
Eşya Depolama Sözleşmesi 
 
Madde 1 - TARAFLAR 
 
İşbu eşya depolama sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda 
belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır: 
 
Hizmet Veren Adres: ………………………………………………………………………………… 
adresinde mukim. 
 
Hizmet Veren Ad Soyad / Ünvan: …………………………………………………………………. 
……………………….………………………………………………………………………………….. 
T.C.Kimlik No / Vergi No ve Vergi Dairesi: …...……………………………………………………. 
(bundan sonra “Hizmet Veren" olarak anılacaktır) 
 
VE 
 
Eşya Sahibi Adres: …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
adresinde mukim 
 
Eşya Sahibi Ad Soyad / Ünvan: …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
T.C.Kimlik No / Vergi No ve Vergi Dairesi: ……………………………………………………........ 
(bundan sonra “Eşya Sahibi” olarak anılacaktır) 
 
Hizmet Veren ve Eşya Sahibi bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak 
anılacaklardır. 
 
Madde 2 - TANIMLAR 
 
Depo: Hizmet Veren ile Eşya Sahibi arasında imzalanan bu sözleşmede Eşya Sahibi’nin 
eşyalarının Hizmet Veren tarafından depolandığı yeri ifade eder. 
 
Depolama Hizmetinin Başlangıç Tarihi: ………………………… İşbu sözleşmede belirtilen 
hizmet başlangıç tarihi veya eşyaların bu tarihten önce alınması halinde alındığı tarih hizmet 
ödemelerinin başlayacağı tarihi ifade eder. 
 
Eşya Teslim Tarihi: …………………………. Hizmet Veren tarafından depolanan eşyaların 
Eşya Sahibi’ne teslim edileceği tarihi ifade eder. Eşya teslim tarihi hizmet süresinin 
sonlanacağı tarihi ifade eder. 
 
Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 

Enakliyat Tarafından Hazırlanmıştır                                                                                        1 

https://www.enakliyat.com.tr/


Bu Sözleşme, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, sözleşmedeki 
şartlar çerçevesinde Hizmet Veren ile Eşya Sahibi arasında kabul ve imza edilen, tarafların 
hak ve yükümlülüklerini gösteren ve aşağıda adresi belirtilen mülkte Hizmet Veren tarafından 
Eşya Sahibi’ne ait eşyaların depolanma hizmetine ilişkin sözleşmedir. Eşya depolama 
hizmetinin verildiği yerin (bundan böyle "Depo" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir: 
 
Depo adresi: …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Depo adresinin değişmesi durumunda Eşya Sahibi’ne yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. 
 
Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
 
İşbu sözleşme…………………... tarihinden itibaren ve belirtilen süre ile geçerli olacaktır: 
 
Bu depolama sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar ve dolayısıyla …………………..... 
tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Eşya Sahibi, Sözleşmenin süresinin bitiminden en az 
on gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da 
bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. 
 
Madde 6 - DEPO ÜCRETİ 
 
A- İşbu eşya depolama sözleşmesi ……………………... süreyle geçerli olacağı taraflarca 
kararlaştırılmıştır.  
 
Sözleşmeye göre Depo ücreti …………aylık dönemlerde ödenecek olup, 
Depo’nun aylık ücreti …………………(yazı ile:) ………………………………………………….. 
para birimi:…………………………………... ile ödenecektir. Depo ücretine KDV dahildir. 
 
B- Hizmet Veren, Eşya Sahibi’nden …………………………….ödeme almıştır. 
 
Eşya Sahibi Depo ücretini en geç ayın ……… gününde yatırmalıdır. 
 
C- Eşya Sahibi, Depo ücretini aşağıda belirtilen banka hesaba yatıracaktır. 
 
Banka Adı: .......................................................................................................................... 
Iban: TR …………………………………………………………………………………………… 
Hesap Sahibi: …………………………………………………………………………………….. 
 
Madde 7 - DİĞER GİDERLER 
 
Depo şartlarının eşya saklanması için uygun hale getirilmesi için doğacak tüm elektrik, su, 
doğal gaz aboneliği, sigorta ve tüm diğer depo giderleri Hizmet Verene ait olacaktır. Hizmet 
Veren Depo’dan kaynaklı hiçbir gider için Eşya Sahibi’ni sorumlu tutamaz. 
 
Madde 8 - ÇALIŞMA DÜZENİ VE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 
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Hizmet Veren eşyaları Depo içinde zarar görmeyecek uygun şartlar altında saklamakla 
sorumludur. Ayrıca olası risklere karşı sigorta ile teminat altına almakla yükümlüdür. 
 
Olası yangın, hırsızlık, deprem gibi eşyanın uğrayacağı hasar ve kayıp rizikolarına karşı 
sigorta poliçesi hazırlanmamışsa Hizmet Veren zararları karşılamakla sorumludur. 
 
Depolanan eşyalar için bir eşya listesi hazırlanmasında her iki taraf eşit derecede 
sorumludur. Eşya listesi hazırlanıp bu sözleşmeye ek olarak ilave edilebilir. Taraflar eşya 
listesinin hazırlanmaması durumunda birbirlerini sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan 
ederler. 
 
Hizmet Veren eşyalarda meydana gelebilecek doğal eskime ve yıpranmalardan sorumlu 
tutulamaz. 
 
Eşya Sahibi’ hizmet verene en az 3 gün önceden bilgi vermek koşulu ile dilediği zaman 
Depo ziyareti yapabilir ve dilerse eşyalarının bir kısmını teslim alabilir. Teslim alınan her 
eşya tutanak ile kayıt altına alınır. Tutanak hazırlanmasında her iki taraf eşit derecede 
sorumludur. 
 
Hizmet Veren tarafından verilen nakliyat hizmetleri ayrıca fiyatlandırılacaktır. Eşya Sahibi 
isterse nakliyat hizmetini üçüncü bir nakliyat firmasından alabilir. Eşya Sahibi Depo ücretini 
veya birikmiş ödemelerini yapmadan eşyaları teslim alamaz.  
 
Eşya Sahibi depolanan eşyanın teslimi için Hizmet Veren’e en az üç gün önceden bilgi 
vermesi halinde istediği tarihte ve istediği adrese eşyaların nakliyesini isteyebilir. Eşya sahibi 
bu nakliye hizmetini dilerse Hizmet Veren’den veya üçüncü bir nakliyat firmasından alarak 
gerçekleştirebilir. 
 
Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ 
 
Süre bitiminden önce taraflardan biri Sözleşmeyi yenilemeyeceğini karşı tarafa yazılı olarak 
bildirmezse sözleşme aynı şartlarla hizmet bedeli bir önceki yıl TEFE-TÜFE artış oranı 
dikkate alınmak suretiyle belirlenerek geçerliliğini koruyacaktır. 
 
Taraflar, işbu sözleşmeyi uzatmak istemediklerinde sözleşme bitimi tarihinden önce yazılı 
bildirimde bulunarak herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman tazminatsız olarak 
feshedebilirler. Eşya sahibi Depo ücretini birbirini takip eden üç ödeme döneminde ödemez 
ise Hizmet Veren tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. 
 
Bu şarta uymayan ve sözleşmeyi haksız fesih eden taraf diğer tarafa o günkü güncel bir 
aylık Depo ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul eder. 
 
 
Madde 10- MÜCBİR SEBEPLER 
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Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya 
daimi olarak durduracak şekilde ve derecede harp hali, düşmanca hareketler, ihtilal, sel veya 
kasırga gibi doğal afetler, tarafların tesisi veya yakın ve direkt işbirliği bulunan tesislerde 
yangın, infilak, grev veya lokavt olması halinde hükümet veya resmi makamlarca alınacak 
kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerde iki taraf için mücbir sebep 
sayılır. Bu takdirde tarafların çalışma olanaklarına münhasır olacak, mücbir sebeple 
yapılamayan işlemden taraflar sorumlu tutulmayacaktır. 
 
Madde 11 - TEBLİGAT ADRESLERİ 
 
Hizmet Veren’in ve Eşya Sahibi'nin yukarıda yazılı olan adresleri geçerli tebligat adresleridir. 
Tarafların tebligat adresinde olabilecek değişiklikler, değişimi takip eden 3 (üç) gün içerisinde 
diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde sözleşmedeki adreslere 
yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış olarak kabul edilecektir. 
 
Madde 12 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 
 
İşbu Sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğabilecek 
ihtilaflarda Türk Kanunları uygulanır ve taraflarca aksine bir hüküm kararlaştırılmadıkça HMK 
kuralları doğrultusunda yetkili mahkeme ve icra daireleri belirlenir. 
 
Madde 13 - YÜRÜRLÜK 
 
İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe 
Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer. 
İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfadan oluşmaktadır. Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 
6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir. 
 
İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere 
…………………………..... tarihinde birlikte imza altına alınmıştır. 
 
HİZMET VEREN 
 
Ad Soyad /Ünvan: 
 
İmza Yetkili Kişi Ad Soyad:                                                         İmza: 
 
 
EŞYA SAHİBİ 
 
Ad Soyad / Ünvan: 
 
İmza Yetkili Kişi Ad Soyad:                                                         İmza: 
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