Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
31.12.2003
ÇARŞAMBA

Kuruluş : 7 Ekim 1920

Sayı : 25170 3. Mükerrer

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(1) eki Kararın 1 inci
maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj
hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı
gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı
kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim
vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. Anılan Kararname eki Kararın uygulama usul ve
esasları aşağıdadır.
1) TANIMLAR
Bu Tebliğin uygulanmasında ;
Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,
Liman Başkanlığı: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı “Taşra Teşkilatının Çalışma
Usul ve Esasları Yönetmeliği”nde tanımlanan liman başkanlıklarını,
DTO: 8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı Kanuna(2) göre kurulan Deniz Ticaret Odalarının
merkez ve temsilciliklerini,
Kararname: 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararı,
Deniz Yakıtı: Kararname kapsamına giren deniz araçlarının ana ve yardımcı
makinelerinde kullanılan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ve aşağıda Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ile belirtilen yakıtları,
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11

Motorin
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat %
0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.11

Motorin
(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler
(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat
% 2,8'i geçmeyenler
(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

Deniz Aracı: Kararname kapsamında deniz yakıtı uygulamasından yararlanma
hakkına sahip olan Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kayıtlı
kabotaj hattında münhasıran çalışan yük ve yolcu taşıyan tüm gemileri, hizmet
gemileri ile ticari yatlar ve balıkçı gemilerini,
Hizmet Gemileri: Römorkör, algarina, kablo ve kurtarma gemisi, dalgıç aracı gibi
deniz ulaştırmasının diğer hizmetlerinde kullanılan ve yolcu ya da yük gemisi
olmayan ticari gemiler ile bilimsel araştırma gemilerini,
Donatan: Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanma hakkına sahip deniz aracı
sahiplerini,
Yakıt Alım Defteri: Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanacak gemilerin teknik
özelliklerini, almış oldukları ve alabilecekleri yakıtın cinsini ve azami miktarlarını
gösteren, DTO, Denizcilik Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı ilgili Vergi Dairesi
Müdürlüğünün onayını taşıyan “Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defteri”ni,
Dağıtım İzin Belgesi : Kararname kapsamında deniz yakıtı satışı yapmak isteyen
dağıtıcılara Maliye Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin
yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği bu tebliğin ekinde yer alan (EK:4) onaylı
izin belgesini,
Dağıtıcı: Maliye Bakanlığı tarafından verilen Dağıtım İzin Belgesini haiz, 04.12.2003
tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda(3) tanımlanan; “Rafinerici”, “Dağıtıcı”
ve “İhrakiye Teslim Şirketi”ni,
DEB: 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Kanunla(4) tanımlanan “Denize Elverişlilik
Belgesi”ni,
Avlanma Ruhsatı: 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda(5)
tanımlanan “ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ”ni,

Jurnal Defteri: 29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun(6) 980 inci
maddesi gereğince tutulması zorunlu olan defteri,
Gemi Hareket Kayıt Jurnali: Jurnal tutma mükellefiyeti olmayan gemilerin
hareketlerini, aldıkları yakıtı ve yükü, hava ve rüzgar durumu ile geminin izlemiş
olduğu rota gibi bilgilerin kaydedildiği defteri, ifade eder.
2) KARARNAME KAPSAMINDA DENİZ YAKITI ALABİLECEK DENİZ ARAÇLARI
İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER
a) Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilecek deniz araçları
Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilecek deniz araçları; Türk Uluslararası
Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline ve DTO’ya kayıtlı, kabotaj hattında çalışan,
31.7.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Adamları
Yönetmeliğinde tanımlanan yük ve yolcu taşıyan gemiler, balıkçı gemileri, ticari yatlar
ve hizmet gemileridir. (Kararname kapsamında yakıt alabilecek “hizmet gemileri”, bu
Tebliğin 1 no..lu “Tanımlar” bölümünde ayrıca tanımlanmıştır)
Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51’i
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına
alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu
deniz araçları ile balıkçı gemilerinin (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h)
fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç), Kararname
kapsamında deniz yakıtı alabilmeleri için DTO’ya kayıtlı olmaları zorunlu değildir.
b) Sicile kayıt
Deniz yakıtı kullanacak olan deniz araçları, 16.12.1999 tarih ve 4490 sayılı
Kanuna(7) göre Türk Uluslararası Gemi Siciline ya da 1.12.1956 tarih ve 8520 sayılı
Gemi Sicil Nizamnamesine(8) göre Milli Gemi Siciline kayıtlı olmak ve Türk Bayrağını
çekme hakkını devam ettirmek zorundadır.
Milli sicilden terkin edilmesi gereken ancak terkini gerçekleşmemiş veya
gerçekleştirilmemiş deniz araçları, Kararname kapsamında deniz yakıtı alamazlar.
Sicil terkini gerekirken terkin işlemi için Müsteşarlığa müracaat etmemiş olan gemi
donatanlarına ait diğer deniz araçlarına (kiralanmış olsa dahi), Kararname
kapsamında deniz yakıtı verilmez.
Sicilden terkin edilen, çıkan veya çıkarılan deniz araçlarına ait tüm bilgi, belge ve
dokümanlar sicile kayıtlı bulundukları liman başkanlığına ya da Müsteşarlığa teslim
edilir.

c) Yakıt alım defteri
Kararname kapsamında deniz yakıtı talep edenler, her deniz aracına ait olmak üzere
DTO veya liman başkanlığı tarafından verilen ve DTO, liman başkanlığı ile ilgili vergi
dairesince onaylanmış olan bir yakıt alım defteri kullanmak zorundadırlar. Yakıt alım
defteri her yılbaşında yenilenecektir. Ancak deniz aracına ilişkin DEB’in veya
balıkçılara ait avlanma ruhsatının geçerlilik sürelerinin dolması halinde, söz konusu
belgelerin yeniden düzenlenmesi ve bu belgelerin asıllarının görülmesi şartıyla,
belgelerin geçerlilik tarihine bağlı olarak yakıt alım defterinin Müsteşarlık tarafından
vize olunması gerekmektedir. Söz konusu bu vizenin geçerlilik tarihi yıl başını
aşmayacaktır. Deniz yakıtı alacak olan balıkçı gemileri (5590 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç) ile
Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51’i
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına
alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu
deniz araçlarının kullanacağı yakıt alım defterinde, DTO’nun onay şartı
aranmayacaktır.
Yakıt alım defteri; deniz aracına ait genel bilgilerle ana ve yardımcı makinelerin ayrı
ayrı makine gücü ( Bhp/Kw), kullanabilecekleri yakıt cinsi, bir defada ve bir yılda
alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarları, ana ve yardımcı makinelerine ait yakıt
tank kapasiteleri, günlük, üç aylık, yıllık azami sarf kapasiteleri, personel sayısı, DEB
veya Avlanma Ruhsatının geçerlilik süresi ve numarası gibi bilgileri içerir. Yakıt alım
defteri sıra ve seri numarası dahilinde teselsül ettirilir ve Müsteşarlıkça her deftere
ayrı bir numara verilir.
Tadilat veya onarım gibi amaçlarla deniz aracının karaya çıkarılmasında ve/veya
tadilat ve onarım işlemine başlanılmasından önce, yakıt alım defteri deniz aracının
tadilat veya onarımının yapılacağı liman başkanlığına teslim edilir.
Tadilat yapılan deniz araçlarının yakıt tanklarında ve makinelerinde gerçekleştirilen
değişikliklere ilişkin olarak, Müsteşarlık Gemi Sörvey Kurulu uzmanlarınca ilgili
mevzuat çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak yeni belgeler düzenlenir ve bu yeni
belgelere bağlı olarak deniz aracına ait yakıt alım defterinin değişiklikler ve tespitler
sayfası, liman başkanlığı ve vergi dairesi müdürlüğü tarafından onaylanır.
İlgili kurumlar veya Türk mahkemeleri tarafından seferden men edilen deniz
araçlarının yakıt alım defterlerine, seferden men kararını uygulayan liman başkanlığı
tarafından, seferden men kararı kalkana kadar el konulur.
Kararnamenin uygulama usul ve esaslarına yönelik olarak, Bakanlık tarafından
yayımlanan Tebliğlerde belirlenmiş usul ve esaslara uyulmaması hali ile 4.1.1961
tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(9) 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı
cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas
eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması
halinde, vergi daireleri ya da vergi incelemesine yetkili memurlar, deniz aracının
deniz yakıtı alma hakkını geçici olarak durdurabilir ve yakıt alım defterine el koyabilir.

213 sayılı VUK’nun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden, yakıt alım defteri kayıt, muhafaza ve ibraz yönünden anılan kanun
hükümleri kapsamına alınmıştır.
d) Yakıt talep taahhütnamesi
Deniz yakıtı uygulamasından yararlanmak isteyen deniz aracı donatanları, bir örneği
bu Tebliğin ekinde yer alan (EK:1) yakıt talep taahhütnamesini dört örnek olarak
düzenlemek ve ilgili kurumlara teslim etmek zorundadırlar.
e) Vergi kimlik numarası
Deniz yakıtı kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler vergi kimlik numarasına sahip
olmak zorundadırlar.
f) Avlanma ruhsatı
Deniz yakıtı kullanacak olan balıkçı gemileri “Avlanma Ruhsatı”na sahip olmak
zorundadırlar. Avlanma ruhsatına sahip olmayan balıkçı gemileri, Kararname
kapsamında deniz yakıtı kullanamazlar.
3) KARARNAME KAPSAMINDA DENİZ YAKITI TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR,
GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER
Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını yalnızca, ÖTV
mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınan ve geçerlilik süresi dolmamış
olan “dağıtım izin belgesi”ni haiz (Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri ile
sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme
kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan
kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz) dağıtıcılar teslim
edebilirler. İlgili vergi dairesinden dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların
aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
- Dağıtım izin belgesi için vergi dairesine müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu
bulunmaması,
- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların
affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere
şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri
dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair
Kanun(10) ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna(11)
muhalefetten mahkum olmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
- İlgili vergi dairesine 500.000.000.000-TL karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(12) 10 uncu maddesinde sayılan (5 numaralı fıkrası
hariç) teminatlardan herhangi birini vermiş olmaları,
- Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:3) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili
vergi dairesine vermiş olmaları.

Dağıtıcıların, dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için
gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde,dağıtım izin belgesi
ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilecektir.
4) Kararname kapsamında deniz yakıtı teslimine ilişkin uygulama
a- Deniz aracının donatanı tarafından işletilmesi
Kararname kapsamında deniz yakıtı alacak olan vergi kimlik numarası sahibi gerçek
ya da tüzel kişiler, bu Tebliğin ekinde (EK:1) yer alan ve her yıl başında yenilenecek
olan yakıt talep taahhütnamesi ile DTO merkez ya da temsilciliklerine müracaat
edeceklerdir. DTO, taahhütnamelerde yer alan bilgilerin uygunluğunu kontrol ederek
ve gerekirse düzeltme işlemini yaptırarak, taahhütnamenin bir örneğini alacak ve
yakıt alım defterini doldurup onaylayarak kullanıcıya teslim edecektir. Genel ve
Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51´i veya
daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile balıkçı gemileri için
(5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi
işleten firmalar” hariç) DTO’ya müracaat ihtiyaridir.
Yakıt alım defterinin DTO tarafından onaylanmasından sonra, yakıt talep
taahhütnamesinin bir örneği ile liman başkanlığına müracaat edilecektir. DTO’dan
yakıt alım defteri almamış olan balıkçı gemileri ise yakıt alım defteri alabilmek için 3
örnek olarak düzenledikleri yakıt talep taahhütnamesi ile liman başkanlığına
müracaat edeceklerdir. Liman başkanlığı, deniz yakıtı kullanıcılarının deniz yakıtı
kullanma taleplerini uygun bulması halinde, yakıt alım defterini onaylar. DTO
tarafından onaylanan yakıt alım defterinde yer alan bilgilerin liman başkanlığı
tarafından uygun bulunmaması halinde, yakıt alım defterindeki bilgiler liman
başkanlığınca düzeltilerek onaylanacak ve liman başkanlıklarının onayladığı bilgiler
geçerli olacaktır.
Yakıt alım defterinin liman başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra, onaylı yakıt
alım defteri ve yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile KDV yönünden mükellefiyet
kaydının bulunduğu vergi dairesine (gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçılar için
deniz aracının bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine) müracaat edilir.
Deniz yakıtı kullanıcısı, vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defteri ile vergisi
indirilmiş deniz yakıtı alma hakkına sahip olacaktır. Deniz yakıtı kullanıcısı, teslim
aldığı deniz yakıtını deniz aracının jurnaline işlemek zorundadır.
Vergi dairesi ve Müsteşarlık tarafından gerekli görüldüğü taktirde, yakıt alım
defterinde yer alan yakıt tank kapasiteleri, bir defada veya bir yılda alınabilecek
azami yakıt miktarları (mt), günlük, üç aylık ve yıllık azami sarf miktarları
değiştirilebilir. Bu kapasite ve miktarlar, gemi tipleri, çalışma sahaları ve bölgeleri
itibariyle, yıllık çalışma saatleri ve mevsimlere göre ayrı ayrı belirlenebilir. Bu
değişiklik ve tespitler, yakıt alım defterine işlenmek ve liman başkanlığı ile vergi
dairesi müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle geçerlilik kazanır. Deniz yakıtı
kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde
deniz yakıtı alamazlar ve her yakıt tesliminde, yakıt alım defterinde alıcı için ayrılmış
olan kısımları doldurarak, imzalamak zorundadırlar.

Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
(ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının
ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı
ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavir
tarafından düzenlenen faaliyet raporunu, bu dönemleri takip eden ay başından
itibaren 1 ay içerisinde, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine
vereceklerdir. Ancak Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri,
Belediyeler ve sermayesinin % 51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar
ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından
fazlası kamuya ait olan kuruluşların, söz konusu dönemlerde satın aldıkları
deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri içeren ve kurum yetkililerince
imzalanmış olan bir yazıyı vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, yeminli mali
müşavir raporu aranmayacaktır. Yukarıda anılan yeminli mali müşavir
raporlarının, 1 aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak deniz yakıtı
kullanıcısı ya da yeminli mali müşavir tarafından makul mazeret bildirilmesi
halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine
göre 1 aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını, yalnızca dağıtım izin
belgesini haiz dağıtıcılar teslim edebilirler. Deniz yakıtı almak isteyen deniz araçları,
yakıt alım defteri ile dağıtıcılardan yakıt talep edebileceklerdir. Dağıtıcı deniz yakıtı
almak için müracaat eden deniz aracına, yakıt alım defterindeki azami miktarları
aşmamak kaydıyla ve söz konusu defterin sayfa dipnotlarında yer alan açıklamalar
çerçevesinde yakıt verecek, deniz yakıtının teslimine ilişkin olarak teslimat anında,
yakıt alım defterini yakıtı teslim alan alıcı ile doldurarak kaşe tatbik edip
imzalayacaktır. Dağıtıcılar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde,
ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleri ÖTV tutarı ile yakıt alan
deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını, düzenlenen faturada ayrıca
belirteceklerdir. ÖTV tahsil etmeden teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarını, teslimin
yapıldığı döneme ait (I) numaralı ÖTV beyannamesinin 16 no.lu satırına yazarak
üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Ayrıca bu beyannameye, işletme
yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilerek onaylanan dağıtım izin belgesinin
fotokopisi ile düzenlenen faturalara ilişkin bilgileri gösteren listeyi ekleyeceklerdir.
Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri
halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda,
teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline
dahil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası,
faturada ayrıca belirtilecektir. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil
etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından
mahsup edilecektir. Mahsup için, aslının aynı olduğu dağıtıcı tarafından onaylanmış
dağıtım izin belgesi ile teslim ettiği deniz yakıtına ilişkin düzenlediği onaylanmış
fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericiye verilmesi gerekmektedir.
Rafinericiler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal
miktarlarını, (I) numaralı ÖTV beyannamesinin 16 ncı satırına yazarak üzerinden
vergi beyan etmeyeceklerdir. Bu mahsubun yapıldığı dönem ÖTV beyannamesine,
dağıtıcının dağıtım izin belgesinin fotokopisi ile düzenlenen faturalara ilişkin bilgileri
gösteren ve işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilerek onaylanan listeyi
ekleyeceklerdir.

Dağıtıcılar aylık dönemler halinde, kararname kapsamında teslim ettikleri deniz yakıtı
miktarlarının, deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarası, adsoyad/ticaret ünvanları ile yakıt alan deniz araçlarına ait yakıt alım defteri
numaralarının ve tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, takip
eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar DTO’ya ve Müsteşarlığa göndereceklerdir.
Müsteşarlık dağıtıcılardan gelen bilgileri, deniz yakıtı kullanıcılarının kullanım
kapasiteleri ile satın aldıkları miktarları, yakıt cinsi bazında kontrol edip
değerlendirerek 3’er aylık dönemler halinde, dönem sonunu takip eden ikinci ayın 10
uncu günü akşamına kadar, deniz yakıtı alıcılarının KDV yönünden bağlı bulunduğu
vergi dairelerine gönderir. 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(13)
hükümleri uyarınca kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçılara ilişkin
bilgiler ise balıkçı gemisinin bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine
gönderilir.
Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51´i
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına
alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu
deniz araçları da kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabileceklerdir. Anılan
kurum veya kuruluşlar, deniz yakıtı kullanmak için Müsteşarlığa müracaat edecekler
ve her bir deniz aracı için yakıt alım defteri alacaklardır. Ancak Müsteşarlık tarafından
ilgili kurum ve kuruluşların tüm deniz araçları için kullanabileceği azami deniz yakıtı
miktarı, her bir deniz aracı için ayrı ayrı belirlenmek yerine, tüm deniz araçları için
topluca belirlenebilecektir. Miktarlara ilişkin bölümleri boş bırakılarak doldurulmuş ve
Müsteşarlıkça onaylanmış olan yakıt alım defterleri, ilgili kurum ya da kuruluşun
kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi
dairesince de onaylanacaktır. Yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar, izin belgesi ile
dağıtıcılardan izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak ve her yakıt
alımında, alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin
belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, topluca yakıt
alabileceklerdir.Vergi dairesi ve Müsteşarlıkça onaylanmış olan yakıt alım
defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına yapılan her deniz
yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri kurum ya da kuruluş
yetkililerince doldurulacak ve imzalanacaktır. Anılan kurum ya da kuruluşlar, izin
belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz
yakıtı alamayacaklardır.
b-Deniz aracının kiralanması
Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanım hakkına sahip deniz aracının, yakıt
masrafının kiracıya ait olmak şartıyla kiralanması halinde kiracı, bu tebliğin ekinde yer
alan (EK:2) taahhütnameyi düzenleyerek kira sözleşmesi ile birlikte, deniz aracına
ilişkin yakıt alım defterini daha önce onaylamış olan liman başkanlığına müracaat
edecektir. Liman başkanlığı, yakıt alım defterinin kiralama işlemine ilişkin ilgili
sayfalarda yer alan bilgilerin doğruluğunu da kontrol ederek, taahhütnamenin aslı ve
kira sözleşmesinin noterce onaylanmış bir örneğini muhafaza edecek, yakıt alım
defterini imzalamak ve mühürlemek suretiyle onaylayarak vize verecektir.
Söz konusu onay işleminden sonra yakıt alım defterinin kullanım hakkı, kira
sözleşmesinin sonuna kadar veya kira sözleşmesinin iptal edildiği tarihe kadar
kiracıya aittir. Sözleşme süresinin bitmesi ya da sözleşmenin iptal edilmesi halinde,

bitim tarihini veya iptal tarihini takip eden 10 gün içerisinde yakıt alım defteri, kiracı
tarafından defteri onaylamış olan liman başkanlığına teslim edilecektir.
Yakıt alım defterinin, kira sözleşmesinin iptal edilmesi veya sözleşmenin süresinin
sona ermesinden sonra deniz aracının donatanı tarafından yeniden kullanılabilmesi
için, liman başkanlığı tarafından defterin yeniden onaylanması ve donatana kullanım
için vize verilmesi gerekmektedir.
c- Deniz aracının donatan/donatanlarının değişmesi
Deniz aracının donatanı veya donatanları tarafından satılması halinde, bu deniz
aracına ilişkin olarak verilmiş olan yakıt alım defteri, deniz yakıtı alımı için, deniz
aracının mülkiyetinin devir tarihinden itibaren kullanılamaz. Söz konusu yakıt alım
defteri, mülkiyeti devreden donatan ya da donatanlar tarafından liman başkanlığına,
yeni donatan adına gemi tasdiknamesi düzenlenmesi esnasında teslim edilir. Mevcut
yakıt alım defteri liman başkanlığına teslim edilmediği sürece, gemi tasdiknamesi
düzenlenemez. Liman başkanlığı tarafından teslim alınan yakıt alım defterinde, son
alınan deniz yakıtına ilişkin bilgilerin yer aldığı satır ve sütundan defterin sonuna
kadar olan tüm sayfalar, liman başkanlığı tarafından mühürlenir, imzalanır ve kırmızı
mürekkepli kalem ile “ İPTAL” yazılarak iptal edilir. İptal işlemi yapılan yakıt alım
defteri eski donatana iade edilir.
5) USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kararname kapsamında teslim edilen deniz yakıtı, ait olduğu deniz aracının ihtiyacı
için kullanılacak olup bu yakıt, hiçbir şekilde bir başka gerçek ya da tüzel kişiye
satılamaz veya devredilemez. Ayrıca deniz yakıtı herhangi bir amaçla başka bir
deniz, kara ya da hava aracına aynı donatana ait olsa dahi transfer edilemez.
Deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, Kararnamenin uygulanmasına ilişkin
olarak bu tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeniyle vergi ziyaına
sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve
tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı
cezası uygulanır.
Bu tebliğ ile istenilen bildirimlerin deniz yakıtı kullanıcıları veya dağıtıcıları tarafından
Bakanlık ve Müsteşarlığa doğru olarak ve zamanında gönderilmemesi halinde,
sorumlular adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi
gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanır.
(1)
16.07.2003
tarih
ve
25170
sayılı
(2)
15.3.1950
tarih
ve
7457
sayılı
(3)
20.12.2003
tarih
ve
25322
sayılı
(4)
14.6.1946
tarih
ve
6333
sayılı
(5)
4.4.1971
tarih
ve13799
sayılı
(6)
9.7.1956
tarih
ve
9353
sayılı
(7)
21.12.1999
tarih
ve
23913
sayılı
(8)
4.2.1957
tarih
ve
9526
sayılı
(9)
10.1.1961
tarih
ve
10703
sayılı
(10)
12.1.1932
tarih
ve
2000
sayılı
(11)
25.2.1930
tarih
ve
1433
sayılı
(12)
28.7.1953
tarih
ve
8469
sayılı
(13) 6.1.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi
Resmi

Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de
Gazete’de

yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
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EK:1
01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Đstinaden ÖTV’si
Đndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi
ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Talebeden Deniz Aracının :
Adı
Gros Tonilatosu

Net Tonilatosu

Bağlama Limanı

Bağlama Liman No

Boyu (ölçü boyu)

Cinsi

Deadweight Tonilatosu

Sicil Limanı

Eni

Đnşa Yeri

Tanınma Đşareti

Gemi Sicil No

Draftı (su çekimi)

Đnşa Yılı

Personel Sayısı

ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Alacak Deniz Aracının Donatanının :
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı

Vergi Dairesi

Adres

Telefon

Vergi Kimlik Numarası

Faks-E-Mail

ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Alacak Deniz Aracının Ana ve Yardımcı Makinelerinin Güçleri
(Bhp-Kw) :
Ana Makineler
Makine gücü (Bhp-Kw)
Kullanılan Yakıt Cinsi

Yardımcı Makineler
Makine gücü (Bhp-Kw)
Kullanılan Yakıt Cinsi

TOPLAM

TOPLAM

Talep Edilen Yakıtlar Đtibarı Đle Tank Kapasiteleri (mt):
Tank Sayısı

Toplam Kapasitesi

Motorin
Fuel Oil

Talep Edilen ÖTV’si Đndirilmiş Yakıtlar ve Cinsleri :
Talep Edilen Yakıt Miktarı (mt)

Yakıt Cinsi
Motorin

Fuel Oil

Talep Edilen Günlük Azami Yakıt Miktarı (mt)
Talep Edilen Yıllık Azami Yakıt Miktarı (mt)

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca satın aldığımız yakıtı sadece dahili seferlerimiz
sırasında gemi ihtiyacı için kullanacağımızı, hiçbir şekilde kullanım hakkı olan yada olmayan
gerçek yada tüzel kişilere vermeyeceğimizi, bu kapsama giren deniz aracını kiraya vermemiz
halinde, kiracının Kararnameye aykırı hareket etmesi nedeniyle ziyaa uğratılan vergi ve
cezalardan müteselsil sorumlu olacağımızı, Kararname kapsamında yakıt verme izni olmayan
dağıtıcılardan ÖTV’si indirilmiş deniz yakıtı almayacağımızı, aykırı hareket etmemiz halinde
kararname kapsamında ÖTV´si indirilmiş yakıt alma hakkımızdan feragat edeceğimizi beyan
ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde adımıza tahakkuk edecek vergi ile buna
bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenecek ceza,
hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
uyarınca hesaplanacak gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde KDV tahsil
dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

Tarih

Talep Eden Firma Yetkilisi
Ad-Soyadı

Đmza Kaşe

EK:2
01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Đstinaden ÖTV’si
Sıfırlanmış Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiracılar için)
ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Talebeden Deniz Aracının :
Adı
Gros Tonilatosu

Net Tonilatosu

Bağlama Limanı

Bağlama Liman No

Boyu (ölçü boyu)

Cinsi

Deadweight Tonilatosu

Sicil Limanı

Eni

Đnşa Yeri

Tanınma Đşareti

Gemi Sicil No

Draftı (su çekimi)

Đnşa Yılı

Personel Sayısı

ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Alacak Deniz Aracının Donatanının :
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı

Adres

Vergi Dairesi

Telefon

Vergi Kimlik Numarası

Faks-E-Mail

ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Alacak Deniz Aracının Kiracısının :
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı

Adres

Vergi Dairesi

Telefon

Vergi Kimlik Numarası

Faks

ÖTV’si Đndirilmiş Yakıt Alacak Deniz Aracının Ana ve Yardımcı Makinelerinin Güçleri
(Bhp-Kw) :
Ana Makineler
Makine gücü (Bhp-Kw)
Kullanılan Yakıt Cinsi

Yardımcı Makineler
Makine gücü (Bhp-Kw)
Kullanılan Yakıt Cinsi

TOPLAM

TOPLAM

Talep Edilen Yakıtlar Đtibarı Đle Tank Kapasiteleri (mt):
Tank Sayısı

Toplam Kapasitesi

Motorin
Fuel Oil

Talep Edilen ÖTV’si Đndirilmiş Yakıtlar ve Cinsleri:
Talep Edilen Yakıt Miktarı(mt)

Yakıt Cinsi
Motorin

Fuel Oil

Talep Edilen Günlük Azami Yakıt Miktarı (mt)
Talep Edilen Yıllık Azami Yakıt Miktarı (mt)

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca satın aldığımız yakıtı sadece
dahili seferlerimiz sırasında gemi ihtiyacı için kullanacağımızı, hiçbir şekilde
kullanım hakkı olan yada olmayan gerçek yada tüzel kişilere vermeyeceğimizi,
Kararname kapsamında yakıt verme izni olmayan dağıtıcılardan ÖTV’si
indirilmiş deniz yakıtı almayacağımızı, aykırı hareket etmemiz halinde
Kararname kapsamında ÖTV´si indirilmiş yakıt alma hakkımızdan feragat
edeceğimizi beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde adımıza
tahakkuk edecek vergi ile buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyarınca düzenlenecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak
gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde KDV tahsil
dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.
Tarih
Talep Eden Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı
Đmza Kaşe

EK:3

YAKIT DAĞITIM TAAHHÜTNAMESĐ

6.6.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun verdiği
yetki uyarınca yayımlanan 1.7.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen Özel Tüketim
Vergisi Genel Tebliğlerinde belirlenen hususlara riayet edeceğimize, aksi halde
tahakkuk edecek vergi ile buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme
zammını ödemeyi ve anılan Kararname kapsamında ÖTV´si indirilmiş yakıt
verme hakkımızdan feragat edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde,
ÖTV tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir.

Tarih
Talep Eden Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı
Đmza Kaşe

DAĞITICININ:
Ticaret Ünvanı
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No
Lisans Tarih ve No
Adres

:
:
:
:
:

Telefon No
Faks No
E-Mail

:
:
:

EK:4

DAĞITIM ĐZĐN BELGESĐ

Aşağıda mükellefiyet bilgileri yer alan ................................................,
01.7.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin olarak
Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde
belirlenmiş olan deniz araçlarına, bu tebliğlerde açıklanan usul ve esaslar
çerçevesinde ....../...../.........tarihine kadar akaryakıt teslim etmeye yetkilidir.

Tarih – Đmza - Mühür

DAĞITICININ :
Ticaret Ünvanı
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No
Lisans Tarih ve No
Adres

:
:
:
:
:

Telefon No
Faks No
E-Mail

:
:
:

