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FİRMA TEYİT NEDİR?

• Firma Teyit süreci, TSE 360 sisteminde AİTM Mühendis kaydı bulunan

yetkili teknik sorumlular tarafından yapılan başvuruların Firma yetkilisi

tarafından incelenmesini ve onaylanmasını (veya reddedilmesini) sağlar.

• AİTM Mühendis kaydı bulunan yetkili teknik sorumluların başvuruda

bulunmak istedikleri firma adına «Firma Yetkilisi» kaydı bulunuyorsa

Firma Teyide gerek bulunmaksızın başvuru yapabilirler.
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FİRMA TEYİT YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR

• TSE 360 sistemine kayıt olunur.

• «Firma Yetki Talebi» nde bulunularak firma yetkilisi olunur.

• Firma yetkilileri Firma Teyit sürecinde yer aldıkları başvurular için

Yetkili teknik sorumlular ile birlikte müştereken ve müteselsilen

sorumludur.

• Firma Teyit süreci ile ilgili adımlar sonraki görsellerde detaylı 

olarak açıklanmıştır.
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1- «Firma Teyit» için 
«Üzerimdeki İşler» seçilir

2- İlgili kriterler girilir

3- «Listele» seçilir

4- «Görevi Aç» seçilerek 
başvuruya ulaşılır
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«Başvuru Özeti» sekmesinden 
-Başvuru Bilgileri

-Firma Bilgileri
-Araç Bilgilerine erişilebilmektedir. Başvuru ile ilgili 

genel özet bilgilere  bu sekmeden ulaşılır

«Kaydet ve Ana sayfaya Dön» ile 
süreç taslak olarak kaydedilir. 

Başvuruya daha sonra erişebilmek 
için müşteri portali ana sayfada 
yer alan «ÜZERİMDEKİ İŞLER» 

bölümünü kullanabilirsiniz
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1-«Başvuru Ekleri ve Araç Bilgileri» sekmesinden;
-Başvuru Ekleri

- AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesine 
erişilebilmektedir. 

2-«Görüntüle» seçilerek AİTM 
Mühendisi tarafından yüklenen 

başvuru eki görüntülenir.

3-«Şablon» seçilerek TSE onayına
gönderilecek «UYGUNLUK BELGESİ» 

görüntülenir
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«İş Akış Geçmişi» sekmesinde başvurunun 
geçmişi ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir
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1- «Firma Değerlendirmesi» nden
-Başvuru onaylanabilmekte

-Başvuru Revizyona Gönderilebilmekte
-Başvuru İptal Edilebilmektedir.

2- «Başvuru Özeti» ve «Başvuru Ekleri ve Araç 
Bilgileri» sekmelerinden incelenen başvuru 

«Başvuru Onayla» seçilerek onaylanmaktadır. 
Başvuruyu onaylamak için «Başvuru Onayla» 

seçilir ve Taahhüt kutucuğu işaretlenir

3- «Belge İmzala ve Gönder» 
seçilir ve başvuru e-imzalanarak 

işlem tamamlanır

FİRMA TEYİT - BAŞVURU ONAYLA
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FİRMA TEYİT - BAŞVURU REVİZYONA GÖNDER

1- Başvuruda herhangi bir eksiklik/hata tespit 
edildiğinde «Başvuru Revizyona Gönder» 

seçilir

2- «Açıklama» alanına giriş yapılır
3- «Gönder» seçilerek başvuru 
AİTM Mühendisine gönderilir.
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FİRMA TEYİT – BAŞVURUYU İPTAL ET

Başvuru herhangi bir sebeple iptal edilmek 
isteniyorsa «Başvuru İptal Et» seçilir

2- «Açıklama» alanına giriş yapılır
3- «Gönder» seçilerek başvuru 

İPTAL edilir.



• Uygulama ile ilgili soru, hata, istek ve görüşlerinizi;

 apmdestek@tse.org.tr mail adresine bildirebilir ve 0312 592 5092 -
0312 592 5448- 0312 592 5427 - numaralı telefondan bilgi
alabilirsiniz.

NOT: Yukarıda yer alan mail adresine göndereceğiniz e-postalarda,
alınan hatanın detaylı açıklamasının yazılması (hangi işlem ve süreçte
alındığı, başvuru numarası, başvuru tarihi vs.) ve hata ekranının ekran
görüntüsünün mail ekine yüklenilmesi sorunun daha hızlı çözümünü
sağlayacaktır.

TEŞEKKÜRLER
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