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1. ÖTVBS

Tekne Takip Modülünün, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama GenelTebliğinde tanımlı

"ÖTV'siz

Yaklt Bilgi Sistemi (ÖTvBS)"nin tamamlayıcısı bir sistem olduğu ve bu bağlamda ÖTV'siz yakıt
kullanmak isteyen deniz araç|arı ile uyumlaştırılacağı,

2.

yakıt Alım Defteri (YAD) diizenlenmiş olan gemilere modül kapsamında takılaçak elektronik takip
cihazının son montaj tarihinin yakıt alım defteri düzenletme tarihinden itibaren 60 gün olacağı ve bu
süıeye kadar sistemİni taktırmayan ve aktive ettirmemiş deniz aracına ÖTV'siz yakıt verilmeYeceği,

3,

Bu modül gereği kullanılan elektronik takip cihaz ve bilgi iletişim hattının Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşnıe Bakanlığı'na ait olacağı; YAD ile birlikte deniz aracının sahibi veya yetkilisine cihazların
ücretsiz sağlanacağı ve 2 yıl garantili olacağı,

4.

Cihazların Öry'siz yakıt kullanma talebi olan deniz aracına ücretsiz monte edileceği, deniz aracı
yetkilisine montaj vcteslim tutanağının imzalanması sureti i|e deniz aracının sahibi veya yetkilisine
zimmetlenerek teslim edileceği,

5.

Söz konusu elektronik takip cihazlarının monta.j, bakım ve tamirinin garanti kapsamlnda 2 Yıl süre ile
yüklenici {irma tarafından yapılacağı veya yaptırılacağl,

6.

Söz konusu elektronik takip cihazı ve bilgi iletişim hattının Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleŞme
Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü bilgisi ve talimatı dışlnda kullanllmayacağı,
konusu elektronik takip cihazlarının işlevini yerine getirememesi halinde; yüklenici firma
tarafından yapılacak veya yaptırı|acak kontrot neticesine göre, cihazın yenilenmesi veya tamirinin
garanti süresi içerisinde ytiklenici firma; garanti süresi dışında deniz aracı yetkilisinin sorumluluğunda
6lacagı ve fakat kullanıcı kusurundan kaynaklanan tamir ve yenileme masraflarlnln garanti kapsamı
dışında kalacağı,

7. Söz

yakıt alımından vazgeçen deniz aracı sahiplerince, deniz aracı üzerindeki TTM elektronik
takip cihazının yetkili servis eliyle sökİürüleceği ve sökülen cihazın yetkili servisçe muhafaza
edileceği,

8. ÖTV,siz

elektronik takip cihazı için YAD düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 444 7'l 7S
numaralı telefondan montaj için randevu alarak 30 gün içerisinde cihaz montajını yaptıracağım,

9. TTM

Hususlarında bilgi aldığımı beyan ederim.
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