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KİRALAYANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Ödemeler: Kiralayan, yat kiralama ücretini ve sözleşmede belirtilen diğer ücretleri 
sözleşmede belirtilen zamanlarda ödeme ile yükümlüdür.   
 
Biniş / İniş: Kiralayan, sözleşmede belirtilen limanlardan ve zamanlarda biniş ve inişleri 
ayarlamakla yükümlüdür. Kiralayan, yattan iniş zamanına kadar Yat Sahibine ileteceği 
ödemeyi tamamlamak ile yükümlüdür.  
 
Rota: Kiralayan, sözleşmede belirtilen rotayı talep etmekle ve bu sınırlamada kalmak ile 
yükümlüdür.  
 
Maksimum kişi sayısı: Kiralayan, gezi süresince, anlaşmada belirtilen kişi sayısını 
(mürettebat hariç) yatılı olacak şekilde aşmamakla yükümlüdür. Gezi süresince yatta 
bulunan çocukların güvenliğinden ve davranışlarından Kiralayan sorumludur.  
 
İnişte gecikme: Kiralayan, eğer yatı zamanında terk etmezse, yat sahibine ekstra günlerin 
ücretini ödemek durumundadır. Ayrıca bir sonraki kiralayanın zararlarını da karşılamakla 
yükümlüdür.  
 
Sigorta: Kiralayan, Yat Sahibine karşı oluşacak kasıtlı zarar ve hasarlarda kendinden ve 
misafirlerinden sorumludur. Bu tür durumlarda Yat Sahibinin acilen bilgilendirilmesi ile 
yükümlüdür.  
 
Arıza: Yatta oluşabilecek bir arıza durumunda, 48 saat içerisinde arıza giderilemez ve / veya 
arıza giderilemediği takdirde yerine eş bir yat ayarlanamazsa Kiralayan, Yat Sahibinden geri 
kalan günlerin ücretini ve bu durumdan doğacak zararları talep edebilir.  
 
Yatın kullanımı: Kiralayan ve misafirleri, yatı eğlenceli ve rahatlatıcı bir tatil aracı olarak 
görmeli ve kullanmalıdır. Kiralayan aşağıdaki şartlara kesinlikle uymalıdır:  
 

 Yat Sahibinin bilgisi ve izni dışında yata evcil hayvan getirilemez.  

 Herhangi bir uyuşturucu ve sakinleştirici içerikli madde taşınamaz ve kullanılamaz.  

 Kiralayan ve misafirleri, karasularında seyredilen ülkenin Kanun ve Yönetmeliklerine 
uymakla yükümlüdür.  

 Yabancı ülkelerden alınan eşyalar, malzemeler limanı terk etmeden once gümrükten 
geçirilmeli / bildirilmelidir. Kiralayan veya misafileri karasularında bulunulan ülkenin 
Kanun ve Yönetmelikleri aksi halde bir davranış gösterirse, bunun neticesinde 
oluşacak zararlardan, misafirlerden veya mürettebattan kişilerin alıkonulması, 
tutuklanması, cezaya çarptırılması, yatın alıkonulması durumlarında oluşacak tüm 
zararlardan Kiralayan yükümlüdür.  
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YAT SAHİBİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Anlaşma izni: Yat sahibi anlaşmada belirtilen tarihler arasında başka Kiralayan’larla 
herhangi bir anlaşma yapamaz.  
 
Biniş: Yat Sahibi anlaşmada belirtilen tarih ve saatte yatı belirtilen limanda sefere hazır 
halde, temiz bir şekilde bulundurmakla yükümlüdür.  
 
Mürettabat: Yat Sahibi Türk otoritelerine uygun bir şekilde donatılmış kaptan ve personel 
ile birlikte donatmakla yükümlüdür.  
 
Gezi iptali: Kiralayan tarafında gezinin gezi tarihine 8 hafta kalana kadar iptali durumunda 
yapılmış olan ön ödemenin %30’u Yat Sahibi tarafından tutulur, 8-4 hafta arasındaki bir iptal 
durumunda %60’i Yat Sahibi tarafından tutulur, gezi tarihine 4 hafta kaladan daha erken 
iptal durumlarında ön ödemenin tamamı Yat Sahibi tarafından tutulur.  
 
Binişte gecikme: Herhangi bir nedenden dolayı, Yat Sahibi’nin yatı zamanında ve belirtilen 
limanda hazır edememesi durumunda, Yat Sahibi, Kiralayan’a oluşacak zararlarını ve 
gecikme süresine tekabül eden yat ücretini geri ödemekle yükümlüdür.  
 
Arıza: Yat Sahibi, yatta oluşabilecek bir arıza durumunda ve / veya kullanılamaz hale 
geldiğinde 48 saat içinde arızayı gidermekle ve / veya benzer bir yat organize etmekle 
yükümlüdür. Aksi halde gezilmeyen günlerin yat ücretlerini ve Kiralayan’a doğacak 
masrafları karşılamakla yükümlüdür.  
 
Kaptan’ın yetkisi : Yat Sahibi, Kiralayan’a karşı nazik ve dikkatli bir Kaptan tedarik etmekle 
yükümlüdür. Kaptan sözleşmede geçen tüm şartlara uymak durumundadır. Ayrıca Kaptan, 
yatın ve içindekilerin güvenliğini düşünerek, hava, rüzgar ve diğer tehlike arz edecek 
durumlara göre rotayı değiştirebilir. Kaptan, öncelikle içindekilerin ve yatın güvenliğini 
sağlamak amacıyla kendi insiyatifini kullanabilir.  
 
Sorun çözme: Tarafların anlaşmadaki konulara uymadığı durumlarda, sorunların 
çözülmesinde Türk kanunları geçerlidir. 
 
 
YAT SAHİBİ İMZA                   KİRALAYAN İMZA  
__________________________ ________________________________ 
 
 
 
 
Bu sözleşme yalnızca iki tarafın da (Yat Sahibi ve Kiralayan) okuyup imzalamasından sonra 
geçerlilik kazanır.  


