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Teknik Servis ve Tip Onay Belgelendirme Elektronik Başvuru 

Süreçleri

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı
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 https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden Firma Yetkili Girişi’ni seçiniz.

 İlk defa başvuru yapacaklar E-İmza Yetki Talebi’nde bulunmalıdırlar.

https://basvuruportal.tse.org.tr/
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 Ulaşım ve Lojistik > Otomotiv Belgelendirme > Başvuru İşlemleri > 
Tip Onay Belgelendirme Yeni Başvuru seçeneği seçilir 
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 Açılan Ekranda istenilen bilgiler doldurulur. 
 Belge talep edilen kuruluş seçilemiyorsa yetki talebinizi kontrol ediniz. 
 Teknik Servis seçimi yapılır.
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 Ekran Açıklamaları
 Tip Onayı: İlk defa tip onayı alacak başvuruları için
 Kapsam Genişletme(Belgelendirme): Belgelendirme 

Müdürlüğü tarafından yapılan kapsam genişletmedir.*
 Kapsam Genişletme(Teknik Servis): Başvuru teknik servisler 

tarafından değerlendirilir ve teknik servis raporunu 
yükledikten sonra başvuru Belgelendirme Müdürlüğüne 
yönlendirilir. 

 Revizyon: Revizyon başvurularında seçilmelidir.*
 Diğer: Mevzuat içerisinde belirtilen özel durumlardan kaynaklı 

başvurular için seçilmelidir.*

* Başvuru öncesinde Belgelendirme Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. 
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Marka listeden seçildikten 
sonra «Marka Tescil» 
tıklanarak açılan ekranda 
«Başvuru No» girilir ve 
sorgulama yapılır. Marka 
Tescil Kaydedilmelidir.

* Uygulamaya geçilmesiyle birlikte «Yönetmelik No - e 
başvuru» seçilmelidir. 
Uygulamaya geçilmeden önce dosya hazırlanıp TSE’ye 
gönderildiyse «Yönetmelik No» başvuru seçilmelidir.
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Marka listeden 
seçildikten sonra 
«Marka Tescil» 
tıklanarak açılan 
ekranda «Başvuru No» 
girilir ve sorgulama 
yapılır. Marka Tescil 
Kaydedilmelidir.
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 Elektronik başvuruda, araçlar için zorunlu olan alt yönetmelikler «Yönetmelik 
Listesi» sekmesinde görülecektir. 

 Araca ait aksam/sistem/ayrı teknik onayları bu sayfada yüklenecektir.
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Veri girilecek Yönetmelik «Seç»ilir

Uygulanabilir seçildiğinde aşağıda örneği belirtilen ekrandaki bilgiler girilir. Onay Yüklenir.
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 Liste eksiksiz doldurulmalıdır. 
 Gerektiğinde «Güncelle» butonu kullanılarak güncelleme ve «Sil» butonu ile 

silme yapılabilir. 
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Ticaret Sicil Gazetesi bilgileri değişinceye kadar bir defalığına kaydedilir.
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 Başvuru sırasında dosyada gerekli olan diğer evraklar bu sayfadan ilgili ek türü 
seçilerek yüklenir. 

 Uygulamanın geçiş sürecinde, TSE haricindeki diğer teknik servislerin raporları 
bu ekrandan yüklenir. 
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 Başvuru «Onayla ve Bitir» tıklanarak e-imza ile imzalanıp tamamlanır.
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 Yeni sistemde tip bazında ilk defa yapılan başvuru sırasında girilen bilgiler 
kapsam değişikliği sırasında tekrar girilmez. 

 Kapsam genişletme seçildiğinde mevcut tip onay numarası(kap. Gen. No dahil) 
yazılıp «Getir» tıklandığında son başvuru sırasında yüklenen evraklar ilgili 
sayfalara getirilir. Sadece ilgili evrakta güncelleme yapılır.  
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 Ana sayfada bulunan «Başvurularım» alanındaki «Süreç Takip» tıklanarak 
dosyanın süreci hakkında bilgiye ulaşılabilir. 
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 «Başvuru Listele» sayfasından;
 Geri gönderilen başvurular güncellenebilir
 Başvuru sırasında firma tarafından yüklenen tüm evraka ulaşılabilir
 Teknik servis raporuna ve tip onay belgesine ulaşılabilir.
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İletişim
Her türlü soru ve şikayet için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

Tip Onay Belgelendirme Müdürlüğü

Destek ekibi :
belgelendirmedestek@tse.org.tr

Belgelendirme Müdürü:
Yusuf BEŞTEK
Cep Tel: 0541 482 2200

mailto:belgelendirmedestek@tse.org.tr

