
1-)https://umurbey.uab.gov.tr adresine giriş yapınız. Açılan 
sayfada E-DEVLET İLE GİRİŞ YAP butonuna tıklayınız.



NOT: Eğer satışı vekaleten yapmak istiyorsanız ve Şahıs yetkilisiyseniz 
+ŞAHIS YETKİSİ GEMİ EKLEME sekmesine, Firma yetkilisiyseniz 

+FİRMA YETKİLİSİ GEMİ EKLEME sekmesine tıklayınız. Açılan sayfada 
istenilen bilgileri doldurunuz ve KAYDET butonuna tıklayınız.



2-)BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERİ sekmesine tıklayınız, 
BAĞLAMA KÜTÜĞÜ GEMİ SATIŞ BAŞVURUSU 

sekmesini açınız.



3-)Açılan sayfada tekne bilgilerinizi kontrol edip Başvuru 
Limanını FETHİYE seçiniz sonrasında İLERİ butonuna 

tıklayınız.



4-)Açılan sayfada SATICI/ALICI EKLE butonuna tıklayınız.



5-)İşlemdeki rolü sekmesinden öncelikle SATICI seçiniz. 
Satış Yapan Donatan sekmesinden tekne sahibininin

bilgileri otomatik olarak gelecektir. Sonrasında YETKİLİ 
EKLE butonuna tıklayınız.



6-) Satışı yapan kişi tekne sahibi ise KENDİSİ vekaleten bir 
başkası ise BAŞVURAN seçeneğini seçiniz. Gerekli kutucukları 

doldurup KAYDET seçeneğine tıklayınız.



7-) Satıcı ve Yetkili bilgilerini kontrol ediniz ardından 
KAYDET seçeneğine tıklayınız.



8-) SATICI/ALICI EKLE kutucuğuna tıklayınız.



9-) İşlemdeki rolü sekmesinden ALICI seçeneğini seçiniz, TÜR
sekmesinden alıcı ŞAHIS yada ŞİRKET seçeneğini seçiniz, gerekli 
boşlukları eksiksiz doldurduktan sonra YETKİLİ EKLE butonuna 

tıklayınız.



10-) Tekneyi alan kişi için KENDİSİ yada BAŞVURAN seçeneğini 
seçiniz. Gerekli kutucukları doldurup KAYDET seçeneğine 

tıklayınız.



11-) Satış Bilgileri sayfasında Satıcı ve Alıcı bilgilerini 
kontrol ettikten sonra İLERİ kutucuğuna tıklayınız.



12-)İstenen Evraklar sayfasında gerekli kutucuğu 
işaretleyiniz ve İLERİ seçeneğine tıklayınız.



13-) Başvuran Bilgilerini kontrol ediniz, telefon kısmındaki DÜZELT
seçeneğine tıklayınız. Numaranızı başına 0 (Sıfır) eklemeden yazıp 

KAYDET seçeneğine tıklayınız. İŞLEMİ TAMAMLA seçeneğine 
tıklayınız. Açılan sayfada ONAYLA kutucuğuna tıklayınız.



14-) Açılan yeni sayfada BELGELER seçeneğine tıklayınız. İstenilen evrakların fotoğraflarını, 
sayfayı sağa doğru kaydırıp ORTA BOYUT olacak şekilde DÜZENLE seçeneğine tıklayarak ayrı ayrı 
yükleyiniz. (Liman Başkanlığına satışa gelirken teknenin sancak,iskele,kıç,makine seri no ve varsa 

tekne gövde numarasının fotoğraflarını renkli olarak çıkartıp getiriniz.)



15-) Belge yükleme işlemini tamamladığınız takdirde sisteme 
kaydetmiş olduğunuz telefon numaralarına örnekteki gibi sms
gelecektir. Ardından RANDEVUSU ALINMAMIŞ BAŞVURULAR 

bölümünde RANDEVU AL sekmesine tıklayınız.



16-) Açılan RANDEVU SİSTEMİ sayfasında satış için randevu istediğiniz tarih ve 
saati seçiniz. RANDEVU AL butonuna tıklayınız. İşleminiz tamamlandığı 

takdirde sisteme kayıtlı olan telefon numaranıza 
örnekteki gibi mesaj gelecektir.
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