ADALATE BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIYI
EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN
BOT KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar:
Bir tarafta, HSYK Binası Konya Yolu No:70 Beşevler/Ankara adresinde mukim Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, diğer tarafta Meclis-i Mebusan Cad. No: 14 K
1-5 34433 Salıpazarı/İSTANBUL adresinde mukim Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)
arasında aşağıdaki şartlarla bu sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ve eklerinde Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Kiracı” Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
(KEGM) ise “Kiralayan” olarak anılırlar.
Madde 2. Konu:
Kiracı Kiralayanın donatanı olduğu ve özellikleri aşağıda belirtilen (bundan sonra
TEKNE olarak anılacak) teknesini, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında
personeli ve yakıtı ile birlikte işbu Sözleşme koşulları dâhilinde kiralayacaktır.
Teknenin Adı: KIYI EMNİYETİ
: KIYEM

Bağlama Limanı: İstanbul
Teknenin Cinsi: Hızlı Tahlisiye Botu

Madde 3. Süre ve Feshi:
İşbu sözleşmenin süresi 1 yıldır. Sözleşme süresi, tarafların yetkili organlarınca
sözleşmenin kabul kararı tarihinden başlar. Sözleşme tarafların önceden haber vermek kaydı ile
sözleşme süresi bitiminden önce tek taraflı her zaman fesih edilebilir. İşbu bir yıllık kullanım
süresi; sözleşme hitamından 1 ay önce, taraflardan herhangi birinin yazılı fesih ihbarında
bulunmaması halinde, birer yıllık dönemlerle yenilenmiş sayılır. Sözleşmenin yenilenmesi
halinde kira bedeli, günün şartlarına göre yeniden belirlenir. Sözleşme şartlarına uyulmaması
halinde, kiralayan hiçbir bildirime gerek duymadan hizmeti sonlandırabilir ve bundan sonraki
hizmet talebini karşılamayarak sözleşmeyi fesih edebilir.
Madde 4. Mali Yükümlülükler:
4.1. Hizmet ücreti, Kıyı Emniyeti sınıfı hızlı tahlisiye botu için saatlik 600 USD (Altıyüz
Amerikan Doları) + KDV, Kıyem sınıfı hızlı tahlisiye botu için saatlik 810 USD (Sekizyüzon
Amerikan Doları)+ KDV olup, bir saati aşan sürelerde beher 15 dakika ve kesirleri için ayrıca
ücretin dörtte biri tahsil edilir.
4.2. Net hizmet süresi (ücrete esas süre ) teknenin bulunduğu yerden ayrılmasıyla
başlayacak ve tekrar aynı yere bağlaması ile sona erecektir.
4.3. Aylık verilen toplam hizmet bedeli, hizmetin alındığı ayın son iş günü itibarı ile
kiralayan tarafından fatura edilerek (fatura kesim tarihi T.C. Merkez Bankasının döviz alış kuru

karşılığında TL olarak) kiracıya bildirilecektir.
4.4. Kiracı fatura bedelini kiralayanın T.C. Ziraat Bankası İstanbul Salıpazarı şubesindeki
TR790001000901056607605001 IBAN no’lu hesabına faturanın kendisine tebliği tarihinden
itibaren 5 iş günü içerisinde ödeyecektir.
4.5. Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, pul v.s. gibi masraflar kiracı' ya
aittir. Kira damga vergisinin doğması halinde vergi taraflarca eşit karşılanacaktır.
Madde 5. Genel Yükümlülükler:
1.1 Kiracı tekne ile ilgili talebini, aylık planlamayla (haftada en az 3 defa) veya en az 24
saat önceden yazılı veya şifahi olarak yapacaktır.
1.2. Teknenin denize elverişlilik ve Liman Hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli
tüm evraklar ve bunlara ait masrafları ile geminin her türlü personel ve bakım masrafları
kiralayan tarafından karşılanacaktır.
1.3. Kiralayan, tekneyi sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak kiracının hizmetine
sunacaktır.
1.4. Kiracı teknenin olağan kullanımından dolayı oluşabilecek yıpranmalardan sorumlu
tutulamaz.
1.5. Teknenin kiracıya hizmet verdiği sürelerde, taşınanların, tekne personelinin ve
teknenin güvenlik ve emniyeti ile ilgili her türlü idari, mali ve hukuki sorumluluk kiracıya, sevk
ve idaresi ise kiralayana ait olacaktır.
1.6. Kiralayan işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yine burada belirtilen şekil ve
nitelikte hedeflenenlere uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yerine getireceğine dair azami
dikkat ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yerine getirdiği edimlerin her türlü
cezai ve ticari sorumluluğu kendisine aittir. Teknenin kiracıya hizmet verdiği süreler içerisinde
kiralayanın sorumluluğunu gerektirecek şekilde gerçekleşen haksız fiil hallerinde doğabilecek
maddi ve manevi zarar taleplerinden kiralayan sorumlu olacaktır. Kiralayanın bu işle ilgili yerine
getirmediği yükümlülüklerden dolayı SSK, vergi dairesi veya herhangi üçüncü kişinin tazminat
talepleri, bunlarla ilgili avukatlık ücretleri, idari ve mali cezalardan dolayı Kiracı sorumlu olamaz,
kiralayanın kiracının talimatıyla veya onayı ile yaptığı bir eylemden dolayı ilgili otoriteler
tarafından uygulanacak idari ve mali cezalardan da Kiralayan sorumlu olamaz.
Madde 6. Teknenin Kiralayan Tarafından Kullanımı:
Kiralama konusu tekne öncelikli olarak kiralayanın Ana Statüsünde belirtilen hizmetlere
sevk edilecektir.
Madde 7. Tebligat Adresleri ve Bildirimlerin Şekli:
Bu Sözleşme uyarınca yapılacak ihbarlar ve diğer yazışmalar Madde 1 altında isminin yanında
gösterilen adresine ya da tarafların yazılı olarak bildireceği başka bir adrese elden teslim edilecek
ya da belgegeçer veya posta ücreti peşin ödenmiş taahhüdü posta ile gönderilecektir (ancak şu
şartla ki, Türk Ticaret Kanunu 18/3 de öngörülen ihbar veya yazışmalar ki esas olarak temerrüt,
fesih veya cayma ihbarlarıdır) ancak bir Türk noteri aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile

gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş ve Türk kanunlarına göre tebliğ edildiği tarihte
tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
Madde 8. Yetkili Mahkeme:
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü ihtilaf konusunda İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Sözleşmede yapılacak her hangi bir değişiklik veya ekleme, yazılı şekle tabi olup her iki
tarafın yetkili organları tarafından onaylanmalıdır. Belirtilen şekilde yapılmayan değişiklik veya
eklemeler geçerli addedilmeyecektir.
Madde 9. Yürürlük:
İşbu (10) maddeden ibaret Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin hükümsüzlüğü halinde,
Sözleşme diğer maddeleri ve varlığını ve geçerliliğini devam ettirir.
İşbu Sözleşme, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetler hakkında Tarafların genel ve nihai
anlayışını teşkil ederek, Taraflar arasında daha önce yapılmış olan yazılı ya da sözlü her türlü
irtibat beyan ve anlaşmanın yerini alır.
İşbu Sözleşme, taraflar arasında 16/07/2013 tarihinde iki (2) nüsha olarak, tarafların yetkili
organlarının kabul kararına vabeste olmak üzere imzalanmış olup, sözleşme tarafların yetkili
organlarının kabul kararı ile yürürlüğe girecektir.
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