
Soru: LYBS ve LTP’ye hangi adreslerden girebilirim? 

Cevap: LYBS’ye lybs.uab.gov.tr adresinden, LTP’ye uygulama.gtb.gov.tr/limantekpencere 
adresinden girebilirsiniz.  

 

Soru: Giriş şifremi nereden alabilirim? 

Cevap: Her iki uygulamaya da E-Devlet şifrenizle girebilirsiniz. Ayrıca Bakanlığımızdan şifre almanıza 
gerek yoktur.  

 

Soru: LYBS ve LTP uygulamalarına giriş şartları nedir? 

Cevap: Uygulamalara giriş yapabilmeniz için “Acente Yetki Belgesi” olan bir acentede personel olarak 
kayıtlı olmanız (Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartınız olması) gereklidir. Acente Yetki Belgesi ve 
Personel Tanıtım Kartı tarihleri geçerli olmalıdır. 

 

Soru: Uygulamalara giriş için nasıl yetki alabilirim? 

Cevap: Ayrıca yetkiye gerek yok. Önceki sorudaki şartlar sağlandığında uygulamalara giriş 
yapabilirsiniz. 

 

Soru: Yetki Belgesi veya Personel Tanıtım Kartı için başvuru yaptım. Uygulamalara ne zaman 
girebilirim? 

Cevap: Başvurunuz kabul edilip kaydınız yapıldığı / yenilendiği andan itibaren uygulamalara giriş 
yapabilirsiniz. 

 

Soru: Aradığım gemi sistemde çıkmıyor. 

Cevap: IMO No ile aramaya rağmen gemi çıkmıyor ise gemi sistemde kayıtlı değildir. Gemi işlemleri 
altında Gemi Tanımlama kullanılarak gemi kaydedilmelidir. Herhangi bir Liman başkanlığı ile iletişime 
geçilerek kayıt onaylatılır. Kayıt onaylatıldıktan sonra gemi “Yabancı Gemi Arama” dan bulunabilir.  
Türk gemi bilgileri sicil sisteminden otomatik olarak gelmektedir. Türk gemi bilgisinde yanlışlık 
olduğu düşünülüyor ise ilgili gemi sicil birimi ile iletişime geçilmelidir. 

 

Soru: Aradığım gemi sistemde çıkıyor fakat bilgileri farklı. (Bayrak, isim vb.) 

Cevap: Gemi işlemleri altında “Yabancı Gemi Arama” ile gemi bulunur. Gemi adına tıklanarak 
Düzenle butonuna tıklanır. Doğru Gemi bilgileri sisteme girilerek kaydedilir. Herhangi bir Liman 
başkanlığı ile iletişime geçilerek kayıt onaylatılır. Kayıt onaylatıldıktan sonra gemi “Yabancı Gemi 
Arama” dan bulunabilir.  
Türk gemi bilgileri sicil sisteminden otomatik olarak gelmektedir. Türk gemi bilgisinde yanlışlık 
olduğu düşünülüyor ise ilgili gemi sicil birimi ile iletişime geçilmelidir. 

 

Soru: Aradığım liman sistemde çıkmıyor. 

Cevap: Liman kodları ve isimleri UN/LOCODE ‘dan (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Konum Kodları) 
alınmıştır. Girdiğiniz isim limanın diğer ismi (İzmit / Kocaeli) olabilir. Limanın yerel veya Türkçe ismi 
olabilir. Türkçe karakter girişi limanı bulmanızı engelleyebilir. Aradığınız isim Liman Otoritesi altında 
bir tesis ismi olabilir. Buna rağmen bulamıyorsanız ltp.didgm@uab.gov.tr ile bağlantı kurun. 

 

Soru: Aradığım P&I Kulüp sistemde çıkmıyor. 

Cevap: Aradığınız P&I kulüp ismi yerel isim olmamalıdır. Yerel harfler kullanılmamalıdır. P&I kulüp 
uluslararası ismi ile aranmalıdır. Buna rağmen bulamıyorsanız P&I poliçesi ile ltp.didgm@uab.gov.tr 
ile bağlantı kurun. 
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