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Yurt dışına sefer yapan gemilere akaryakıt verilmesi amacıyla kullanılan akaryakıt tankların hacim
ölçülerinin denetlenmesi ile yurt dışına sefer yapan gemilere verilecek transit yakıtların söz konusu
deniz taşıtlarına taşınması ve teslim işlemini gerçekleştiren barçlar ve deniz tankerlerinde gizli
bölme bulunup bulunmadığının tespiti, kaçakçılığın önlenmesi ve ileride olası bir olumsuz
durumun ortaya çıkmaması açısından, gümrük idarelerince gayri muayyen zamanlarda denetleme
yapılması ve bunlarda gizli bölme bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmanın söz konusu
taşıtların ilk sefer öncesinde gümrük müdürlüğünce görevlendirilen heyet tarafından yapılması ve
yapılacak işlemlerde de her seviyedeki görevlinin azami hassasiyet göstermesi,

Yurt dışına sefer yapan ulusal gemilerde veya yabancı bayraklı gemilerde kullanılacak transit
yakıtların söz konusu deniz taşıtlarına verilmesi işlemini gerçekleştiren barçlar ve deniz
tankerlerinde gizli bölme bulunup bulunmadığının tespitinin, söz konusu taşıtların ilk sefer
öncesinde aralarında gümrük idaresinde görevli personelinde bulunduğu uzman kişi/kurum ve
kuruluşlardan oluşturulacak heyet tarafından yapılması (bulunulan bölge dikkate alınarak bu işle
iştigal eden kişi/kurum ve kuruluş bulunmadığı takdirde heyet gümrük idaresi gümrük
görevlilerinden oluşturulacaktır) sonucunda 3 nüsha tespit raporu düzenlenmesi ,

Söz konusu gemilerde tank ve yakıt miktarı tespitine ilişkin uzman personel taleplerinin öncelikle
Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine yapılması, Bölge Müdürlüklerince karşılanamaması
halinde sırasıyla Meslek Odaları, Üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruşlardan talep edilmesi
suretiyle işlem yapılması,

Muhtemel suiistimallerin önlenmesi için bundan sonra yapılacak işlemlerde ihrakiyenin verilmesi
sırasında görevli gümrük memurunun geminin jurnalini ve çark defterini inceleyerek şüpheli bir
durum bulunup bulunmadığını ve yabancı seferde olup olmadığını kontrol etmesi,

Ayrıca, harici seferde iken arıza nedeniyle dahili sefere geçen geminin tersanede bakım ve
onarımına ilişkin olarak Liman Başkanlığınca onaylanmış tersane yazısının mücbir sebep belgesi
olarak kabul edilmesi,

gerekmektedir.
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Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 601 inci maddesi uyarınca serbest dolaşıma girmemiş
akaryakıt talebinde bulunan kaptan, acente, bunker veya liman bayilerinden, yakıt verilecek
yabancı gemiler ve yabancı limanlara sefer yapacak Türk bandralı gemilere serbest dolaşıma
girmemiş yakıt verilmesi ile ilgili olarak yapılacak müracaatlarda, yakıt verilecek geminin yakıt
kapasitesine ilişkin beyan aranılacak, ayrıca beyana yarayacak belgeler temin edilebileceği
durumlarda istenilecektir.

Öte yandan, merkez ve şubeler şeklinde faaliyet gösteren bunker ve liman bayilerinin gümrük
idaresinde tescil ettirecekleri her gümrük beyannamesi için Gümrük Yönetmeliğinin 73 nolu
ekinde yer alan Taahhütnameyi ibraz etmeleri gerektiği hususu dikkate alınarak,

a) Şubelerin işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek usulsüzlük ve suiistimallerde gümrük
idaresinin muhatabının doğrudan firma merkezi olduğunu gösterir noter tasdikli taahhütnamenin,

b) Gümrük Yönetmeliğinin 602 nci maddesinde yer alan koşulların firma merkezi tarafından yerine
getirildiğini gösterir ilgili gümrük idaresince onaylı belgenin,

Şubelerin işlemlerinin yürütüleceği ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde faaliyetlerine izin
verilerek ayrıca teminat aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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