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LİMAN UYGULAMA TALİMATI
1. Yakıt Alım Defteri (YAD) düzenlemeye yetkili Liman Başkanlıkları ile YAD
numaraları her yıl ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) üzerinden
duyurulacaktır. Başvurular müteakip yıl için her yıl Aralık ayının ilk pazartesi
günü itibarıyla alınabilecek olup, takip eden ikinci pazartesi gününden itibaren
de YAD düzenlenmeye başlanacaktır. Cari yıl için o yılın 01 Aralık tarihi
itibariyle YAD düzenlemesi yapılmayacaktır.

2. Geminin sicil ve bağlama limanına bakılmaksızın yetkili her limanda YAD
düzenlenebilecektir. Gemi bağlama limanının dışında bir limanda YAD
talebinin bulunması durumunda veya geminin fiziken bağlama limanında
bulunmaması halinde gemi, bulunduğu yer liman başkanlığınca yerinde
kontrole tabi tutulacak ve düzenlenen kontrol formu (Ek-1.3) sisteme ve
başvuru dosyasına eklenecektir. Ayrıca sistemde, yerinde denetim
kapsamındaki gemiler de bulundukları yer liman başkanlığınca (Liman
Başkanı, denizcilik sörvey mühendisi, denizcilik uzmanı veya denizcilik uzman
yardımcısı unvanlı bir personel tarafından) kontrole tabi tutulacak ve
düzenlenen kontrol formları sisteme eklenecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

3. Uygulamadan yaralanabilecek gemi cinsleri ve değerlendirme ölçütleri
için “Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasitelerinin Tespiti Güncel
Tutanağı” (Ek-2) esas alınacaktır.

4. Yeni YAD düzenlenirken, eski YAD bilgileri sistemdeki bilgilerle
karşılaştırılacak, kayıtların uyumlu olması durumunda eski YAD iptal
edilecektir. Kayıtların farklı olması durumunda ise yeni YAD, sorunun
çözümünü müteakip düzenlenecektir. Toplu alım belgesi kapsamındaki
defterler için sistemden sadece bir adet “yakıt alım kayıtları” özeti alınacaktır.

5. YAD başvurusu “Başvuru Dilekçesi” Ek-1.1 formu ve ekinde yer alan
belgeler ile yapılacaktır.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

6. İçsularda ticari amaçlı faaliyet gösteren; yük ve yolcu gemileri de ÖTV’siz
yakıt uygulamasından faydalanabilecektir. YAD düzenletilmesi istenen geminin
ölçüm ve sörvey belgeleri Denizcilik Sörvey Mühendislerinden en az biri
tarafından yerinde kontrol edilecektir.

7. “Tarifeli Yolcu ve Araç Taşımacılığı Hesap Sınıfından” YAD düzenletmek
isteyen donatanlar Liman Başkalığında kurulacak komisyona, geçerli “Hat İzin
Belgesi”ni ibraz edeceklerdir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

8. Denize Elverişlilik Belgesinde (DEB) yer almayıp ÖTV’siz yakıt
hesabında değerlendirilecek makineler için Makine Sörvey Raporu (Ek-1.2)
aranacaktır. Makine Sörvey Raporunun (ÖTV’siz Yakıt Hesabında
Değerlendirilecek Makineler Listesinin) düzenlenmesi aşamasında beyan
edilmeyen ve DEB’de yer almayan makineler, ilgili yıl içinde daha sonra
DEB’e işlenmiş olsa bile (donatan değişikliği dahil olmak üzere) o yıl için
gemiye tahsis edilen yakıt limiti arttırılmayacaktır. Makine güçlerinin azalması
durumunda ise yıllık yakıt limitleri düşürülecektir.

05.03.2009 tarih ve 7381 sayılı “Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Takip
Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” kapsamında müsaadeli olan
gemilere bu süre içinde düzenlenecek YAD için sadece yardımcı makine
değerleri esas alınarak verilecek yakıt limiti belirlenecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

9.Herhangi bir nedenle incelenmek üzere vergi dairesine sevk edilen YAD’ın
işlemi sonuçlanıncaya kadar yeni YAD düzenlenmeyecektir. Ancak, vergi
dairesinden YAD düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı (veya blokenin
kaldırılabileceği) yönünde yazılı onay gelmesi halinde, incelenen YAD’ın
onaylı fotokopisinin yazı ekinde olması kaydıyla, yeni YAD
düzenlenebilecektir.

10. YAD’a yapıştırılan birinci ve ikinci sayfalarda “belge numaraları” üstüne,
üçüncü sayfada ise sadece “onay” bölümüne mühür basılacaktır. YAD, Vergi
Dairesi ve/veya DTO onaylarını müteakip geçerli hale gelecek olup, onay
tarihleri YAD düzenlemeye yetkili her bir Liman Başkanlığınca sisteme
işlenebilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

11. Tebliğ gereğince düzenlenen taahhütname bir asıl, üç suret olarak
düzenlenecek olup aslı ilgili vergi dairesine, suretleri ise YAD düzenleyen
liman başkanlığı ve DTO’ya verilecektir. Liman başkanlığı, taahhütname
suretlerinden maktu damga vergisinin tahsili için, vergi dairesine verilecek
olan taahhütnamenin (aslı) üzerine “Liman Başkanlığımızca
taahhütnamenin bir sureti alınmış olup, maktu damga vergisi bedelinin,
dairenizce taahhütnamenin aslı için tahsil edilen nispi damga vergisi ile
birlikte alınması” ibaresini düşecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilgili
vergi dairelerine damga vergilerinin tahsili ve YAD onayı için yazı
yazılabilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI
12. Aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi durumunda aynı yıl içinde
yeni YAD düzenlenebilecektir:

a. Donatan değişikliği,
b. Defter kaybı, 
c. Gemi ismi değişikliği,
ç. Tarifeli sefere geçiş ya da tarifeli seferden çıkış,
d. Toplu Alım Belgesi’ne (TAB) giriş ya da TAB’dan çıkış,
e. Beyan değişikliği,
f. Seferlerinin artışı.
Yukarıdaki nedenler bağlamında; yeni YAD (TAB işlemleri hariç), YAD 
düzenleme yetkisine haiz tüm Liman Başkanlıklarınca düzenlenebilir. 

Donatan değişikliği ve gemi isim değişikliği haricindeki ikinci YAD
düzenlenmesi için ilk YAD düzenleyen liman başkanlığına başvurulması
halinde başvuru dosyası kapsamında; mükellef kaydı belgesi, ek
taahhütname, sözleşme örneği ve makine listesi belgeleri tekrar talep
edilmeyecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

13. YAD’ın yakıt bilgilerinin yer aldığı sayfaların dolması halinde, yeni bir
YAD, sayfaları dolan YAD’ın sonuna eklenecek ve her iki YAD’ın 7’nci
sayfalarına, “ Yakıt kayıt sayfalarının dolması nedeniyle…. belge nolu YAD …
tarihinde bu YAD’a eklenmiştir / …. belge nolu YAD’ın devamıdır/” içeren
not düşülecektir.

14. Belirlenmiş olan yıllık yakıt limitinin altında yakıt talebi ile adlarına YAD
düzenlenmiş olan gemilerin donatanlarının, limit artırımı talep etmeleri
halinde, yılda bir kereye mahsus olmak üzere yeni YAD (Beyan değişikliği
adımından) düzenlenebilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

15. Belirlenmiş olan yıllık yakıt limitini (en az %85’ini) dolduran ve “ÖTV’siz
Yakıt Değerlendirme Komisyonu”nunca karar verilen “Gemi Cinslerine Göre
Yakıt Tüketim Kapasitelerinin Tespiti”ndeki (Ek-2) yıllık çalışma saatlerini
(zaman çarpanı ile hesabi makine gücü çarpımı değerini) aşan gemilerin
donatanları, seferlerinin arttığını belirten dilekçe (gemi jurnal, YAD kayıtları
vb.) ile başvurmaları halinde, Bakanlığımızın ilgili diğer elektronik sistemleri
üzerinden de sorgulaması yapıldıktan sonra yeni YAD, (Seferlerinin artışı
sekmesinden) düzenlenebilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI
16. ÖTV’siz yakıt uygulaması mevzuatı ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konulu
2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 9’uncu maddesi kapsamında, liman
başkanlıklarınca yapılacak denetimlerle ilgili olarak;

a. Usulsüzlük tespit edilen, ihbar edilen veya usulsüz yakıt kullandığından şüphe
duyulan gemiler; liman başkanlıklarınca denetlenerek ilgili form (Ek-1.3)
doldurulacaktır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın “ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama
Genel Tebliği” uyarınca denetim için kendilerine çağrı yapılan donatan veya
kiracıların, mazeretsiz olarak deniz aracını getirmemesi ya da defterlerini ibraz
etmemeleri halinde, YAD’a bloke konularak ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

b. Donatan ve kiracılar; herhangi bir işlem için liman başkanlıklarına
başvurduklarında YAD’ları ve gemi hareket kayıt jurnalleri ÖTVBS ile
karşılaştırılarak Ek-1.3 doldurulacaktır. Bu kontrollerde, günaşırı liman çıkışı alan
gemiler ise doksan günlük periyotlarda kontrol edilecektir. Ayrıca, güverte jurnaline
veya hareket kayıt jurnaline, denetimin yapıldığı tarihteki sayfasına kontrol
formunun bir örneği iliştirilecektir.

c. DTGM’nin tespit ettiği ve sistemde bildirdiği gemiler, ivedilikle Ek-1.3 formu esas
alınarak kontrol edilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

17. Vergi dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde haklarında yeni
YAD verilmemesi kararı verilen donatanlar, ÖTVBS’de YAD Yasaklı
Listesi’ne eklenecektir.

18. Liman başkanlıklarında ÖTV’siz yakıt uygulaması için görevlendirilen
personelin değişmesi durumunda, şifre iptali veya yeni şifre alınması için ivedi
olarak Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM)’ne bilgi verilecektir.

19. Geçerli YAD’ı bulunan gemiler için; sehven yapılan işlemler sonucunda
YAD’da yıllık yakıt limiti artırımı gerekiyorsa, bu durum DTGM’ye
bildirilecektir (Ek-1.4 ve 1.5). Diğer düzeltmelerde “Düzeltme Kayıt İşlemleri
Tablosu” esas alınacaktır (Ek-1.6).
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

20. ÖTV’siz yakıt teslimatı, belirlenmiş olan kara ve deniz teslim yerlerinde
gerçekleştirilecektir. Yeni teslim yeri talebinin, ilgili liman başkanlığınca
uygun bulunması durumunda DTGM’ye ÖTVBS üzerinden bildirilecektir.

21. YAD düzenleme, vize işlemleri, bloke ekleme/kaldırma ve diğer hususlara
ilişkin bilgilere ÖTVBS’nin “İşlemler Rehberi” bölümünden, diğer tüm
bilgilere ise Sıkça Sorulan Sorular bölümlerinden ulaşılabilecektir.

22. Tankında ÖTV’siz yakıt bulunan geminin donatan veya kiracıları, geçerli
YAD’ı olmasa dahi jurnal veya gemi hareket kayıt jurnali tutmak ile mükellef
olduğundan o yıl için gemi adına YAD düzenlenmemiş olsa bile gemi için
hareket kayıt jurnali düzenlenecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

23. Gemi hareket kayıt jurnali donatan, kaptan veya kaptanın/donatanın uygun
gördüğü bir gemi personeli tarafından tutulabilecektir. Ancak, kaptan veya
donatan dışında jurnali dolduracak gemi personelinin yetkilendirildiği tarih
sayfasında açıklamalar bölümünde “…(adı/soyadı) isimli personel … tarihi
itibarı ile gemi hareket kayıt jurnalini tutmak hususunda yetkilendirilmiştir.”
notu düşülerek karşılıklı imza altına alınacaktır. Aynı biçimde donatan veya
kaptan haricinde yakıt alımında YAD’ı imzalayan personelin de gemi hareket
kayıt jurnalinde bu yetkisi belirtilecektir.
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LİMAN UYGULAMA TALİMATI

24. Tekne Takip Modülü (TTM) cihazının, donatım / söküm ve işletilmesine
dair hususlar ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında Deniz
Ticareti Genel Müdürlüğü talimatı ile belirlenecektir. Ayrıca, takip cihazı takılı
gemiye YAD düzenlenmesinde vize yapılırken veya düzeltmelerde TTM’den
bilgi alınmasını müteakip işleme devam edilecektir.

25. Bu uygulama talimatından önce yayımlanmış olan ÖTV’siz yakıt
uygulaması ile ilgili tüm Genel Uygulama Talimatları yürürlükten
kaldırılmıştır. Talimatta belirtilmeyen hususlarda ÖTV (I) Sayılı Liste
Uygulama Genel Tebliği esas alınacaktır.



Sıkça Sorulan Sorular
A. MEVZUAT 
B. TALİMATLARIMIZ
C. FORMLAR 
D. ÖNEMLİ BİLGİLER 
E. VİZE ve DÜZELTME İŞLEMLERİ

Ayrıca, ÖTVBS hakkında diğer bilgileri içeren kullanım 
klavuzu hazırlanarak menüye eklenmiştir.

Vatandaşlar için
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/OTV2/_public/sss.asp
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Mevzuata Hızlı Ulaşım



Sunum adı 18

YAD Düzenleme Sonrası Güncellemeler
DÜZELTME KAYIT İŞLEMLERİ

DÜZELTİMİN 
KONUSU

1- DEB VİZE / 
GÜNCELLEME

2- SÜRT VİZE / 
GÜNCELLEME

3- OTOMATİK 
GÜNCELLEME

4- VERİ TABANI 
DÜZELTME

5- MAKİNE VE TANK 
BİLGİLERİ 
DÜZELTME

DÜZELTİMİN ALT 
BAŞLIKLARI

1- DEB Numarası,

2- DEB Düzenlendiği Yer,

3- DEB Düzenlendiği Tarih,

4- DEB Geçerlilik  (Vize) 

Süresi,

5- DEB Sefer Bölgesi,

6- Gemi Cinsi,

1- SÜRT Numarası,

2- SÜRT Düzenlendiği Yer,

3- SÜRT Düzenlendiği Tarih,

4- SÜRT Geçerlilik  (Vize) 

Süresi,

5- Balık Avlama Türü,

A- Liman Kayıt Bilgileri:

1- Sicil Limanı,

2- Sicil No,

3- Bağlama Limanı,

4- Bağlama Liman No,

5- Teknik Kütük Limanı,

6- Teknik Kütük Numarası,

B-Gemi Ölçü Bilgileri:

1- Gros Tonilatosu,

2- Net Tonilatosu,

3- Deadweight Tonilatosu,

4- Boy,

5- En,

6- Derinlik,

1- Yakıt Alım Defteri Belge No,

2- Donatan / Kiracı Adı Soyadı,

3- Donatan / Kiracı T.C. Kimlik 

Numarası,

4- Donatan / Kiracı Vergi Nosu, 

5- Donatan / Kiracı Vergi 

Dairesi,

6- Donatan/ Kiracı Vergi Türü,

7- Donatan/ Kiracı Adres,

8- Donatan / Kiracı Telefon,

9- Donatan / 

Kiracı Faks, 

10- Tanınma İşareti,

11- MMSI Numarası Bilgisi,

12- Personel Sayısı,

13- Jurnal Numarası,

1- Toplam Ana Makine Gücü 

(Motorin),

2- Toplam Ana Makine Gücü 

(Fuel Oil)

3- Toplam Yardımcı Makine 

Gücü (Motorin),

4- Toplam Yardımcı Makine 

Gücü (Fuel Oil),

5- Tank Kapasitesi  (Motorin),

6- Tank Kapasitesi  (Fuel Oil), 

7- Tank Sayısı (Motorin),

8- Tank Sayısı (Fuel Oil),

DÜZELTİM YETKİSİ Bütün Liman Başkanlıkları

Yakıt Alım Defterini Düzenleyen Liman Başkanlığı
Yakıt Alım Defteri Düzenleyen Tüm Liman Başkanlıkları*
* (YAD’ın düzenlendiği liman başkanlığına yazı ile bilgi verilecektir.)

Açıklama: Yapılacak güncelleme ve düzeltmelerden ilgisine göre YAD’ın 4’üncü sayfasındaki Vizeler bölümüne veya YAD’ın 7’nci sayfasındaki değişiklikler ve tespitler bölümüne de işlenecektir. Hiçbir
surette YAD’ın basılı ilk üç sayfası üzerinde değişiklik yapılmayacaktır. Yapılacak güncelleme için uygulama talimatı doğrultusunda, donatandan dilekçe ve dilekçe ekinde değişikliğe esas ilgili belgelerin
örneği talep edilecektir. Sehven yapılan işlemler sonucu yıllık yakıt limitinin artırılmasını gerektiren bir durum tespit edilmesi halinde DTGM’ye yazı yazılarak değişiklik talep edilecektir.



19

ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Çeşme Liman Başkanlığı

1-Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Duba Cinsinde yeni adı ile Balık Çiftliği
Yemleme Dubasında kullanılan su araçları için ÖTV’siz yakıt taleplerinin
değerlendirilmesi.
2- Balık Avlama tekneleri su ürünleri yetiştiriciliği çiftliğinde kullanılabilir mi, orkinos
yetiştiriciliği yapan çiftliklerde çalışan teknelerin uluslararası kurallar bu cins te
belgelendirilen tekneler olması istenmektedir.
3- Eski teknelerde ana makine ve jeneratörün seri numarası, bhp , kw gibi benzeri
güç birimleri silinmiş durumda bu makinaların resimlerinin sisteme yüklenmesi
nasıl olacak?
4- Kabotaj dışına geçici olarak çıkanlara ayrı tank mecburiyeti örnek mavi yolculuk
yapan ve yunan adalarına gidenler.
5- Yakıtın normal alınıp sene sonu vergide vatandaşla devlet arasında
muhasebeleşme yapılması,
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

İzmir Liman Başkanlığı
1-Malumları olduğu üzere mer’i mevzuatımız kapsamında ÖTV’siz Yakıt alan ticari
deniz araçlarına ilgili Kanun ve Yönetmeliklere muhalefetten Başkanlığımızca İdari
Yaptırım Kararı uygulanmaktadır. Söz konusu İdari Yaptırım Kararlarımızın zaman
zaman ödenmediği görülmektedir. ÖTV’siz yakıt alan ticari deniz araçlarına
ÖTVBS’de ÖTV’siz Yakıt Alım Defterlerine İdari Yaptırım Kararları ödenene kadar
Başkanlığımızca bloke eklenmesinde herhangi bir sakınca görülmemesi
durumunda Uygulama Talimatına konunun eklenmesinin uygun olacağı,

2-Vergi Usul Kanun Kapsamında ilgili vergi dairelerine incelenmek üzere
gönderilen ve ÖTV’siz yakıt Alım Defterine ÖTVBS’de bloke eklenen deniz
araçlarının Gemi Sicilde satışlarına engel teşkil edip etmeyeceği, ÖTV’siz ile ilgili
mevzuat incelendiğinde, ilgili Vergi Dairesine yazılan yazının cevabı gelmeden
ÖTV’siz Yakıt alım defteri düzenlenmemesi hükümleri olduğu görülmüş olup, deniz
aracının satışlarının yapılarak Vergi Dairesi cevabı gelmeden alıcı adına yeni
defter düzenlenmemesinin mevzuata uygun olup olmadığı veya bu şekilde bir
düzenleme yapılıp yapılamayacağı hususlarında,
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Mersin Liman Başkanlığı
Uygulamada birlikteliğin sağlanması aynı zamanda kontrol ve denetimlerin daha sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ÖTV’siz Yakıt Alım Defteri Düzenleyen Liman
Başkanlıklarına Tekne Takip Modülü detay bilgilerini görüntüleyebilme yetkisi verilmesi.

Fethiye Liman Başkanlığı
1- Deniz aracının satışında ya da herhangi bir nedenle ÖTV'siz yakıt defteri kapatma
durumunda Liman Başkanlığı ve Vergi Dairesi kontrolünden önce gerçek usulde vergiye
tabi olan donatanın ilgili defteri yeminli mali müşavir kontrolü ve imzasından sonra diğer
ilgili ve ilişkili kurumlara işlem yaptırması gerektiğini düşünmekteyiz. (Bu şekilde yapılan
işlem en azından ilgili donatanın defter kapatma işleminden sonra yeminli mali müşavir
raporu düzenletmeme ve hatalı işlem yapma ihtimalini ortadan kaldıracaktır.)
2- Geminin bağlama limanının farklı olması durumunda ÖTV'siz yakıt sistemi, söz konusu
deniz aracının yıllardır defteri düzenleyecek olan limanda bulunmasına ve faaliyet
göstermesine rağmen "yerinde denetim" istemektedir. Özetle, Denize Elverişlilik Belgesi
düzenleyen limanda ÖTV'siz YAD düzenleneceğinde sistemin iş yoğunluğu nedeniyle
(özellikle turizm limanlarında) yerinde denetim istememesi gerektiğini ve mükerrer iş
çıktığını düşünmekteyiz.
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Trabzon Liman Başkanlığı
Vize, YAD düzenleme, yakıt alımı aşamalarında TTM'den sinyal alınamaması
durumlarında işlem yapılamamaktadır. TTM'leri arızalı olduğu tespit edilen gemilerin
cihazları yerel servisce onarılamadığı takdirde, Arvento/İzmir'e gönderilmekte. Cihazın
serviste olduğu süreçte yakıt alımı, vize ve YAD düzenlemede donatanlar mağdur
olmaktadırlar. Mağduriyet yaşanmaması için cihazın servise gönderildiğine dair yetkili
servisten arıza raporu alınarak sisteme işlenmek sureti ile geçici bir süre için yakıt
alımına, vize, YAD düzenletme gibi işlemlerin yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı,

Yalova Liman Başkanlığı
1- ÖTV siz yakıt uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatı EK-1 de belirtilen
ünvanlı personelin Kontrol Formu Düzenleme Yetkisinin olmadığı bu konuda sistemin
eksik kaldığı,
2- EK-1 nolu Talimatta yer alan yerinde denetimin Liman Başkanları,Denizcilik Uzman ve
Uzman Yar. ve DSM ler tarafından yapılabileceği yer aldığından 15 metre altı DEB-C
düzenleme yetkisi olan Uzman Personelin yer almadığı anlaşıldığından 15 metre altı ÖTV
Siz yakıt kullanan ticari teknelerin EK-1.3 formu düzenleme yetkisinin olması gerektiği
düşünülmektedir.
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Samsun Liman Başkanlığı

1- D.E.B vize işlemlerinde ÖTV'siz yakıt alım defterinin 4. sayfasındaki vizeler
bölümündeki "belgeyi düzenleyen" ibaresine ek olarak vize yapan seçeneğinin eklenmesi.
Bu sayede DEB' in yeni düzenlendiği veya vize yapıldığı ayrıca görülecektir.

2- Limanımızdan ÖTV' siz yakıt alım defteri düzenlenen gemilerin, üçer aylık dönemler
halinde aldıkları ÖTV' siz yakıt miktarları Akaryakıt Kaçakcılığı Komisyonu Toplantısında
Valiliğimize bildirilmesi istenmektedir. Mevcut raporda, üçer aylık dönemler de sadece
Yakıt Alım Defteri düzenlenen gemiler listelenmektedir. Oysa Başkanlığımızca ilgili yılın
tamamında düzenlenen defterlerin üçer aylık dönemlerde aldığı yakıtların listelenmesi
istenmektedir.

3- Gemi Sicilde (satış-terkin) işlemlerinden önce, ÖTV'siz Yakıt Alım Defteri iptal
edilmesine rağmen, işlem sonunda geminin iptal edilen ÖTV'siz yakıt kaydına sistem
tarafından bloke kaydı düşmektedir. Bu durumda yeni donatanın ÖTV'siz Yakıt Alım
Defteri talebinde bu bloke kaydının yeniden kaldırılması gerekmektedir. Aslında satış
öncesi defter iptal edildiği için sistem tekrar bloke etmemesi gerekmektedir.
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Çanakkale Liman Başkanlığı
ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (defter düzenleme) üzerinden sisteme giriş yapıldığında 
‘'yerinde denetime tabi gemi'' uyarısı görülürken, ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (vize) üzerinden
sisteme girişi yapıldığında aynı uyarı görülmemektedir. Bu durumun, veri girişlerinde farklılık 
yaratması sebebiyle, sistemde gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı mütalaa 
edilmektedir.

Güllük Liman Başkanlığı
1- 29.04.2016 tarih ve e.391 sayılı yazımız ile, daha önce yolcu motoru olarak faaliyet 
gösteren  daha sonra  büyükşehir  mevzuatına istinaden turistik amaçlı olta balıkçılığı gemisine  
çevrilen ticari gemilerin gerek teknik donanım gerekse gemi adamları donanımına göre gezinti 
tenezzüh gemileri ile aynı özellikleri taşıması hususu da göz önünde bulundurularak, ötv’siz
yakıttan yararlanmalarının sağlanması talebimizi değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
2- sektörden gelen yoğun taleplerin genel müdürlüğümüze iletilmesi amacıyla; iç sularda su 
ürünleri yetiştiriciliğinin yoğun olması nedeniyle iç sulardaki deniz araçlarına da ötv’siz yakıt 
alımı talebi mevcuttur.
3- Liman sınırlarımızdaki su ürünleri yetiştiriciliğinin açık  alanlara taşınması nedeniyle  ihtiyaç 
olarak ortaya çıkan balık çiftliği yemleme dubalarının yakıt sarfiyatlarının çok miktarda olması 
nedeniyle, deniz aracı uygunluk belgesi alınması zorunluğu getirilerek ötv’siz yakıttan 
yararlanmalarının sağlanması talebi sektörden yoğun bir şekilde başkanlığımıza iletilmektedir.
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARI
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ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMALARI
Ek-1.7 

 
 

.............................. LİMAN BAŞKANLIĞINA  
 
            Donatanı/Kiracısı bulunduğum .................................. adlı teknenin ........................ 
no’lu yakıt alım defterine aşağıda belirtilen değişikliğin işlenmesi hususunda gereğini arz 
ederim.  
 
                                                                                                        ….../…./20....                                                                                                                                                                   
                                                                                              .                                                                                     Adı Soyadı  ( İmza ) 
 
 
 

 DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 

1 Bir Defada ve/veya Yıllık Limit Değişikliği   
2 Diğer (...........................................................)   

 
 
Ekler ve Kontrolü (X)         

1 Denize Elverişlilik Belgesi Örneği 

2 Diğer (..............................................................) 
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ÖTV’siz Yakıt Uygulaması İşleyişi 2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular

DEB’de : İşleten ?
YAD’da : Kiracı ?
Sicil Tasdiknamesindeki Kiracı Bilgileri ?
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ÖTV’siz Yakıt Uygulaması İşleyişi 2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular
2. Defter düzenleme Konuları ve Değerlendirmesi

12. Aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi durumunda aynı yıl içinde yeni YAD
düzenlenebilecektir:

a. Donatan değişikliği,
b. Defter kaybı, 
c. Gemi ismi değişikliği,
ç. Tarifeli sefere geçiş ya da tarifeli seferden çıkış,
d. Toplu Alım Belgesi’ne (TAB) giriş ya da TAB’dan çıkış,
e. Beyan değişikliği,
f. Seferlerinin artışı.

Yukarıdaki nedenler bağlamında; yeni YAD (TAB işlemleri hariç), YAD düzenleme 
yetkisine haiz tüm Liman Başkanlıklarınca düzenlenebilir. 

Donatan değişikliği ve gemi isim değişikliği haricindeki ikinci YAD
düzenlenmesi için ilk YAD düzenleyen liman başkanlığına başvurulması halinde
başvuru dosyası kapsamında; mükellef kaydı belgesi, ek taahhütname, sözleşme örneği
ve makine listesi belgeleri tekrar talep edilmeyecektir.
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ÖTV’siz Yakıt Uygulaması İşleyişi 2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular
2. Defter düzenleme Konuları ve Değerlendirmesi

13. YAD’ın yakıt bilgilerinin yer aldığı sayfaların dolması halinde, yeni bir YAD,
sayfaları dolan YAD’ın sonuna eklenecek ve her iki YAD’ın 7’nci sayfalarına, “ Yakıt
kayıt sayfalarının dolması nedeniyle…. belge nolu YAD … tarihinde bu YAD’a
eklenmiştir / …. belge nolu YAD’ın devamıdır/” içeren not düşülecektir.

14.Belirlenmiş olan yıllık yakıt limitinin altında yakıt talebi ile adlarına YAD
düzenlenmiş olan gemilerin donatanlarının, limit artırımı talep etmeleri halinde, yılda
bir kereye mahsus olmak üzere yeni YAD (Beyan değişikliği adımından)
düzenlenebilecektir.

15. Belirlenmiş olan yıllık yakıt limitini (en az %85’ini) dolduran ve “ÖTV’siz Yakıt
Değerlendirme Komisyonu”nunca karar verilen “Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim
Kapasitelerinin Tespiti”ndeki (Ek-2) yıllık çalışma saatlerini (zaman çarpanı ile hesabi
makine gücü çarpımı değerini) aşan gemilerin donatanları, seferlerinin arttığını belirten
dilekçe (gemi jurnal, YAD kayıtları vb.) ile başvurmaları halinde, Bakanlığımızın ilgili
diğer elektronik sistemleri üzerinden de sorgulaması yapıldıktan sonra yeni YAD,
(Seferlerinin artışı sekmesinden) düzenlenebilecektir.
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ÖTV’siz Yakıt Uygulaması İşleyişi 2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular

YAD Kayıtlarının ÖTVBS ile Karşılaştırılması:

- YAD onayları tam mı ve tarihleri ile yakıt alım
tarihleri uyumlu mu?
- Alınan yakıt miktarları, yerleri ve tarihleri uyumlu
mu?
- YAD’da kayıtlı olmayan makinelerde kullanım
(yardımcı ve diğer makineler),
- Sökülen makinelerin çalışma saatlerinin
değerlendirilmesi,



2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular
Makine Tank Bilgileri
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ÖTV’siz Yakıt Uygulaması İşleyişi 2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular

YAD / SÜRT Vizesi,
Makine ve Tank Değişiklikleri,
Diğer Düzeltme ve Güncellemeler,
Cins Değişikliği ?

DÜZELTME KAYITLARI İŞLEMLERİ

DÜZELTİMİN KONUSU 1- DEB VİZE / 
GÜNCELLEME

2- SÜRT VİZE / 
GÜNCELLEME

3- OTOMATİK 
GÜNCELLEME

4- VERİ TABANI 
DÜZELTME

5- MAKİNE VE TANK 
BİLGİLERİ DÜZELTME

D
Ü

ZE
L

T
İM

İN
 A

L
T

 B
A

ŞL
IK

L
A

R
I 1- DEB Numarası,

2- DEB Düzenlendiği Yer,

3- DEB Düzenlendiği Tarih,

4- DEB Geçerlilik  (Vize) Süresi,

5- DEB Sefer Bölgesi,

6- Gemi Cinsi,

1- SÜRT Numarası,

2- SÜRT Düzenlendiği Yer,

3- SÜRT Düzenlendiği Tarih,

4- SÜRT Geçerlilik  (Vize) Süresi,

5- Balık Avlama Türü,

A- Liman Kayıt Bilgileri:

1- Sicil Limanı,

2- Sicil No,

3- Bağlama Limanı,

4- Bağlama Liman No,

5- Teknik Kütük Limanı,

6- Teknik Kütük Numarası,

B-Gemi Ölçü Bilgileri:

1- Gros Tonilatosu,

2- Net Tonilatosu,

3- Deadweight Tonilatosu,

4- Boy,

5- En,

6- Derinlik,

1- Yakıt Alım Defteri Belge No,

2- Donatan Adı Soyadı,

3- Donatan T.C. Kimlik Numarası,

4- Donatan Vergi Nosu, 

5- Donatan Vergi Dairesi,

6- Donatan Vergi Türü,

7- Donatan Adres,

8- Donatan Telefon,

9- Donatan Faks, 

10- Tanınma İşareti,

11- MMSI Numarası Bilgisi,

12- Personel Sayısı,

1- Toplam Ana Makine Gücü (Motorin),

2- Toplam Ana Makine Gücü (Fuel Oil)

3- Toplam Yardımcı Makine Gücü 

(Motorin),

4- Toplam Yardımcı Makine Gücü (Fuel 

Oil),

5- Tank Kapasitesi  (Motorin),

6- Tank Kapasitesi  (Fuel Oil), 

7- Tank Sayısı (Motorin),

8- Tank Sayısı (Fuel Oil),

DÜZELTİM YETKİSİ Bütün Liman Başkanlıkları Bütün Liman Başkanlıkları Bütün Liman Başkanlıkları Mevcut Yakıt Alım Defterini 
Düzenleyen Liman Başkanlığı

Mevcut Yakıt Alım Defterini 
Düzenleyen Liman Başkanlığı

Açıklama: Yapılacak güncelleme ve düzeltmelerden ilgisine göre YAD’ın 4’üncü sayfasındaki Vizeler bölümüne veya YAD’ın 7’nci sayfasındaki değişiklikler ve tespitler bölümüne de işlenecektir. Hiçbir surette YAD’ın basılı ilk üç sayfası üzerinde değişiklik
yapılmayacaktır. Yapılacak güncelleme için uygulama talimatı doğrultusunda, donatandan dilekçe ve dilekçe ekinde değişikliğe esas ilgili belgelerin örneği talep edilecektir. Yakıt limitinin değiştirilmesini gerektiren bir durum tespit edilmesi halinde DTGM’ye
yazı yazılarak değişiklik talep edilecektir.
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Donatan / Kiracı Vergi Kimlik Bilgileri
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2016 Yılında En Çok Görüşülen Konular
İcra Yolu İle Satılan Tekneler
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1.4.8. Deniz Aracının Donatan/Donatanlarının Değişmesi 
Deniz aracının donatanı veya donatanları tarafından satılması halinde, bu deniz
aracına ilişkin olarak verilmiş olan yakıt alım defteri, bu uygulama kapsamında
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.
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İrtibat Bilgileri
Tel : 0 312 203 10 00
Belgeg. : 0 312 232 42 24
Elmek. : otvsizyakit@udhb.gov.tr
Ali Rıza DAL Dai. Bşk. (2206)
Selma Bilici Şb Md.  V. (3300)
Celal ORAL Den. Uzm. (3311)
Mehmet Ali ALICI Den. Uzm. Yrd. (3312)
Şeref ERARSLAN VHKİ (3364)
T. Hakan AKDOĞAN Den. Sör. Müh. (3307)

Teşekkürler

mailto:otvsizyakit@udhb.gov.tr
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