KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TESİSLER
ÜRETİCİ KODU
BAŞVURU ŞARTLARI
AÇIKLAMALAR:
Üretici kodu, 28.12.2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gezi Tekneleri
Yönetmeliği” kapsamında söz konusu firmayı belirtmek üzere Genel Müdürlüğümüzce
verilen üç harften oluşan bir KOD’tur.
Firma Gemi Sanayi Veritabanı Programına kayıtlı ise sadece başvuru dilekçesi (Ek-1) yeterli
olup başvuru şartlarındaki (b), (c), (ç) ve (d) de geçen bilgi/belgelere gerek yoktur.
Firma Gemi Sanayi Veritabanı Programına kayıtlı değil ise Üretici Kodu almak için Gemi
Sanayi Veritabanı Programına kayıtlı olması zorunludur.
Gemi Sanayi Veritabanı Programına kayıt başvurusu ile Üretici Kodu başvurusu aynı anda
yapılabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Üretici Kodu almak için aşağıdaki bilgi veya belgelerle ilgili liman başkanlığına başvurulur.
a) Başvuru dilekçesi, (EK-1)
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil
Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik
numarası beyanı,
c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği
ve yetki belgesi,
ç) Kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,
d) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya ilgili idareden alınan izni ve/veya kısmi işletme
izni /işletme izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği.
İNCELEME VE KAYIT
1- İlgili Liman Başkanlığınca talep sahibinin Gemi Sanayi Veritabanı Programına kayıtlı olup
olmadığına bakılır.
-Kayıtlı ise Başvuru dilekçesi (EK-1) bir üst yazı ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
-Kayıtlı değil ise öncelikle GSVP’ye kaydedilmesine yönelik başvuru evrakları ve ekleri
ile Üretici Koduna almaya yönelik evrakları birlikte bir üst yazı ile Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilir.
2- Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından başvuru evrakları üzerinde
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
-

Uygun bulunan talepler; talep sahibi ile ilgili Liman Başkanlığına yazılı olarak
bildirilir.
Sisteme kaydı yapılan KOD ile talep sahiplerinin kullanıcı kodu ve şifresi başvuru
dilekçesinde belirtilen e-posta adresine gönderilir.
Uygun bulunmayan talepler; uygunsuzlukları ve/veya eksiklikleri talep sahibi ile
Liman Başkanlığına yazılı olarak bildirilir, KOD verilmez. Uygunsuzluk ve/veya
eksikliklerin giderilmesi sonrasında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne
yeniden müracaat edilir. Müracaata göre işlem tamamlanır.

EK - 1
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
...................................... Liman Başkanlığına
Konu : Üretici Kodu Talebi.

…./…./201..

…………………………………………….. firması/tesisi olarak ……………………………..
(tekne imal/çekek) faaliyeti yapmaktayız. Gezi Tekneleri Yönetmeliği gereğince istenen
üretici kodunun firmamıza tahsisi hususunda gereğini arz ederim.

Firma Yetkilisi
( İmza Kaşe )

Firma Adı

: …………………………………

Firma Yetkilisi

: …………………………………

İrtibatla Sorumlu Kişi : …………………………………
Telefon

: …………………………………

Faks

: …………………………………

Cep

: …………………………………

Adres

: …………………………………

Üreticinin istemiş olduğu üç harf (Türkçe karakter içermeyecek şekilde örneğin GOZ)
1. Tercih

: …….

2. Tercih

: …….

3. Tercih

: …….

