Ek-1.1

.............................. LİMAN BAŞKANLIĞINA
Aşağıda özellikleri belirtilen .……………………………………………………… mevkiinde /
limanında bulunan gemi adına ekteki belgeler doğrultusunda ÖTV’siz Yakıt Alım Defteri (YAD)
ve/veya Gemi Hareket Kayıt Jurnali düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.Ayrıca;
1- ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinden belirtilen, sicil terkinini gerektirecek başka bir deniz aracım
olmadığını,
2- Yakıt Alım Defteri talebinde bulunduğum deniz aracının seferini engelleyen herhangi bir yetkili kurum
tasarrufunun ve/veya mahkemece verilmiş seferden men kararının bulunmadığını,
3- 10.11.2005 tarih ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6’ıncı maddesi hükmü uyarınca Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca temin edilmesi zorunlu kılınan taşımalara ilişkin istatistikleri zamanında tam
ve doğru olarak bildireceğimi,
4- Tadilat veya onarım gibi amaçlarla deniz aracımın karaya çıkarılmasında ve/veya tadilat ve onarım işlemine
başlanılmasından önce, en yakın liman başkanlığına bilgi vereceğimi,
5- Makinelerim ve tanklarımla ilgili değişimleri yakıt alım defterini düzenleteceğim liman başkanlığına
bildireceğimi,
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ÖTV’siz yakıtın kontrol ve takibine yönelik olarak
yapılacak/yaptırılacak sistemlerin kurulmasına müsaade edeceğimi ve sistemin gereklerini yerine
getireceğimi,Yukarıdaki beyanların hilafına hareket ettiğimin tespiti halinde lehime/lehimize tahsis edilen ÖTV’siz
yakıt alım hakkımdan feragat edeceğimi/edeceğimizi ve her türlü yasal sorumluluğu alenen kabul ettiğimi/ettiğimizi
taahhüt ederim/ederiz.
Adı Soyadı (Varsa Kiracı)
(İmza /Kaşe)

Adı Soyadı (Donatan)
(İmza /Kaşe)

.

Donatanın Adı Soyadı / Ünvanı :
Vergi No:

X

VergiDairesi
Tel. No
Adres :

0

T.C.Kimlik No

Geminin Adı / Numarası
Makine Güçleri ve Yakıt Türü
Azami yıllık yakıt miktarından
daha azını talep ediyorum.

Ana Makine (BHP)
Motorin
Fuel Oil

Motorin (m3)

Yardımcı Makine (BHP)
Motorin
Fuel Oil

Fuel Oil (mton)

(Donatan tarafından rakam ve yazı ile yazılacaktır.
Azami miktarın talebi halinde boş bırakılacaktır.)

Ekler ve Kontrolü ( kontrol edilen belgeler işaretlenecektir.)

:

1-) Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali Banka Dekontu (C Kodu İle ödenmiş)
2-) Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Mükellef Kaydı Belgesi
3-) Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiralanmış ise kiracıdan da alınacaktır)
4-) YAD Özet Bilgi (Liman başkanlığınca verilecek olup kontrol için YAD ve Jurnal beyan edilecektir.)
5-) Noter Tasdikli Vekâletname (Donatan adına işlem yaptıranlardan istenecek olup, belgenin aslı veya liman
başkanlıklarından aslı görülmüştür onaylı kopyası)
6-) Noter Onaylı Sözleşme Örneği (Sicile kayıtlı kiralamada sözleşme fotokopisi yeterlidir. Ayrıca, daha önceki YAD
dosyasında aynı sözleşme örneği esas alınarak YAD düzenmiş ise aynı Limanda tekrar sözleşme talep
edilmeyecektir.)
7-) ÖTV’siz Yakıt Hesabında Değerlendirilecek Makineler Listesi (Sadece ana makine ve jeneratör varsa DEB
yeterlidir.)
8-) Kontrol Formu (Liman Başkanlığınca dosyaya eklenecektir.)
9-) YAD Örneği Diğer (Liman Başkanlığınca dosyaya eklenecektir.)
10-) Diğer (Tekne Takip Modülü (TTM) Donatan Bilgilendirme Formu)
Not: 7-8’deki belgeler yapılacak işlemin kapsamına göre talep edilmektedir.

Beyan ettiğim evrak doğrultusunda düzenlenen............................no’lu YAD’ı
kontrol ederek, tam ve eksiksiz teslim aldım. ....../......./20......
Adı Soyadı
(İmza /Kaşe)

