
GEMİ SANAYİ VERİTABANI 
PROGRAMI (GSVP)

1-Kapsam içi ve kapsam dışı tüm tesisler
GSVP’ye kaydolmak zorundadır.

"Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik" 28/06/2015
tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olup anılan yönetmeliğin 18 nci maddesi gereği kapsam içi ve kapsam
dışı tüm tesisler [ tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri (dolgu/kıyı/sahil
şeridi/kara/tüm Sanayi Bölgeleri/Serbest Bölgeler/Balıkçı Barınakları
içerisindeki çekek yerleri/Yat Limanı/Marina içerisindeki çekek yerleri)]
GSVP’ye kaydolmak ve GSVP’de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle
yükümlüdür.



2- Tüm gemi ve su araçlarının İnşaada 2.5 m
ve üzeri, tadilat ve bakım-onarımda 15 m ve
üzeri bilgileri GSVP’ye girilecek.

Boyu 2,5 metre ve üzerindeki tüm gemi ve su araçlarının inşası ile 15
metre ve üzeri tüm gemi ve su araçlarına ait tadilat ve bakım-onarım
bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak GSVP’ye tesis yetkilisince girilmesi
zorunludur.



3- Bilgilerin GSVP’ye girilmemesi
durumunda tesisin işlemleri
gerçekleştirilmez

GSVP’den kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle bilgi girişinin
yapılamaması halinde, bu durum İdareye bildirilmedikçe tesis
yetkilisince veri girişi yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılır.

GSVP’ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda ilgilisi Liman
Başkanlığınca uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi
halinde Liman Başkanlığınca tesisin işlemleri gerçekleştirilmez.

Herhangi bir işlem için liman başkanlığına tesis yetkilisince yapılan
müracaatlarda, liman başkanlığınca işlem yapılmadan önce tesisin
GSVP’deki bilgileri kontrol edilir, güncel olmayan bilgileri yenilenmeden
işlemleri yapılmaz.



4- 13/02/2009 tarihinden önce faaliyette
olduğunu belgeleyen kapsam içi ve kapsam
dışı tesisler başvuruda istenen izin
belgelerini ibraz etmek durumunda değildir.

28/06/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
gereği 13/02/2009 tarihinden önce faaliyette olduğunu belgeleyen
kapsam içi ve kapsam dışı tesisler 31/12/2017 tarihine kadar
faaliyetlerine uygun izin belgelerini (İş yeri açma ve çalışma ruhsatı
veya ilgili idareden alınan izni ve/veya kısmi işletme izni /işletme izni
belgesinin aslı veya idarece onaylı örneğini) idareye sunmak zorunda
değildir.



5- Başvuru şartları

GSVP’ye kaydolmak 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. 



6- Tesis İnceleme

1- İlgili Liman Başkanlığınca talep sahibinin tesisinde gerekli
incelemeler yapılarak (EK-2) Tespit Raporu doldurulur.

2- Tespit Raporunun “GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR” kısmına kapsam
dışı veya kapsam içi tesisin yangınla mücadele durumu, enerji
birimleri, revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu, su
şebekesi ve/veya su deposu, atık sahası/deposu durumu ile inşa,
bakım-onarım, çekek veya tadilat yapabilecek donanıma sahip olup
olmadığı hususuna yönelik Liman başkanlığınca değerlendirme
yapılır.

3-Dilekçe ve başvuru evrakları ile Tespit Raporu Liman Başkanlığı
tarafından Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilir.



7- Kayıt

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 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, sisteme
kaydı yapılmaz. Uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi
sonrasında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne yeniden
müracaat edilir. Müracaata göre işlem tamamlanır.



ÜRETİCİ KODU



1- Üretici Kodu Nedir
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.



2- Başvuru şartları
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 ve EK-2 nin doldurulmasına gerek yoktur..
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. 



3- Tesis İnceleme

1- İlgili Liman Başkanlığınca talep sahibinin tesisinde gerekli
incelemeler yapılarak (EK-2) Tespit Raporu doldurulur.

2- Tespit Raporunun “GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR” kısmına kapsam dışı
veya kapsam içi tesisin yangınla mücadele durumu, enerji birimleri,
revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu, su şebekesi
ve/veya su deposu, atık sahası/deposu durumu ile inşa, bakım-onarım,
çekek veya tadilat yapabilecek donanıma sahip olup olmadığı hususuna
yönelik Liman başkanlığınca değerlendirme yapılır.

3-Dilekçe ve başvuru evrakları ile Tespit Raporu Liman Başkanlığı
tarafından Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilir.



4- Kayıt

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 talep sahiplerinin Üretici kodu adreslerine
gönderilir.

Uygun bulunmayan talepler; uygunsuzlukları ve/veya eksiklikleri
talep sahibi ile Liman Başkanlığına yazılı olarak bildirilir, sisteme
kaydı yapılmaz. Uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi
sonrasında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne
yeniden müracaat edilir. Müracaata göre işlem tamamlanır.



Konuyla ilgili olarak Üretici Kodu ve Gemi
Sanayi Veritabanı Programı’na (GSVP) kayıt
hususları yeniden düzenlenerek Genel
Müdürlüğümüz Web sayfasında
(http://www.tkygm.gov.tr) yer alan kıyı yapıları
linkinde yayınlanmıştır.

TEŞEKKÜRLER


	Slayt Numarası 1
	�
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13

