Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı
Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü
BELGENET Kullanıcı Kaydı Oluşturma Kılavuzu

1- Kullanıcı Kaydı Oluşturma
Web sitemize ulaşmak için http://www.tse.org.tr ana sayfasında bulunan “Hizmetlerimiz” sekmesi
altındaki “Tehlikeli Madde Taşımacılığı” alanına tıklayınız.

Daha önce yapılmış kullanıcı kaydınız yoksa hesap oluştur butonu üzerinden kullanıcı kaydı
oluşturunuz: https://basvuruportal.tse.org.tr
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Kullanıcı kaydınız varsa ve şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum sekmesine tıklayarak mail adresinize
şifre yenileme linki gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Hem kullanıcı adınızı hem mail adresinizi unuttuysanız farklı bir kullanıcı kaydı oluşturarak
ilerleyebilirsiniz. Başvurunuzu yaparken hata ile karşılaşmamak için Google Chrome tarayıcı
kullanmayınız, diğer internet tarayıcıları kullanınız

2- Firma Kaydı Oluşturma (firmanız TSE veri tabanına kayıtlı değilse)
Kullanıcı kaydınızı tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak aşağıdaki sarı kutu içerisine alınmış
“Firma ekle” butonuna tıklayıp, firma türünü seçip, TCKN veya Vergi No girdikten sonra sorgula
butonuna tıklayınız

Ardından açılan ekranda firma bilgilerinizi doğru şekilde girdikten sonra kaydet butonuna tıklayınız.

3- Kullanıcı – Firma Yetkilendirme
Ardından kullanıcı, ilgili firma için yetkilendirilir:

Firma ismi girilip “Firma Ekle” butonuna tıklanır:
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4- Başvuru için aşağıdaki adımlar takip edilir.

5- Muayene Başvurusu Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Muayene başvurularında ADR/RID kapsamında muayene talep ediliyorsa “ADR/RID Uygun” seçeneği,
UDHB Yönerge kapsamında Eski Tank Muayeneleri için muayene talep ediliyorsa “ADR/RID Uygun
Değil” seçeneği işaretlenmelidir.
Muayene tipi seçildikten sonra başvuran kuruluş/muayene merkezi seçimi yapılırken muayenenin
yapıldığı ildeki firma bilgisi seçilmelidir. Örneğin Kocaeli’nde yapılacak muayene başvurusunda
firmanın İstanbul’daki merkezi seçilirse başvuru hatalı olarak İstanbul’daki birime düşer.
Eğer firmanın başvuru yaptığı ilde kaydı yoksa 2. ve 3. Adımlar takip edilerek firma kaydı açılmalıdır.
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6- Başvuru Güncelleme ve Onay
Başvuruyu tamamladıktan sonra onaylamayı unutmayınız. Onaylamadığınız takdirde “Başvuru firma
onayı bekliyor” durumunda kalır ve uzmana yönlendirilemez. Onaylamadığınız başvurularınızı Ulaşım
Lojistik >> Tehlikeli Madde>> Başvuru işlemleri >> Başvuru listele sayfasından ara butonu ile listeleyip
güncelle butonu üzerinden onaylayabilirsiniz.

Sorularınız için adratama@tse.org.tr adresine evrak numaranızı ve iletişim numaranızı mail atıp bilgi
alabilirsiniz.
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