Ek-1.1

.............................. LİMAN BAŞKANLIĞINA
Aşağıda bilgileri yer alan gemi adına ekteki belgeler doğrultusunda ÖTV’siz Yakıt Alım
Defteri (YAD) ve/veya Gemi Hareket Kayıt Jurnali düzenlenmesi hususunda gereğini arz
ederim.
Ayrıca, tekne takip cihazının taktırılmasından, kullanım süresi boyunca bakımından,
sağlam ve çalışır şekilde geri tesliminden sorumlu olduğumu, aksi halde cihazın güncel
bedelini ödemeyi kabul ettiğimi / ettiğimizi taahhüt ederim /ederiz.
Adı Soyadı (Varsa Kiracı)
(İmza /Kaşe)
(....../....../20......)

Gemini Adı / Numarası

Adı Soyadı (Donatan)
(İmza /Kaşe)
(....../....../20......)

:

Donatanın Adı Soyadı / Ünvanı :
Vergi Dairesi:

X

T.C. Kimlik No

Tel No:

0

Cep Tel No:
Adres

Vergi No:

E-Posta Adresi

0

@

:

Makine Güçleri ve Yakıt Türü
Azami yıllık yakıt miktarından
daha azını talep ediyorum.

Ana Makine (BHP)
Motorin
Fuel Oil

Yardımcı Makine (BHP)
Motorin
Fuel Oil

Motorin (m3)

Fuel Oil (mton)

Mevkii

Zamanı

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

Geminin Mevkii ve Mevki Zamanı

(Dilekçe tarihinden 24 saat öncesine kadar liman,
iskele, demiryeri veya koordinat bilgisi ile zaman
olarak tarih saat ile işlenecektir.)

Ekler ve Kontrolü ( kontrol edilen belgeler işaretlenecektir.)

(....../....../20......) saat …:…
:

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 (3 m3 altında tank kapasitesi olan gemiler için ana
makine ve jeneratör varsa DEB yeterlidir.)
8-) Kontrol Formu (Liman Başkanlığınca dosyaya eklenecektir.)
yeterlidir.)
9-) YAD Örneği Diğer (Liman Başkanlığınca dosyaya eklenecektir.)
10-) Diğer (İçsu araçları için ölçüm belgeleri örneği)
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)
(....../....../20......) saat …:…

