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Geni Scili İŞernleri.

Konu

TüRK ARMATöRLER Bi RLi Ği NE
Mecli§ Mebusan Cd. No:23 Dursun Han. K:7 Salıpazarı Fındıklı BEYOĞLU / iSTANBUL
iıgi

a) 28.12.2020 tari

i ve E-8036896G 125.01.

-69838 sa7 ı l ı yazı mı z.
b)28,12.2020 tarihli ve E-8036896G125.01 .01-72738 s4ıılı yazımız.
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Bilindiği üzere ilgi (a) yazmz ile, gerııi sicil i$errılerindegarıi ilgililerinden talep edilen bazı
bdgderin gerek mwzuatta yapılan degi$klikler ve gerekse Gend M üdürlüğümüz uhdesinde geli$irileek
kullanılan yeni programlar neticesinde istenilmesine gerek kalmadığından bahisle, bundan böyle sicil
i$ernleinin Umurbey S$gni'ndeya7ımlanmışolan yeni cdvdler çerça/esindeyapılmas bildirilmi$ir.
Diğer taraftan ilgi (b) yazımız ile de, gg,ıli, deniz ve işıı araçlarının §cil işlernlerine

yöndik vatandaş başvuruları için Umurbey Vatandaş Portalı e - Ds/ld Entegrasyonu
çalıynalarının tarnamlandığı ve bütün geniler için yazmızda b,dirtileı tüm i$ernlere ilişkin
vatandaşlarımızın başvurularını "Umurbey- Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi"
(https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurba7--denizcilik-vatanda.portal-girisi-5190)

tari hi i ti bariyl e yapabi l ecekl eri
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f

adresinden 01.01.2021

ade edi l mi $i r.

Geni ilgililerinin yapılrak bş,ıurularda sıkıntı

yaşamaTrası anacıyla başvuruların ve işlanlerin

nasıl yapılacağını açıklayıcı metin ve videolar Vatandaş Portalında
https://umurbey. uab.gov.trA/atandaJVatandasSSS adresi nde pryl

ve

4ı mı$ı r.
Bu itibarla; ülkenizde y4anan yoğun panderni riski nedeııiyle tüm i$enlerin en az ternasla
yapılması gerekliliği ve vatand4ın ilgili kamu kurumuna gitmeden i$anlerini en kolay yoldan
yapmas stratğimize istinden, 15.01.2020 tarihinden itibaren Liman Başkanlıklarından bu hizmdin
l

verilmey@i, Bağlama Kütüğü dahil tüm iş|en

başvurularının adı geçen portal üzerinden
geÇeklştirilecegine yönelik gerekli bilgilerıdirmenin yapılması huslısı-ında bilgilerinizi ve geegini rica
ederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a.
Genel Müdür

D{ıtım:
Liman Başkanlıklarına
Yetki l endi ri l miş Bd ediydere
İ meak Deniz Ticaret Odşı Başkanl ığına
M er§ n Deniz Ticaret Odan B4kanl ığına
Türk Armatörler Bi rl iği ne
Vapur Donatanl arı ve Acerıtd eri Ş6şpgği ge,""ıi

Belge Doğrulama Kodu

:

UIVKEAZA

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek i Çankaya

/

elektroı-ıik iıııza ile ilı]zalanlnıştür.
Belge Doğrulama Adresi: https://www.furkiye.gov.trludhb-ebys

Bilgi için:Mehmet KAYMAK
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