Kiracı’nın iflası halinde Kiracı, iflas masasına Banka’daki kasası ve kasanın içindekiler hakkında
bilgi vermek mecburiyetindedir. Banka, iflas eden Kiracı’nın kasasının kullanımına ilişkin olarak
iflas dairesinden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket eder.
Kiracı bu madde gereği Banka’nın kendisine kiralık kasayı kullandırmaması nedeniyle Banka’ya
karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 24 –Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak
ve anlaşmazlıkları çözümlemeye kiralık kasanın bulunduğu Şubenin bulunduğu yer Mahkemesi ve
İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Ancak yukarıda anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması, genel
mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. Banka tarafından Kiracının ikametgahının veya mal
varlığının bulunduğu veya kiralık kasanın nakledildiği şube ikametgahındaki Mahkeme ve İcra
Dairelerine başvurmasına engel değildir.
Madde 25 – Sözleşme Tarihi: Toplam 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olan işbu sözleşme, taraflar
arasında bütün hükümleri kabul edilerek ...... / ....... / .......... tarihinde imza ve teati edilmiştir.
Adı, Soyadı ya da Unvanı

Kanuni İkametgah Adresi

İmza

1. KİRACI

2.KİRACI

3. KİRACI

Kiracı tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak
düzenlenmiştir.

Fotokopi ile çoğaltmayınız.
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