YOLCU VE/VEYA ARABALI VAPUR KİRALAMA
TAHSİS ŞARTNAMESİ
Madde 1) Tahsis Süresi :
Gemilerin tahsisi en az iki (2) saat olup, gezi iki saatten az sürse bile iki saatlik ücret
alınır. Tahsis süresinin iki saati aşması halinde, aşağıdaki fiyat tarifesi geçerlidir.
Madde 2) Tahsis için başvuru ve gerekli şartlar :
Talebin kabul edilmesinden sonra, talep sahibi yapılacak gezi hakkında gerekli bilgileri
“Deniz Polisi” ne bildirerek resmi izin alıp, bu izni ilgili birime ibraz edecektir. Aksi halde,
bir problem çıkması halinde sorumluluk kiralayana ait olacaktır. Geminin yolcu kapasitesi
360 kişidir. Misafir sayısı bunu aşamaz.
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, İzdeniz ile tahsisi için talepte bulunan arasında
“Süreli Gemi Tahsisi Sözleşmesi” imzalanır.
Tahsis süresince gemiye verilebilecek hasarlar ile gezi süresinin, belirtilen süreyi aşması
halinde, aşılan kısmın ücretini karşılamak üzere depozito alınacaktır.(Resmi kurum ve
kuruluşlar hariç) Depozito ve tahsis ücreti tahsis tarihinden en geç 1 gün önceden
İzdeniz A.Ş. hesabına yatırılarak,
makbuzun Muh.ve Mali İşler Müdürlüğü’ne ibrazı
gerekir. Aksi taktirde gemi tahsisi yapılmaz. Tahsis sonrasında, gemide konuklardan
kaynaklanan herhangi bir zarar ziyan olması halinde, bunu tazmin edecek kadar miktar
depozitodan mahsup edilerek varsa kalan tutar ilgiliye ödenir. Depozito olarak alınan
tutarın, zararı karşılayamaması halinde, aradaki fark tahsis talebinde bulunan tarafa
ödetilir.
Tahsis sonrasında herhangi bir hasar ve para tahsilatını gerektiren başka bir unsur
bulunmaması halinde, depozito olarak alınan meblağ aynen geriye iade edilir.
Madde 3) Ücretler:
Yukarıda anılan durumlarda alınacak ücret ve avans bedelleri aşağıda gösterildiği gibidir.
Süreli Gemi Tahsisi Ücret Tablosu:
a) Bergama ve kiralanan yolcu motorlarının özel turlar için kiraya verilmesinde
uygulanacak fiyat tarifesi:
İlk iki (2) saat
2.700 TL+ KDV
Temizlik Ücreti
300 TL +KDV
Daha sonraki her saat 1.000 TL+ KDV
Depozito ücreti
1.250 TL (Kamu kurumları hariç)
Hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda mevcut tarifeye %20 zam uygulanır.
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b) Hafif yolcu gemilerinin (katamaran tipi) özel turlar için kiraya verilmesinde
uygulanacak fiyat tarifesi:
İlk iki (2) saat
4.500 TL+ KDV
Temizlik Ücreti
300 TL+KDV
Daha sonraki her saat 1.750 TL+ KDV
Depozito ücreti
2.000 TL (Kamu kurumları hariç)
Hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda mevcut tarifeye %20 zam uygulanır.
c) Arabalı vapurların özel turlar için kiraya verilmesinde uygulanacak fiyat tarifesi:
İlk iki (2) saat
7.000 TL+ KDV
Temizlik Ücreti
500 TL+KDV
Daha sonraki her saat 2.750 TL+ KDV
Depozito ücreti
3.000 TL (Kamu kurumları hariç)
Hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda mevcut tarifeye %20 zam uygulanır.
Madde 4) Tahsis Talebinden Vazgeçilmesi:
Tahsislerde rezervasyon iptali aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılır.







Olumsuz hava-deniz koşulları v.b. nedenler ile gemi kaptanının sefer yapmayı
uygun bulmaması halinde tahsis edilen organizasyonun gemi rıhtımda tutularak
yapılmasını ya da İZDENİZ tarafından uygun bulunan başka bir tarihe
ertelenmesini
talep
edebilir.
Geminin
rıhtımda
tutularak
yapıldığı
organizasyonlarda gemi tahsis bedelinin %20’si iade edilir.
Gezi tarihinden 5 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde gezi bedelinin %25’i
kesilerek iptal işlemi yapılır. Depozito eksiksiz iade edilir.
Gezi tarihinden 2 gün öncesi yapılan iptallerde gezi bedelinin %40’ı kesilerek iptal
işlemi yapılır. Depozito eksiksiz iade edilir.
Gezi tarihinde tahsis edilen tarafından yapılan iptallerde gezi bedeli ve depozito
iadesi yapılmaz.
Ancak tahsis edilen kesilen gezi bedelini 1 yıl içerisinde, gezi tarihi ve saatinin
İZDENİZ tarafından uygun bulunması koşuluyla bir sonraki tahsisde kullanabilir.

Madde 5) Mücbir Sebepler Nedeniyle Geminin Tahsis Edilememesi:
Herhangi bir imkansızlık veya aksama nedeniyle tahsisi kararlaştırılan gemi, talep
sahibinin istediği saatte hazır edilemez ise, benzer bir gemi tahsis edilir. Tahsis edilenin
benzer gemiyi gördükten sonra beğenip beğenmeme opsiyonu vardır. Beğenmemesi
durumunda depozito ve tahsis ücreti aynen iade edilir. Benzer geminin kabul edilmesi
durumunda tahsis şartları yeni gemi için de uygulanır. Bu durumda veya gezi başladıktan
sonra, geminin bağlanması ve gezinin iptali zorunluluğunun ortaya çıkması halinde
atırmış olduğu para aynen iade edilir. Bu durumda veya gezi başladıktan sonra, geminin
bağlanması ve gezinin iptali zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, tahsis edilen
tazminat talebinde bulunamaz.
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Madde 6) Tahsis Süresinin Hesaplanması ve Gezinin Sınırları
Geminin tahsis süresinin hesaplanmasında, gemi kaptanı ve makinisti tarafından
düzenlenen Gemi Jurnali’ndeki başlama ve bitiş saatleri esas alınır. Gezi süresince gemi,
İnciraltı İskelesini geçmemek şartıyla, İzmir körfezi içinde seyir yapar. Tahsis edilen,
geminin süratine ve teknik konulara müdahale edemez.
Madde 7) Emniyet ve Güvenlik:
Can ve mal güvenliği ile seyir emniyeti açısından gemi kaptanının talimatlarına uyulması
zorunludur. Gezi Sahibi, gemide yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, koku çıkarıcı maddeleri
kullanamaz. Hiçbir suretle ateş yakamaz. Gemi personelinin onayını almadan elektrik
tesisatını kullanamaz.
Madde 8) Temizlik:
Gemi, kiralayana temiz teslim edilir ve gezi sonunda temiz teslim alınır.
Madde 9) Ödeme:
Depozito(Kamu kurumları hariç),
tahsis ücreti ve temizlik bedeli:
(Toplam
…………………………..)+………… TL depozito bedeli 2.maddede belirtilen hüküm
çerçevesinde nakit veya şirketimizin Vakıfbank İzmir Şubesi TR74 0001 5001 5800 7293
4474 28 no’ lu hesabına işe başlamadan önce yatırılacaktır.

TAHSİS TALEBİNDE BULUNAN

İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİC.A.Ş
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YOLCU VE/VEYA ARABALI VAPUR
SÜRELİ GEMİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye Ve Turizm Ticaret A.Ş. diğer tarafta
…………………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla ……………………….
saat tahsis edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
1) Tahsis Başlangıcı …./…../….. saat: …:… Üçkuyular İskelesinden hareket edecektir.
2) Tahsis Bitimi
: …./…./….. saat …:… Üçkuyular İskelesinde son bulacaktır.
10 maddeden ibaret olan ekli Tahsis Şartnamesi, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olup, talep sahibi bu şartnameyi okuyarak içeriğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. İhtilaf
halinde İzmir Mahkemelerinin ve mercilerinin salahiyetini taraflar kabul ederler.
Gezi süresince hava muhalefeti ve diğer mücbir nedenlerle mal ve cana gelecek zarar
ziyandan şirketimiz ve gemi kaptanı sorumlu değildir. Sözleşmeden doğan vergi resim ve
harçlar tahsis talebinde bulunana aittir.
İş bu sözleşme şirketimiz ve kiralayan tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra şirket
merkezinde .…/.…./…… tarihinde 1 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

TAHSİS TALEBİNDE BULUNAN

İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
NAKLİYE VE TURİZM TİC.A.Ş.

