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Fatura Kesme/Görüntüleme (İdari Personel Fatura) 
Ekranı 

• Fatura Kesme/Görüntüleme (İdari Personel Fatura) ekranı müdür/teknik

yönetici tarafından incelemesi tamamlanmış başvurulara ait faturaların

kesildiği ve kesilen faturaların görüntülendiği ekrandır.

• Fatura kesmek için fatura kesecek personelin (TSE kadrolu personel

olması gerekmektedir) TSE 360 sistemine tanımlı olması ve AX

sisteminden yetkili olması gerekmektedir. TSE 360 tanımlaması için

apmdestek@tse.org.tr mail adresine mail atılması, AX sistemine tanımlama

için ilgili TSE birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

• Fatura kesme ve görüntüleme ile ilgili işlemler sonraki görsellerde detaylı

olarak açıklanmıştır.

mailto:apmdestek@tse.org.tr
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«İdari Personel Fatura» ekranına 
tanımlı personel erişebilmektedir. 
Ekrana giriş için sol menüde yer 

alan «İdari Personel Fatura» seçilir
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«Araç Proje Hizmetleri» 
seçilir.
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Müdür/Teknik Yönetici tarafından 
incelemesi tamamlanan 

başvuruların faturası «Faturası 
Kesilecek Başvurular» alanından 

kesilir

İlgili arama kriterleri girilir.

«Sorgula» seçilir
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Örnek Sorgu;
1- Münferit tadilat seçilir

2- Firma adı, vergi numarası veya başvuru numarası girilerek 
de sorgu yapılabilmektedir.

3- Girilecek iki tarih arası seçilerek sorgulama yapılabilir.

4- Sorgula seçilir.

5- Faturalar ister tek tek, ister «Beraber Faturalandır» 
seçeneği ile işaretlenerek toplu olarak kesilebilmektedir. Toplu 

fatura kesilebilmesi için fatura kesilecek firmanın aynı firma 
olması gerekir. Aynı firmaya ait farklı başvuru türlerine ait 

faturalar beraber kesilebilmektedir.

1

2

3
45



7

1- Fatura kesmek için; İlgili satırdaki 
kutucuk işaretlenir.

2- «Fatura Belge Numarası» girilir.

3- «Numaralandır» seçilir.

1

2
3

Gelen ekrandaki bilgiler kontrol edilir ve 
«Faturalandır» seçeneği ile fatura 

kesilmiş olur. «Yazdır» seçeneği ile fatura 
yazdırılabilir. «Yükle» seçeneği ile 

yazdırılan fatura sisteme 
yüklenebilmektedir.
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Bilgiler kontrol edilir.

1- «Faturalandır» seçeneği ile fatura kesilmiş 
olur. 

«Yazdır» seçeneği ile fatura yazdırılabilir. 
«Yükle» seçeneği ile yazdırılan fatura sisteme 

yüklenebilmektedir.

1



9

1- Faturası kesilen başvuruların 
görüntülendiği ekran «Faturası 
Kesilmiş Başvurular» ekranıdır.

2- İlgili arama kriterleri girilir.

3- «Sorgula» seçilir
1
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İlgili sorgu kriterlerine göre 
kesilen faturalar ekrana 

gelecektir. 



• 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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