
 

1 
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 19.03.2014 

Sayı: 2014/062        Ref: 4/062 
 

 

Konu: 

ÖTV ORANI SIFIRA İNDİRİLMİŞ DENİZ AKARYAKITI TESLİMİNE DAİR 

DÜZENLEMELER İÇEREN 6 SERİ NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

 

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 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 esaslara ilişkin olarak 6 Seri No.lı ÖTV Genel 

Tebliğinde ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 31 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği ile 6 Seri No.lı ÖTV Genel 

Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

 

a) 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “3. KARARNAME KAPSAMINDA DENİZ YAKITI 

TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER” başlıklı 

bölümünün 1 inci paragrafının son cümlesinde yer alan “ilgili vergi dairesine vermiş 

olmaları.” ibaresi “ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Kararname kapsamında teslim edilecek olan 

deniz yakıtını yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin 

bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı 

olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık 

tarafından verilen ve geçerlilik süresi dolmamış 

olan "dağıtım izin belgesi"ni haiz (Genel ve  Özel 

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 Dairesi 

Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi 

talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması 

gerekmektedir. 

 

- Dağıtım izin belgesi için Vergi Dairesi 

Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat tarihinde 

Kararname kapsamında teslim edilecek olan 

deniz yakıtını yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin 

bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı 

olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık 

tarafından verilen ve geçerlilik süresi dolmamış 

olan "dağıtım izin belgesi"ni haiz (Genel ve  Özel 

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 Dairesi 

Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi 

talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması 

gerekmektedir. 

 
- Dağıtım izin belgesi için Vergi Dairesi 

Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat tarihinde 
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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  

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 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanuna  muhalefetten 

mahkum olmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul  

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı 

kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları, 

 

- İlgili vergi dairesine 10.000.000 Türk Lirası 

karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 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. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 

Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanuna  muhalefetten 

mahkum olmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul  
Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı 

kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları, 

 

- İlgili vergi dairesine 10.000.000 Türk Lirası 

karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 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 

Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş 

olmaları. 

 

b) Aynı Genel Tebliğin “5/d Diğer Hususlar” alt başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışma usul ve esaslarını kendisinin 

belirleyeceği ve ÖTVBS’nin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde olan ve GPS, GSM 

tabanlı çalışacak tekne takip (ÖTVBSTTM) modülü kurar ve işletir. Modül kapsamında 

Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile donatılır. Modülden 

alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup, hukuki 

uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde edilen 

veriler; kontrol ve denetim, yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldırılması, 

yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla 

ÖTVBS ile de kullanılır.” 

 

ÖTVBS,   “ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemini”, ÖTVBSTTM ise “ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi 

ve Tekne Takip Modülünü”  ifade etmektedir. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’daDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 31) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

 

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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18 Mart 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6’DA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 31) 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. 

a) 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “3. KARARNAME KAPSAMINDA DENİZ YAKITI TESLİM 

EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER” başlıklı bölümünün 1 inci paragrafının son 

cümlesinde yer alan “ilgili vergi dairesine vermiş olmaları.” ibaresi “ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa 

vermiş olmaları.” olarak değiştirilmiştir. 

b) Aynı Genel Tebliğin “5/d Diğer Hususlar” alt başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirleyeceği ve 

ÖTVBS’nin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde olan ve GPS, GSM tabanlı çalışacak tekne takip (ÖTVBSTTM) 

modülü kurar ve işletir. Modül kapsamında Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile 

donatılır. Modülden alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup, hukuki 

uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde edilen veriler; kontrol ve denetim, 

yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldırılması, yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin 

değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla ÖTVBS ile de kullanılır.” 

Tebliğ olunur. 

 

———————————— 
1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


