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01 - Kiralayan:  02 - Kiracı :  
    

Firma Adı Mavi Yolculuk Org. Yat. Tur. LTD. ŞTİ. Ad - Soyad:  

VD. / VN.   Fethiye  6131683927 TC. / Pasaport No :  (Lütfen belirtiniz) 

Adres:  
Akarca Mah., Mustafa Kemal Bulv., 

No: 161/1 D:2 Fethiye - Muğla 
Adres : 

  

Telefon: 0850 302 1133 Telefon:  

Email:  info@maviyolculuk.org  Email:   

              

03 – Yat Detayları 04 - Tur Detayları 

Tekne Kodu :  Giriş Tarihi / Saati :  

Tekne İsmi :  Çıkış Tarihi / Saati :  

Kategori :  Gün Sayısı :  

Tekne Tipi :  Başlangıç Limanı :  

Tekne Boyu :  Bitiş Limanı :  

Tekne Eni :  Rota :  

Kabin Sayısı  Maks. Kişi Sayısı :  

Klima Kullanımı :  Rota Dahilinde Yakıt: Dahil / Hariç 

Liman :  Yakıt Ekstraları - 

05 - Ödeme Detayları 

  TL Euro USD GBP   TL Euro USD GBP 

Tekne Kira Bedeli        Toplam Tutar       

Kumanya Bedeli                  

Transfer         1.Ön Ödeme Tutarı         

Su Sporları         Ön Ödeme Tarihi   

İnternet                   

Diğer Ücretler         Kalan Tutar   

  

*Kalan bedel tekne girişinde ........................................ Yetkilisi tarafından NAKİT olarak ELDEN tahsil edilecektir.* 

*Döviz ile yapılan rezervasyonlarda ÖDEME TARİHİNDEKİ TCMB satış kuru dikkate alınacaktır.* 

06 –A / Fiyata Dahil Hizmetler 06 – B / Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

*Yat kira bedeli *Havaalanı gidiş - dönüş transferleri 

*Transitlog (Liman çıkış belgesi) *Yolcu isteğine bağlı giriş - çıkış özel marina giderleri 

*Giriş - Çıkış Liman masrafları *Tur programı harici yolcu isteğine bağlı liman giderleri 

*Rota dahilinde yakıt  *Tüketilen yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri 

*Personel Hizmetleri *Kara turu ve ören yeri giriş ücretleri 

*Tekne kullanım suyu *Tekne imkanları dahilindeki su sporları yakıt bedeli 

*3. Şahıs Ferdi kaza sigortası  *Dışarıdan kiralanan su sporları faaliyetleri  

(Özel tatil sigortanızı yapmanızı öneririz) *Yunan ada giriş - çıkış ve liman masrafları 

*Kabin içi kullanıma uygun mefruşat *KDV 

          *Bahşiş         

 *T.C. Kanunları dahilinde ada ve koylara (ön görülen)    

          demirleme bedelleri       
 

07 - Rezervasyon yaparken kullandığınız kişisel bilgiler (İsim, Soyad, Talep bilgileri, Telefon Numaraları vb. ) Liman başkanlıkları 
ve liman işlemlerini gerçekleştiren acenteler haricinde başka kurum, şahıs ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. 
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08 - Aşağıda imzaları bulunanlar: Bir yandan imzası bulunan *************** tarafından temsil edilen Maviyolculuk.org 
(Mavi Yolculuk Org. Yat. Tur. LTD. ŞTİ. – Akarca Mah., Mustafa Kemal Bulv., No: 161/1 D:2 Fethiye - Muğla) adresinde mukim, 
ki bundan sonraki satırlarda KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer yandan imzası bulunan ….. ************* …. bundan 
sonraki satırlarda KİRACI olarak anılacaktır) arasında yukarıda adı geçen yatın kiralanması konusu ile ilgili olarak aşağıdaki 
koşullar üzerinde tam bir mutabakata varılmıştır. 

09 – KİRALAYAN yukarıda detayları yer alan yatı, yine yukarıda belirtilen süreler arasında tam teçhizatlı olarak, çalışır durumda 
ve mürettebatı tam şekilde KİRACI’ya kiralamayı kabul eder. 

10 - Yat yalnızca turistik gezi amacı ile kullanılabilir. Yasa ve yönetmeliklere uymazlık sonucu yata el konulması halinde 
KİRACI’nın elde ettiği haklar saklı kalmak kaydı ile işbu sözleşme derhal iptal edilir. Yatın her türlü yasal evrakının tam ve 
geçerli olması, kanunen gerekli yat personelinin istihdamı ve yatın kira müddeti boyunca operasyonel durumda bulunması 
KİRALAYAN’ın sorumluluğundadır.  

11 - KİRALAYAN belirtilen tarihler arasında yatı hazır bulundurmaz ise KİRACI inisiyatifinde izlenecek yollar şu şekildedir; 

A – Yatın ileriki zaman diliminde müsait olduğu bir tarihe rezervasyonu aktarmak,  

B – Anlaşma sağlanan haftanın akabindeki sürede yatta müsaitlik söz konusu ise oluşan mağduriyet süresini tur sonuna 
eklemek,  

C – Mağduriyet oluşan gecikme süresindeki kira bedelinin KİRALAYAN tarafından KİRACIYA iadesi, 

D – 24 Saati aşan gecikmelerde yapılan ödemenin tamamının KİRALAYAN tarafından KİRACIYA iadesi, 

E – 24 Saati aşan veya aşması ön görülen gecikmelerde KİRALAYAN aynı standartlara sahip veya daha üst kategoride bir yatı 
KİRACIYA sunmak ile yükümlüdür. 

12 – KİRALAYAN teknenin sigortalı olarak teslim edilmesinden sorumludur. Mürettebatlı olarak yapılan kiralamalarda oluşan 
kaza, yangın ve hasarlarda KİRACI hiçbir yükümlülük altına girmeyecektir. Su sporları gibi aktivitelerde, kaza sonucu yaralanma 
veya vefat durumlarında, KİRACI’nın sorumluluğunda ve şahsi sigortaları yükümlüdür. 

13 – Yatın tur sırasında arızalanması, hizmet dışı kalması, kaza, yangın vs. sebeplerden dolayı kullanılamaz hale gelmesi ya da 
oluşan hasarın 24 saat içinde çözülememesi halinde KİRALAYAN benzer özelliklere ve fiyata sahip farklı bir yatı KİRACI’ya tahsis 
etmek zorundadır. KİRACI tahsis edilen yatı beğenmez ise yatta geçirmediği sürenin iadesini talep edebilir. 

14 – KİRACI isteğine bağlı olarak gerçekleşecek iptallerde tur tarihinden ; 

 90 gün ve daha öncesi yapılan iptallerde toplam kira bedelin %20’si tahsil edilir. 

 89 – 60 gün öncesi yapılan iptallerde toplam kira bedelinin %35’i tahsil edilir. 

 59 – 15 gün öncesi yapılan iptallerde toplam kira bedelinin %50’si tahsil edilir. 

 14 – 0 gün öncesi yapılan iptallerde toplam kira bedelinin %100’ü tahsil edilir. 

Not: İptal koşulları dikkate alınarak hesaplanan oran, yapılan kaparo ödemesi içerisinden tahsil edilir. Eğer hesaplanan 
bedel alınan kaparo bedelinden az ise KİRACI’ya geri ödemesi 14 gün içinde KİRALAYAN tarafından yapılır. Eğer 
hesaplanan bedel kaparo bedelinden fazla ise 14 gün içerisinde KİRACI farkı KİRALAYAN’a ödemekle yükümlüdür. 

Her yattan sadece bir tane olması ve aynı tarihleri tur tarihine yakın bir dönemde satılmasının zor olması sebebi ile bu iptal 
politikası, bütün yat sahipleri ve acenteleri tarafından uygulanmaktadır. Buna rağmen, kiralanan yatın sahibi ile iyi niyet ilişkisi 
içerisinde görüşülerek, yat sahibinin onayı alınması durumunda mağduriyet oluşturmadan ileri bir tarihe yine aynı yat ile 
ilerleme yapılabilmektedir. Fakat bu karar tamamen yat sahiplerinin inisiyatifindedir.  

15 - Yata Türk yasalarına göre taşınması ve kullanılması yasak olan eşya ve maddeler getirilmemelidir. Oluşabilecek tüm 
cezalardan ve yatın bağlanması sonucu yaşanan iş kaybından KİRACI sorumludur.  
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16 – Yunan Adaları turlarında Türk yasaları gereği gümrüğe tabi ürünlerin yurt içine sokulması yasaktır. Oluşabilecek ceza ve 
yatın bağlanması sonucu yaşanan iş kaybından KİRACI sorumludur. 

17 - KİRACI tur rotasını kiralama haftasından önce değiştirmek isterse, KİRALAYAN bir sonraki mavi tur programını göz önüne 
alarak değişiklikleri kabul etmeyebilir, ancak uygun bulursa oluşabilecek masraflar (ekstra mazot, liman masrafları, vs) KİRACI 
tarafından ödenir. 

18 – Kaptan yatın ve içindekilerin güvenliği için deniz, hava ve diğer tehlike arz edecek koşulları göz önünde bulundurularak 
mevcut rotada değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

19 - Yasal mücbir sebepler (Yangın, sel, tabii afetler, savaş, isyan hali v.s.gibi ) halinde iş bu sözleşme hükümlerindeki sürelere 
mücbir sebep ve doğurduğu neticelerin ortadan kalkmasına kadar olan süre eklenecektir. Bu sürenin kira bedelini aşması 
halinde sözleşme kendiliğinden son bulur KİRALAYAN’ın bu durumda bir sorumluluğu yoktur. 

 PANDEMİ: Tur tarihine denk gelecek tarihlerde; pandemi ve salgın hastalık nedeniyle idari birimler tarafından sokağa 
çıkma yasağı ilan edilerek Kiralayanların tur programına katılması imkânsız hale gelir ise ya da İçişleri Bakanlığı başta olmak 
üzere idari birimlerce genelge ve benzeri idari kararlar ile tekne turları geçici ya da daimi olarak yasaklanır, ertelenir veya satın 
alınan hizmet göz önünde bulundurularak idari birimlerden izin talep edilmesine rağmen red cevabı alınır ise sözleşme 
kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Böyle bir durumda öncelikli olarak Kiracının tüm hakları saklı kalarak aynı yıl veya bir 
sonraki yıl aynı sezonda müsait bir tarihe değişiklik veya Donatan, Kiralayan ve Kiracı ile ortak görüşler sonrasında o güne 
kadar Kiracının ödediği tüm bedelleri eksiksiz bir biçimde Kiracıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

20 - KİRACI, mücbir sebeple dışında turu anlaşılan tarih öncesinde bitirmek ister ise kullanmadığı günlerin iadesini talep 
edemez. 

21 – Yukarıda adı geçen taraflar ve müstesesilen mirasçıları, vasiyetnamelerini yürütmekle görevli olanlar, medeni kanun ile 
saptanmış yöneticileri ve vekilleri iş bu sözleşmeye tam olarak uyacaklarını beyan ederler. 

22 - İş bu mesafeli paket tur sözleşmesine göre kiralayan (satıcı) veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur 
sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kiracıya (tüketiciye) vermek zorundadır. 
Ancak sözleşme mesafeli kurulduğundan sözleşmelerin imzalanmaması durumunda dahi geçersizliği iddia edilemeyecektir. 
Tüketici kanunu Madde 51/5 'e göre kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sözleşme tüketiciye verildiğinde ve tüketici (kiracı) aynı 
şekilde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kabul beyanını gönderdiğinde sözleşme aktedilmiş sayılacaktır. Veri saklayıcısı aracılığı; 
''Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine 
elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren 
kısa mesaj, elektronik posta, internet, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı'' ifade eder. 

23 – Kaparo bedelinin KİRALAYAN’a ödenmesi ile birlikte sözleşme kiralayan açısından yürürlüğe girecektir. Kapora bedeli 
belirlenen süre içerisin de ödenmezse sözleşmenin kiralayan açısından bağlayıcılığı bulunmayacaktır. 

24 - İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar kanuna uygun şekilde öncelikle zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir.Ara 
buluculuk sürecinden bir netice elde edilememesi durumunda Fethiye  Mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.  

25 - İş bu mesafeli paket tur sözleşmesi 25 maddeden oluşmuş olup, taraflarca taahhüt edilip imza altına alınmıştır. 

Tarih : ..... / ...... / ......... 

Notlar:  

KİRALAYAN :          KİRACI :  
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