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TÜM LİMAN TESİSLERİ' NE
 
 

              Liman Başkanlığımızın internet adresi www.kocaeliliman.gov.tr olarak değiştirilmiş olup  an
itibariyle  yapılacak tüm manşet, haber, yeni kanun, yönetmelik-yönerge vb. mevzuat yayımları veya
değişiklikleri bu site üzerinden takip edilecek ve liman tesislerine gelen gemilerin bildirimlerine ait girişler
ayrıca bu site üzerinden yapılacaktır.
                Liman tesisleri gelen gemi bildirimlerinin elektronik ortamdaki girişleri ile ilgili olarak;

Gelen gemilere ait bildirimler 01.06.2017 tarihinden itibaren yapılacaktır.
Liman tesisi gemi bildirimi için öncelikle "www.kocaeliliman.gov.tr/gemi_giris_login.aspx" web
adresinden kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacak ve giriş yaptıktan sonra yönlendirilen
sayfada yer alan formu ayrıntılı olarak dolduracaktır.
Liman Tesisleri sisteme girebilmek için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrelerinin bulunduğu zarfı bir
dilekçe ile Liman Başkanlığımızdan elden teslim alacaklardır. Söz konusu dilekçede gemi girişinden
sorumlu olan iki personelin isim,soyisim ve iletişim bilgileri yer alacaktır.(Kullanıcı adı ve şifre
zarflarını daha önce  almış olan liman tesisleri dilekçelerinde sadece sorumlu personelin bildirimini
yapacaktır.)
Girilen gemilere ait bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, liman tesisi değişiklik olan bilgileri
en kısa zamanda güncelleyecektir.
Liman Tesisi sistem ile ilgili herhangi bir sorun yaşaması durumunda Liman Başkanlığı ile irtibata
geçecektir.

           Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ve/veya aksatan liman tesisleri ile ilgili olarak Limanlar
Yönetmeliği kapsamında İdari işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.        
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Atalar Mah. Sahil Yolu Cad. No: 26 Yarımca- Körfez / KOCAELİ - TURKEY
Gemi ve Kıyı Yapıları Denetim Servisi - Tel: 0262 528 37 54 Faks: 0262 528 47 90
web: www.kocaeliliman.gov.tr      e-Posta: kocaeli.liman@udhb.gov.tr

Bilgi için:Abdullah BALYAPAN
Denizcilik Uzmanı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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