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ASLİDAŞ LİSANSLI DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ 
 
Madde: 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
 

İşbu sözleşme Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi 
(bundan böyle ASLİDAŞ olarak anılacaktır) ile depolama ve buna mümasil hizmetleri için 
ürününü depoya teslim eden; 
……………………....................................................................................................................... 
(Bundan böyle MUDİ olarak anılacaktır.) arasında mutabık kalınarak akdedilmiştir. 
 
Madde: 2- SÖZLEŞMENİN TARAFLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
1) ASLİDAŞ 
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No:104 Karatay/ KONYA 
Vergi Dairesi - No: Selçuk V.D. - 0680824728 
Telefon Numarası: 0 332 245 43 27 
Faks Numarası: 0 332 246 43 27 
E-mail adresi: info@aslidas.com.tr 
Banka Hesap Numarası: TR22 0001 0020 8766 0230 8350 33 
 
2) MUDİ 
 

Adı Soyadı/ Ticari Unvanı:  

T.C Kimlik No/Vergi Daire ve No:  

Adres:  

GSM No:  

Telefon No:  

Faks No:  

E-mail Adresi:  

 
 

Aracı Kurum Adı:  

Banka Hesap Numarası: 
 (Yatırım Hesabı) 

 

Mudi Banka Adı/İBAN Numarası:  

 
Madde: 3- HUKUKİ DAYANAK 
İş bu sözleşme 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Yönetmeliği ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. 
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Madde: 4- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Gerçek veya Tüzel kişilik olan MUDİ tarafından depolama hizmetleri alımı için ürününün 
lisanslı depoya teslim edilmesi ve ASLİDAŞ tarafından kabul edilen ürünlerin kendi 
tarifelerinde belirtilen ücretler mukabili tartılması, boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, 
nakliyesi, depolamaya ve şartlara uygun hale getirilmesi ve depolanması ve ürünün depodan 
çıkarılmasından ibarettir. ASLİDAŞ tarafından düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun 
olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi ile ASLİDAŞ arasında işbu sözleşme hükümleri 
kendiliğinden kurulmuş olur ve taraflar işbu sözleşme ile bağlıdır. 
 
Madde: 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve SONA ERMESİ 
Ürünün azami depolama süresi 24 ayı geçmemek üzere ürünün çeşidine göre Bakanlıkça 
belirlenir ve taraflar söz konusu belirleme ile hiçbir ihtarata lüzum olmaksızın bağlıdır. Ürünün 
son depolama tarihine kadar geri alınması gerektiği, aksi takdirde ürün senetlerinin ASLİDAŞ 
tarafından satılabileceği hususu, MUDİ’ ye veya yetkili temsilcisine işbu sözleşme ile ihtar 
edilmiştir. Bununla birlikte ASLİDAŞ son depolama tarihinden kırk beş gün önce bildirimde 
bulunup bulunmamakta muhayyerdir. Bu konuda MUDİ gayri kabili rücu olmak üzere 
ASLİDAŞ’ ı ibra etmiş olup bildirim yükümlülüğü işbu sözleşmenin imzası ile yerine 
getirilmiştir.  
Son depolama tarihine kadar geri alınmayan ürünler, ASLİDAŞ tarafından kendi nam ve 
hesabına olmak üzere borsada satılabilir. İşbu sözleşme aynı zamanda ürün son depolama 
tarihine kadar çekilmeyen ürünler için bir vekâletname mahiyetinde olup ASLİDAŞ’ a ELÜS 
satış yetkisi ve talimatı verilmiştir.  
Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek geri kalan tutar yedi 
iş günü içinde ilgilinin yukarıda belirtilen hesap numarasına ödenir. Hesabın kapalı olması 
veyahut değişmiş olması halinde ASLİDAŞ masraf ve giderleri MUDİ’ ye ait olmak üzere 
tevdii mahalli belirler ve bu hesaba kalan parayı depo eder. Bu fıkra uyarınca borsada satılan 
ürünlere ilişkin düzenlenen ürün senetleri, ASLİDAŞ tarafından derhal iptal edilerek MUDİ’ 
ye ve borsaya bilgi verilir. 
 
Madde: 6- TARAFLARIN GÖREV YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
A. ASLİDAŞ’ ın görev, yetki ve yükümlülükleri 
ASLİDAŞ tarafından kabul edilmiş olan tarifeler uyarınca yapılacak ücretlendirme mukabili 
Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin; 
Ölçümleri ve kontrolleri yapılmış kantar marifetiyle tartılması, (Tartım yapılıp ürün kabul 
edildikten sonra tarafların tartıma itiraz hakları söz konusu olamaz. Kantarın o esnada hatalı 
tartım yaptığının resmi olarak saptanmış olması müstesnadır.) 
Boşaltılması, Yüklenmesi (Boşaltma ve yükleme sırasında meydana gelecek kazalardan dolayı 
ASLİDAŞ’ ın emir ve talimatları ile iç yönlendirmelerine uymayan sorumludur. Konuya ilişkin 
olarak ASLİDAŞ tarafından tutulan tespit ve kaza tutanakları kesin delil mahiyetinde olup 
aksinin yazılı belge ile ispat edilmesi şarttır.) 
Nakliyesi, (Gerekli görüldüğü takdirde ASLİDAŞ tarafından kendiliğinden ve önceden bilgi 
verilmeksizin yapılabilir, MUDİ talebiyle olduğu takdirde tüm mesuliyet MUDİ’ ye aittir.) 
Depolamaya ve şartlara uygun hale getirilmesi ve depolanması, (Üründen kaynaklı sorunların 
giderilmesi halinde tüm masraflar ve mesuliyet MUDİ’ ye ait olup bu konuda ASLİDAŞ 
tarafından tutulan zabıt ve tutanaklar kesin delil mahiyetindedir.)  
Ürünün depodan çıkarılması, Elektronik Ürün Senedi Basılması, (ELÜS oluştuğu zaman, 
senedi elinde bulunduran yetkili hamil Senette yer alan bilgilerle bağlı olup bu bilgiler dışında 
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herhangi bir beyan ve talepte bulunamaz. Yapılan tartım, ölçüm ve analizler taraflarca kabul 
edilmiş olup itiraz süre ve şekilleri kesin olarak ELÜS ile sonuca bağlanmıştır.) 
Kabul edilmiş olan ücret tarifesine uygun davranmak, (Tarifelerdeki değişiklikler değişiklik 
tarihi itibariyle derhal uygulanır ve yeni tarife hükümleri geçerli olur. Bu durumda ayrıca 
bildirim yapılmasının gerekli olmadığı tarafların kabul ve taahhüdü altındadır. ASLİDAŞ 
dilediği tarih ve dilediği surette Tarife değişikliği yapabilir.)  
ELÜS yetkili hamilinin talebi üzerine hukuken geçerli mazereti olmadıkça gecikmeksizin 
ürününü teslim etmek, 
MUDİ’ nin tahmil ve tahliye işlemlerinde değişen ürün stok durumunu güncellemek, 
Ürün tahmil ve tahliyesi işlemlerinde MUDİ’ nin yetkili bir temsilcisi (eksper, gözlemci, vb. 
şahıs) ürünün depoya teslimine ve/veya depodan teslim alınmasına eşlik etmek zorunda olup 
işlemlerin bu şekilde yapılmış olduğu kabul olunur. Eşlik edilmediğinin yazılı ve kesin 
mahiyette bir delil ise ispat edilmesi şarttır.  
MUDİ, ELÜS yetkili sahibi ya da geçerli yazılı talimatının veya temsilcisinin doğruluğu 
konusunda kimlik ve imza kontrolü dâhil mümkün olan kontrolleri gerek kendi gerekse borsa 
kayıtlarından satış salonu veri tabanından yaparak ve gerekli durumlarda bildirim yapmak 
suretiyle veya bildirim yapılmaksızın ürünü teslim almak ve/veya teslim etmek. 
Mevzuat kapsamında ürün sigortalarını yaptırmak, (Üründen kaynaklı sorunlar ve meydana 
gelen zararlar nedeniyle MUDİ ve/veya ELÜS yetkili hamilinin müştereken ve müteselsilen 
sorumluluğu bulunmaktadır ve bu kapsamda tazminat talebinde bulunulması müstesnadır.) 
Ürünün depolanması ve aşamalardaki oluşan ücretlerinin ödenmemesi halinde hapis hakkını 
kullanmak ve ödeme yapılıncaya kadar ürünü vermemek. Yine de ödenmemesi durumunda 
ürünün satışını yaparak oluşmuş/oluşacak tüm ücretlerini almak ve bakiye miktarı ELÜS yetkili 
hamili hesabına yatırmak. (ELÜS’ ün satılması halinde satan ve alan müşterek ve müteselsil 
sorumlu olup, hesap numarasının tespit edilemediği durumlarda tevdii mahalli belirlenir ve bu 
masraflar dahi yatırılacak bedelden düşülür.)  
Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde belirtilen durumlarda ürünlerin depolanmasını 
reddetmek,  
ASLİDAŞ, ürün senedi ile kimlik ve imza dâhil ürün senedini ibraz eden MUDİ’ ye veya 
MUDİ’ nin adiyen veyahut resmen yetkili temsilcisine ilişkin mümkün olan tüm kontrolleri 
gerek kendi ve gerekse borsa kayıtlarından ya da Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan 
ve işletilen veri tabanı üzerinden yaparak ürünü teslim eder. Ürünü teslim eden kişinin, bu 
yetkisi ELÜS sahibi tarafından iptal edilip yazılı olarak bildirilmedikçe ürünü yeniden teslim 
alma hakkı olduğu tarafların kabulündedir. Hakeza adiyen yazılı talimat, belge, Faks ve E-posta 
ile ELÜS yetkili temsilcisi dilediği kişi veyahut kişilere teslimat yapılmasını talimat verebilir. 
Dolandırıcılık, hesap ve şifrelerin el değiştirmesi veya başka bir sebep ileri sürülmek suretiyle 
talimatın geçersizliği ileri sürülemez. Belirtilen iletişim araçlarının güvenliği, sorumluluğu ve 
meydana gelecek zarar ziyanların hasarı tümüyle ELÜS yetkili hamiline aittir. Bu sorumluluğu 
kabul etmeyen ELÜS yetkili hamili sözleşme anında yazılı ihtirazi kayıt dermeyan etmek, 
sonradan hamil olması halinde ise hamil olur olmaz yazılı bildirimde bulunmak suretiyle 
ihtirazi kayıt dermeyan etmek zorundadır. Aksi halde bu paragrafta yer alan hükümle bağlı 
olduğu kabul edilir. 
 
ASLİDAŞ tarafından yapılacak olan bildirimler yukarıda belirtilen Telefon numarasına SMS, 
E-Posta adresine ileti gönderilmek suretiyle veyahut telefonda görüşme suretiyle bildirilir. SMS 
ve E-Posta gönderilmesi halinde gönderim yapıldığı tarih ve saatte, Telefonla görüşüldüğü 
takdirde telefon görüşme tarih ve saatinde bildirim yapılmış sayılır. 5. Maddede belirtilen 
bildirim dâhil bu sözleşmede belirtilen her türlü bildirim için işbu paragrafta yazılı hükümler 
uygulanır.  
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(Ürün senedinin haczi veyahut teminat verilmiş olmakla ve/veya hacizle satılması hallerinde 
ASLİDAŞ tarafından herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Bildirim yapılmasına ilişkin 
herhangi bir talep karşılanmayacaktır.) 
 
 
 
B. MUDİ’ nin görev, yetki ve yükümlülükleri 
Lisanslı Depo hizmeti karşılığında ASLİDAŞ tarafından kabul edilmiş olan ücret tarifesinde 
belirtilen hizmet bedellerini ödemek. Ürün depolama işlemleri sırasında tahakkuk edecek her 
türlü ücretten, MUDİ ile ELÜS Yetkili Son Hamili müştereken ve müteselsilen sorumludur.   
Ürünün depolanması sonrasında meydana gelebilecek FİRE miktarının Bakanlıkça belirlenen 
değerler dâhilinde kabul edilmesi,  
ELÜS bilgileri dâhilinde talep ve isteklerde bulunmak,  
Ürün azami depolama sürelerine riayet etmek, aksi halde 5. Maddede belirtilen şekilde hareket 
edileceği hususunu kabul ve taahhüt etmek,  
Üründen kaynaklı sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zararlara katlamak ve bu zararları 
ihtirata lüzum olmaksızın ödemek, (Bu konuda ASLİDAŞ ve ilgili sigorta şirketi eksperi 
tarafından yapılan tespit ve tutanaklar esastır.)  
Ürünlerin teminat olarak gösterilmesi mümkün olup teminatı alan tarafından zamanında ödeme 
yapılmadığının bildirilmesi halinde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 27. 
Maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi ile ilgili olarak ASLİDAŞ nezdinde herhangi bir hak 
talebinde bulunmamak,  
MUDİ, ASLİDAŞ tarafından verilen hizmetler ve faaliyetler kapsamında edinilen kazançlar 
nedeniyle hiçbir talepte bulunamaz.  
Bozulan, zayi olan, nitelik kaybına uğrayan ya da fire miktarı fire tarifesinde belirlenen sınırları 
aşan ürünün bedeli sigorta kapsamında ödenemiyorsa, MUDİ’ nin başvurusu üzerine 
ASLİDAŞ, aynı nitelik ve miktardaki ürünü başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü 
içinde temin ederek teslim eder ya da başvuru tarihinde borsada oluşmuş fiyatı, bu tarihte fiyat 
oluşmamış ise başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde borsada oluşmuş fiyatların 
ortalaması esas alınmak üzere hesaplanacak bedelin % 5 üzerindeki bir tutarı öder. Bu durumda, 
ilgili ürüne ilişkin ürün senedi iptal edilir ve ürün lisanslı depodan çıkarılır. 
Meydana gelebilecek olası zararlarla ilgili olarak öncelikle ASLİDAŞ’ a müracaat etmek, 
(Tazmin gerçekleştikten sonra ASLİDAŞ’ ın ilgili kişi/çalışan hakkında rücu dava açma hakkı 
olduğunu ve bundan dolayı herhangi bir talepte bulunulmayacağı taraflarca kabul edilmiştir.  
 
Madde: 7- AYKIRILIK, UYUŞMAZLIK VE YARGIYA GİTME 
Bu sözleşmenin hükümleri ve tarafların uygulamaları, taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda 
öncelikle Konya Ticaret Borsası’nın görüşlerine başvurulur, ancak tarafların dava açma hakları 
saklıdır. Taraflar arası uyuşmazlıklarda Konya ili mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
ASLİDAŞ ticari defter, belge ve ilgili tutanakları kesin delil mahiyetinde olup tarafların ticari 
defter, kayıt ve belgelerinde farklılık olması haline ASLİDAŞ ticari defter, kayıt ve belgeleri 
geçerlidir.  
 
Madde: 8- HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR 
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda öncelikle 5300 sayılı Kanun’a, bu kanuna 
dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere, Türk Ticaret Kanunu’na, Borçlar Kanunu’na ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan diğer hukuki düzenlemelere göre hareket edilir. 
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Madde: 9- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI ve MASRAFLAR 
İş bu sözleşmenin imzalanmasına, onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin doğabilecek masraf 
veya giderler, MUDİ’ ye aittir.  
 
Madde: 10- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
Sözleşme, taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. 
 
 
Madde 11- SÖZLEŞMENİN EKLERİ 
ELÜS oluşumu ve devri konusunda ASLİDAŞ tarafından ilgili Ticaret Borsası, Yetkili 
Sınıflandırıcı ve ilgili Aracı kurumla yahut benzeri şekilde imzalanan sözleşmeler işbu 
sözleşmenin ayrılmaz parçası ve mütemmim cüz’ü olup ileride bu kapsamda imzalanacak her 
türlü sözleşmelerin dahi bu şekilde olduğu tarafların kabulündedir.  
 
Madde: 12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA 
Sözleşmeye konu olarak Mudi tarafından verilmiş/daha sonra verilecek olan kişisel verilerin 
Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerinin yerine getirilmesi, iletişim, mudi kaydının oluşturulması, 
faturalama, ödeme işlemlerinin takibi vb. faaliyetler kapsamında veri sorumlusu (Anadolu 
Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.) sıfatıyla işleyebileceği, azami süreler 
içerisinde muhafaza edebilecek ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları (Mudi 
bilgileri ilgili satış yapılan kurumlara paylaşılabilmektedir; Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş., 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi-TMO, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, ve diğer paydaşlar) ile paylaşılabilecektir. ASLİDAŞ kişisel verilerin 
korumasına yönelik idari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlamaktadır. ASLİDAŞ’ 
a iletilmiş olan kişiler verilerin yönetilmesi ile alakalı olarak detaylı bilgi için 
www.aslidas.com.tr adresinde ki aydınlatma metninin Mudi tarafından okunduğu ve tüm 
detayları ile anlaşıldığı taraflarca kabul edilmiştir.  
 
 
SÖZLEŞMENİN DÜZENLENME TARİHİ 
İş bu sözleşme 5 sayfa 12 maddeden oluşmaktadır. MUDİ bu sözleşmenin detayları ile tüm 
eklerini görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılır. MUDİ tarafından okunup, hükümleri 
anlaşıldıktan sonra ..... /…. /…… tarihinde iki nüsha halinde tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. 
 
 

MUDİ 
 

Firma Adı/ Şahıs Adı: 
 
 
 
Yetkili Adı: 
 
Kaşe: 
 
İmzası: 
 

 
ANADOLU SELÇUKLU TARIM ÜRÜNLERİ VE 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. (ASLİDAŞ) 
 

 

 
 
 


