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DEPO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 
SENİN DEPON 

Alacaatlı Mah. Mehmet Rıfat Börekçi Cad. No: 35C/139 Çankaya/Ankara 
Tel: 0(312) 217 6 217 

E-Posta: info@senindepon.com.tr 
Web: www.senindepon.com.tr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİRACI 

Adı - Soyadı   : 

Adres    : 

T.C. Kimlik Numarası  : 

Pasaport No   : 

GSM    : 

Telefon Numarası (Ev)  : 

Telefon Numarası (İş)  : 

E-Posta    : 

 

SÖZLEŞME VE ÖDEME DETAYLARI 

Depo Tipi   :  A Tipi ☐ B Tipi ☐  C Tipi ☐ 

Depo Numarası   :  

Kira Süresi   : Aylık ☐  6 Aylık ☐ 12 Aylık ☐ 

Kira Bedeli   : 

Kira Başlangıç Tarihi  : 

Depo Kullanım Amacı  : Ticari ☐ Bireysel ☐ 

Ödeme Şekli   : Havale☐ Kredi Kartı ☐ Sanal Pos☐ 

ACİL DURUM KİŞİSİ 

Adı – Soyadı   : 

Yakınlık Derecesi   : 

Adres    : 

GSM    : 

E-Posta    : 

http://www.senindepon.com.tr/
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MADDE– 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

1.1.: İş bu “Depo Kiralama Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), 
 
Bir tarafta yukarıda bilgileri verilen Kiracı ile diğer tarafta depolama merkezi Alacaatlı Mah. Mehmet Rıfat Börekçi Cad. No: 
35C/139 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Alel İnşaat Gayrimenkul A.Ş. (kısaca “Senin Depon’’ olarak anılacaktır.) aşağıdaki 
hüküm ve şartlarda mutabık kalarak iş bu Depo Kiralama Sözleşmesini kendi iradeleri ile imzalamışlardır.  

 

MADDE – 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1: İşbu sözleşme; Senin Depon tarafından; Kiracı’nın mülkiyetinde veya kullanımında olan eşyanın Alacaatlı Mah. Mehmet 
Rıfat Börekçi Cad. No: 35C/139 Çankaya/Ankara adresinde bulunan …….. No.lu …..... tipi depoda saklanması hakkındadır. 

MADDE – 3: SENİN DEPON’UN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1: Senin Depon, Kiracı’nın eşyalarını niteliğine uygun olarak saklanacağı Depoyu Kiracı’nın hizmetine iş bu sözleşmede 
kararlaştırılan süre ve bedel karşılığında sunmayı taahhüt eder.  

3.2: Senin Depon, depo ve ortak alanlarda 7/24 güvenlik hizmeti sağlamayı ve gerekli yangın önlemlerini almayı taahhüt eder.  

3.3: Depo ve ortak alanlar, Senin Depon tarafından böceklenmeye karşı düzenli olarak ilaçlanacak, ısı ve nem kontrolü 
yapılacaktır. 

3.4: Kiracı’nın depoladığı eşyalar, Senin Depon tarafından 4.10. maddede belirtildiği şekilde ve limit dahilinde sigortalanır. 
Kiracı, Senin Depon tarafından yaptırılan sigorta limitlerinin üzerinde değeri bulunan eşyaları için bedelini ayrıca karşılamak 
kaydıyla özel alan sigortası yaptırabilir. 

3.5: Senin Depon, Kiracı’nın talebi halinde Sözleşme süresi boyunca ziyaret saatleri içerisinde eşyalarına ulaşmasına imkan 
sağlayacaktır. Kısmen eşya almak veya ilave eşya koymak için Kiracı, depoya şahsen gelmek zorundadır.  

3.6: Kiracı, eşyalarını Senin Depon’un Alacaatlı Mah. Mehmet Rifat Börekçi Cad. No: 35C/139 Çankaya/Ankara adresinde 
bulunan deposuna getirecek ve kiraladığı depoya eşyalarını bizzat kendisi yerleştirecektir. Sözleşme bitiminde Kiracı, eşyalarını 
depodan yine bizzat kendisi teslim alacaktır. Kiracı’nın eşyaları kapalı, güvenli depolarda muhafaza edilecektir. Aşağıda sayılan 
istisnai haller dışında Senin Depon’un depolama süresince eşyalara herhangi bir müdahalesi olmayacaktır. 

3.7: Kiracı tarafından depolanmak üzere teslim edilen eşyaların iadesi iş bu Sözleşme’nin tarafı Kiracı’ya veya atayacağı 
temsilcisine yapılacaktır.  

3.8: Kira bedeli, 6. maddede belirtilen şekilde ödenecek olup Kiracı, kira bedelini ödemez ise Senin Depon, Kiracı’nın yukarıda 
belirtilen e-posta adresine ödenmeyen kira bedelinin bir hafta içerisinde ödenmesi gerektiğini, aksi halde Sözleşme’nin 
feshedileceğini bildirecektir. Bu ihtara rağmen kira bedelinin ödenmemesi halinde Senin Depon Sözleşme’yi derhal haklı 
feshedebilecek, Kiracı’nın eşyalarını sakladığı depoyu açabilecek, eşyalar üzerinde her türlü mülkiyet hakkı ile eşyaları satış, 
bağışlama, boşaltma, hibe hak ve yetkisine sahip olacaktır. Kiracı, bu hususa muvafakat ettiğini ve bu hususta herhangi bir 
alacak, defi, takas, cayma ve sair hak talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt 
etmektedir.  

3.9: Kira bedelinin ödenmemesi halinde Senin Depon 3.8. maddedeki hakları saklı kalmak kaydıyla Kiracı eşyalarını alana kadar 
kira sözleşmesini devam ettirebilecektir. Bu halde ödenecek kira bedeli, 6. maddede belirtilen bir aylık kira sözleşmesindeki 
bedel kadar olacaktır. Bu maddeye göre Kiracı eşyalarını alana kadar işletilecek kira bedeli her halde bir aylık kira bedelinden az 
olamaz. 

3.10: Kiracı, Sözleşme süresinin sona erdiği gün kiraladığı depoyu boşaltacak olup depoyu temiz ve kiraya verilebilir şekilde 
Senin Depon’a teslim edecektir. Kiracı, kiraladığı depoyu temiz ve kiralanabilir şekilde teslim etmemesi halinde 500,00.-TL cezai 
şartı derhal ve defaten Senin Depon’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiracı, Sözleşme’nin 8.2. maddesinde 
belirtilen şekilde sona ermesi halinde Sözleşme’nin sona erdiği gün eşyalarını iade almaz ise Senin Depon, Kiracı’nın yukarıda 
belirtilen e-posta adresine deponun bir ay içerisinde boşaltılması gerektiğini bildirecektir. Kiracı’nın bu süre içerisinde de 
depoyu boşaltmaması halinde Senin Depon, Kiracı’nın eşyalarını sakladığı depoyu açabilecek, eşyalar üzerinde her türlü 
mülkiyet hakkı ile eşyaları satış, bağışlama, boşaltma, hibe hak ve yetkisine sahip olacaktır. Kiracı bu hususa muvafakat ettiğini, 
ve bu hususta herhangi bir alacak, defi, takas, cayma ve sair hak talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrı kabili rücu olarak 
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.11: Sözleşme’nin 8.2. maddeye göre sona ermesi ve Kiracı’nın eşyalarını almaması halinde Senin Depon 3.10. maddedeki 
hakları saklı kalmak kaydıyla Kiracı eşyalarını alana kadar kira sözleşmesini devam ettirebilecektir. Bu halde ödenecek kira 
bedeli, 6. maddede belirtilen bir aylık kira sözleşmesindeki bedel kadar olacaktır.  

3.12: Kiracı’nın kira bedelini ödememesi halinde Senin Depon, Kiracı’yı depoya almama, eşyalarına erişimini engelleme hakkına 
sahiptir.  
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3.13: Kiralama süresinin bir yılı geçmesi durumunda depolama ücretine güncelleme yapılır. Kira bedelleri, birinci yılın sonundan 
başlamak üzere, kira süresince, her yılın sonunda; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE)’ndeki on iki aylık ortalama oranında arttırılacaktır. Bu şekilde bir sonraki kira yılının zamlı kira bedelleri hesap edilerek 
ödenecektir.  

MADDE – 4: KİRACI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1: Kiracı’nın depoya koyduğu eşyalar hakkında teslim tutanağı düzenlenecek olup Kiracı, teslim tutanağının içeriğinin 
doğruluğundan münferiden sorumludur. 

4.2: Kiracı, deponun kendisine tahsisinden sonra, deponun kullanılma amacı dışında herhangi başka bir talepte bulunamaz. 
Kiracı, depoya yasalara aykırı olabilecek hiçbir eşyayı, maddeyi, emtiayı (5.1. maddede sayılan ve bunlarla sınırlı olmaksızın; 
kanunen bulundurulması yasak olan mallar, hırsızlık malı vb.) koymayacağını kabul, taahhüt ve beyan etmiştir. Böyle bir 
durumun oluşması halinde Senin Depon Sözleşme’yi haklı nedenle fesih etme hakkına sahip olacaktır. İşbu nedenle doğan ya da 
doğma ihtimali bulunan her türlü zarardan ve yasal yükümlülükten Kiracı sorumlu olacaktır. 

4.3: Kiracı’nın depoya koyduğu eşyalardan dolayı Senin Depon’un ve diğer kiracıların eşyalarının zarar görmesi halinde Kiracı 
uğranılan tüm zarar ziyanı derhal ve defaten ödemekle mükelleftir. 

4.4: Kiracı’nın teslim ettiği mallar ile ilgili yanlış beyanda bulunması halinde Senin Depon’a hiçbir kusur yüklenemeyeceği gibi iş 
bu sebeple doğacak her türlü zarar, ziyan ve kayıptan Kiracı sorumlu olacaktır. 

4.5: Kiracı, başkasına ait malı ancak Senin Depon’a yazılı olarak haber vererek ve bundan doğacak tüm sorumlulukları 
üstlenerek kiraladığı depoya koyabilir. Ancak bu tür kullandırma, süresi dikkate alınmaksızın hiçbir şekilde, iş bu Sözleşme’den 
doğan hakların veya Sözleşme’nin zımnen de olsa devri anlamına gelmeyecektir. 

4.6: Kiracı, depoyu ziyaret etmek istediğinde en az bir gün önceden Senin Depon yetkililerini bilgilendirmelidir. Kiracı, depoyu 
düzenli olarak ziyaret etmeye ihtiyacı olması halinde bu isteğini yazılı şekilde Senin Depon’a bildirecek ve buna göre ziyaret 
çizelgesi oluşturulacaktır. 

4.7: Kiracı, depoya eşya yerleştirmek veya depoda bulunan eşyalarını taşımak istediğinde en az bir hafta öncesinden Senin 
Depon’u arayıp müsait gün ve saat için randevu kaydı oluşturacaktır. 

4.8: Kiracı, Sözleşme kapsamında ve Teslim Tutanağında verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

4.9: Kiracı, kira bedelini 6. maddede belirtilen şekilde Senin Depon’a öder. Kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde aylık 
%5 oranında gecikme tazminatı işletilecektir. 

4.10: Depo alanı, Senin Depon tarafından genel alan sigortası ile sigortalanmış olup, Kiracı’nın eşyaları genel alan sigortası 
kapsamında 10.000,00.-TL’ye kadar sigorta teminatı ile güvenceye alınmıştır. Kiracı’ya sağlanan sigorta teminatının aktif hale 
gelmesi için Kiracı’nın eşyalarını plastik palet üzerinde bulundurması şarttır. Kiracı, bu hususu temin etmez ise Senin Depon’un 
hizmete dahil şekilde sunduğu sigorta korumasından faydalanamaz. Kiracı, Senin Depon tarafından yaptırılmış olan genel alan 
sigortasındaki tüm hükümlerini peşinen kabul etmiştir. Kiracı’nın talep etmesi halinde Senin Depon genel alan poliçesinin bir 
örneğini Kiracı’ya verecektir.  

4.11: Senin Depon’un Sözleşme’de belirtilen sorumluluğu dahilindeki önlemleri alması halinde Kiracı depoya koyduğu malların 
çalınması, bozulması, çürümesi, donması, yanması, zayi olması nedeniyle Senin Depon’u sorumlu tutamaz, bu nedenle herhangi 
bir hak veya alacak talebinde bulunamaz. 

MADDDE – 5: DEPO KULLANIM KURALLARI 

5.1: Depoya akacak, kokacak, bozulacak eşya veya yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uçucu malzeme yerleştirilemez. Kokuşma, bozulma 
ve akma söz konusu olduğunda Senin Depon, durum hakkında tutanak hazırladıktan sonra Kiracı’ya herhangi bir ihtara gerek 
kalmaksızın deponun içindeki eşyaları boşaltma ya da imha etme hakkına sahiptir. 

5.2: Ticari kiracılar dışındakilerin depoya yiyecek koymaları yasaktır. 

5.3: Depo yaşam hücresi olarak kullanılamaz. 

5.4: Depoya canlı hayvan ve bitki konulamaz. 

5.5: Depo içerisinde ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulü içmek yasaktır. 

5.6: Taşınma esnasında para, senet, tahvil ziynet eşyası, mücevherat gibi kıymetli maddelerin açıkta bulundurulamaz ve 
depolara konulamaz. Kıymetli eşyaların kaybından dolayı Kiracı, Senin Depon’u sorumlu tutamaz.  

5.7: Ziyaret saatleri, dini bayram ve ulusal tatil günleri hariç olmak üzere Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında 10:00-
19:00’dur. 
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5.8: Kiracı, kiraladığı depoyu kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye kiralayamaz. 

5.9: Kiracı, kullanımı sırasında depoya, çevresine ve ortak kullanım alanlarına herhangi bir şekilde zarar vermeyecek, bu hususta 
azami dikkat ve özeni gösterecektir. 

5.10: Kiracı, Sözleşme sonunda depoyu temiz bir şekilde teslim edecektir.   

5.11: Kiracının depo içerisinde ve ortak alanlarda çöp bırakması yasaktır. Kiracı, çöplerini Senin Depon alanı dışarısında uygun 
atık alanlarına atmakla mükelleftir. Kiracı, depoda çöp bırakması halinde 250,00.-TL+KDV çöp atma ücretini derhal ve defaten 
Senin Depon’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

5.12: Kiracı, depoyu kullanımla ilgili olarak yukarıdaki kuralları anladığını ve kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt 
etmiştir. 

MADDE-6: KİRA BEDELİ VE ÖDEME 

6.1: Toplam kira bedelinin tamamı, kira başlangıcında peşin ödenecek olup Kiracı tarafından tercih edilecek depo tipi ve kira 
süresine göre aylık kira bedeli aşağıdaki gibidir; 

 

KİRA SÜRESİ 

 

A TİPİ DEPO 

(13.20 m3) 

 

B TİPİ DEPO 

(17.40m3) 

 

C TİPİ DEPO 

(27 m3) 

 

12 Aylık 

 

Aylık 500,00.-TL+KDV 
(x12) 

 

Aylık 570,00.-TL+ KDV 
(x12) 

 

Aylık 670,00.-TL+ KDV 
(x12) 

 

6 Aylık 

 

Aylık 600,00.-TL+KDV 
(x6) 

 

Aylık 670,00.-TL+ KDV 
(x6) 

 

Aylık 770,00.-TL+ KDV 
(x6) 

 

           1 Aylık 

 

Aylık 700,00.-TL+KDV 

 

Aylık 770,00.-TL+ KDV 

 

Aylık 870,00.-TL+ KDV 

 

*** Yalnızca İş Bankası kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.  

6.2: Taraflarca kira süresinin uzatımına karar verildiği takdirde, Taraflarca kararlaştırılan depolama bedeli esas alınarak her yılın 
sonunda iş bu Sözleşme’nin 3.13. maddesinde belirlenen oranda artış uygulanacaktır.  

MADDE – 7: İPTAL VE İADE KOŞULLARI 

7.1: Kiracı’nın Sözleşme bitiş tarihinden önce depoyu tahliye etmek ve Sözleşme’yi sona erdirmek istemesi halinde peşin 
ödenen kira bedelinden Kiracı’ya iade edilecek tutarın hesaplanmasında kira sözleşmesinin süresi esas alınacaktır. Buna göre; 

7.2: Bir aylık kira sözleşmelerinde erken tahliye halinde Kiracı, peşin ödediği kira bedelinin iptal ve iadesini talep edemez.  

7.3: 6 aylık kira sözleşmelerinde Kiracı’nın erken tahliye, iptal ve iade talep etmesi halinde bu süredeki sözleşmeler için 
uygulanan kira indirimi iptal edilecek olup Sözleşme’nin 6. maddesindeki 1 aylık kira sözleşmelerindeki bedel üzerinden erken 
tahliyeye kadar geçen süreye denk gelen kira bedeli, Kiracı’nın peşin ödediği kira bedelinden mahsup edildikten sonra kalan 
tutar 30 gün içerisinde Kiracı’ya iade edilecektir. 

7.4: 12 aylık kira sözleşmelerinde Kiracı’nın erken tahliye, iptal ve iade talep etmesi halinde bu süredeki sözleşmeler için 
uygulanan kira indirimi iptal edilecek olup Kiracı’nın erken tahliyesine kadar geçen ilk 6 aya kadar 6. maddedeki 6 aylık kira 
sözleşmelerindeki bedel üzerinden, sonraki aylar için 6. maddedeki 1 aylık kira sözleşmelerindeki bedel üzerinden hesaplanacak 
erken tahliyeye kadar geçen süreye denk gelen kira bedeli, Kiracı’nın peşin ödediği kira bedelinden mahsup edildikten sonra 
kalan tutar 30 gün içerisinde Kiracı’ya iade edilecektir. 

7.5: Bu maddeye göre Kiracı’nın tahliyesine kadar işletilecek kira bedeli her halde bir aylık kira bedelinden az olamaz. 

MADDE – 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ 
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8.1: Kiracı tarafından 3.8. maddede belirtilen ihtara rağmen kira bedelinin ödenmemesi ve/veya Sözleşme’de yer alan 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Senin Depon, iş bu Sözleşme’nin 3.8. maddesi kapsamında sözleşmeyi haklı fesih 
hakkına sahip olacaktır.  

8.2: 6 aylık ve 12 aylık kira sözleşmelerinde kira döneminin bitiş tarihinden en az bir ay öncesinde, bir aylık kira sözleşmelerinde 
ise kira döneminin bitiş tarihinden önce en az bir hafta öncesinde taraflarca Sözleşme’nin sonlandırıldığına dair yazılı bir fesih 
ihbarında bulunulmaması takdirde, iş bu sözleşme, sözleşme bir ay süreyle uzayacaktır. Sözleşme bitim tarihinden bir ay 
öncesinde taraflardan birinin bildirim yaparak Sözleşme süresini uzatmayacağını bildirmesi halinde Kiracı, Sözleşme’nin sona 
erdiği tarihte eşyalarını teslim almak zorundadır. Aksi halde Senin Depon, 3.10. ve 3.11. maddelerde belirtilen haklarını 
kullanabilecektir. 

MADDE – 9: SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ 

9.1: Kiracı, iş bu sözleşme kapsamındaki hak, alacak ve yükümlülüklerini, Senin Depon’un yazılı onayı olmadan kısmen veya 
tamamen başkalarına devir ve temlik edemez. 

MADDE – 10: SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ 

10.1: İş bu sözleşme, taraflarca ıslak imzalı şekilde imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE – 11: TEBLİGAT ADRESLERİ 

11.1: Taraflar, Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda yukarıda belirtilen e-posta adreslerine ve telefon 
numaralarına yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa 
üç takvim günü içerisinde bildirmedikleri takdirde bu hususun geçerli olacağını ve yukarıda belirtilen adreslerine yapılan 
bildirimlerin usulüne uygun yapılmış sayılacağını, tebligatın tüm yasal sonuçlarını kabul ve beyan ederler. 

MADDE – 12: DEĞİŞİKLİKLER 

12.1: Bu Sözleşmede yer alan herhangi bir madde veya kavrama ilişkin değişiklik taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça 
geçerli olmayacak ve hüküm doğurmayacaktır. 

MADDE – 13: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

13.1: İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ilk önce taraflar arasında uzlaşma yoluna gidilecektir. Taraflar arasında 
uzlaşma sağlanamaması hallerinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar, ihtilaf vukuunda Senin 
Depon defter ve kayıtlarının kesin delil olacağını kabul etmişlerdir. 

MADDE – 14: EK ÜCRETE TABİ HİZMETLER VE BEDELİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 15: DİĞER HÜKÜMLER 

15.1: İş bu Sözleşme ve bu Sözleşme ile ilgili tüm belgeler ve kıymetli evraktan kaynaklanan tüm giderler, vergi, resim ve 
harçların sorumluluğu Kiracı’ya aittir ve Kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, hesaplanacak damga vergisini kiralanan deponun 
kendisine teslimi sırasında Senin Depon’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

Eşyayı paketleme ( Saatlik 25,00.-TL + KDV)   : ☐ 

Paketleme malzemeleri     : ☐ 

Taşıma hizmeti ( Saatlik 25,00.-TL + KDV)   : ☐ 

Depo içerisinde elektrik bağlantısı (Aylık 250,00.-TL)  : ☐ 

Elektrik ve yangın detektörü takılması (1.500,00.-TL + KDV) : ☐ 

*** Depo içerisinde elektrik bağlantısı yalnızca E-ticaret yapan kurumsal kiracılara verilen bir hizmettir. Elektrikli 
cihazın A++ elektrik tüketim özelliğine sahip olması zorunludur. Bir depoda en fazla iki adet elektrikli cihaz 
kullanılabilir. Kiracı, hangi elektrikli cihazı ne amaçla kullanacağını yazılı şekilde Senin Depon’a bildirecektir.  

*** Senin Depon tarafından sunulan hizmetler bu maddede sayılanlarla sınırlıdır. Kiracı’nın bu maddeler dışında 
masrafını kendisi karşılamak kaydıyla yaptırmak isteyeceği ek hizmetler için Senin Depon’un onayını alması 
gerekmektedir.  

*** Senin Depon, depo içerisinde elektrik bağlantısı hizmetinde elektrik tedarik fiyatlarında yaşanan artışı hizmet 
bedeline yansıtma hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 



6 
 

15.2: İş bu Sözleşmenin herhangi bir madde veya şartının hükümsüz, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, söz 
konusu madde ya da şart yerine işbu sözleşmede yer alan prensiplere uygun olacak şekilde, geçerli, uygulanabilir ve tarafları 
bağlayıcı yeni bir madde getirilir. Diğer madde ve şartlar değiştirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam eder. 

15.3: İş bu Sözleşme 15 (on beş) madde, 6 (altı) sayfa, ve 3 (üç) ekten ibaret olup 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca 
…. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin tek asıl nüshası Senin Depon’da kalacak, onaylı bir sureti Kiracı’ya verilecektir. 

 

 

SENİN DEPON         KİRACI 

 

 

 

 

 

 

 


