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AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) Uzman 
İşlemleri

• AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) başvuruları tadilatçı

firmanın üretim/montaj yeri adresi hinterlandında bulunan Araç Proje

Faaliyeti yürütülen birime düşer.

• AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) başvuruları sistemde

tanımlı inceleme uzmanlarına birim amiri havalesi olmaksızın sıra ile

düşer.

• İnceleme uzmanları tarafından incelenen başvurular Teknik Yönetici

incelemesine düşer.
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AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) Uzman 
İşlemleri

• AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) başvurularında sistem başvuru

sahibinin AİTM Mühendis kaydı bulunup bulunmadığını otomatik olarak

sorgulamaktadır.

• Başvuru sahibi, başvuru esnasında yüklenmesi zorunlu olan tüm başvuru

eklerini yüklemek zorundadır. Aksi takdirde başvurusunu tamamlayamaz.

• TSE tarafında incelemesi devam eden bir şasi numarasına inceleme

tamamlanmadıkça başvuru yapılamaz.

• İnceleme adımları sonraki görsellerde detaylı olarak açıklanmıştır.
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1- «Başvuru Bilgileri»;
Başvuru ile ilgili,
- Faaliyet adı,
- Başvuru tarih ve numarası,
- Başvuru türü ve değerlendirecek birim bilgilerinin görüntülendiği 

alandır.

2- «Firma Bilgileri»;
Başvuru yapan firma  ile ilgili,
- Firma adı, adresi, yetkilisi, iletişim bilgileri,
- (varsa) AİTM Mühendisi, iletişim bilgilerinin görüntülendiği alandır.

3- «Araç Bilgileri»;
Başvuru konusu araç ile ilgili,
- Aracın şasi numarası, kategorisi, aracın durumu,
- Tadilatın kısa tarifi, ana-alt tadilat kodu bilgilerinin görüntülendiği 

alandır.

4- «Güncellenecek Hizmet Bilgileri» alanından düzeltilmesi istenen 
alanlar seçilip açıklama girilerek başvuru revizyona gönderilebilir.
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4-«Araç Geçmiş Bilgileri»;
Başvuru konusu araç ile ilgili TSE tarafından incelemesi 
tamamlanmış bir başvuru varsa araca ait bilgilerin ve 
başvurunun görüntülenebildiği ekrandır.

5- «Tamamlanmış Başvuruyu İncele» butonu ile daha önce 
işlemleri tamamlanmış başvuruya ait detay bilgiler (başvuru 
ekleri, onaylanmış belge, kontrol formları vs.) 
görüntülenebilmektedir.

6- «İş Akış Geçmişi»;
Başvuruya ait tüm süreçlerin (Başvuru girişi, başvuru havalesi, 
uzman incelemesi, müdür/ teknik yönetici incelemesi, revizyon 
geçmişi vs.) işlem tarih ve saatlerinin görüntülendiği alandır.
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1- «Başvuru Ekleri» sekmesinden 
- Başvuru Ekleri
- AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi
- Araç uygunluk bilgilerinde yer alan maddelerinin seçilip açıklama girilerek revizyona 

gönderilebildiği ekrandır.

2- «Dokümanlar»;
Başvuru eklerinin görüntülendiği alandır. Başvuru eklerine «Uygun – uygun değil» seçimleri 
yapılır. Gerekli durumlarda açıklama alanına açıklama girişi yapılır.

3- «Doküman Yükle»;
Uzman tarafından başvuru ile ilgili dokümanların (fotoğraf, tutanak vs.) yüklenebildiği alandır. 

4- «AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi Şablonu»;
Onaylanması talep edilen, başvuru konusu aracın kategorisine uygun olarak otomatik olarak 
oluşturulan uygunluk belgesinin nihai hali görüntülenmektedir.

5- «Araç Uygunluk Bilgileri»;
Onaylanması talep edilen, başvuru konusu aracın kategorisine uygun olarak otomatik olarak 
oluşturulan uygunluk belgesindeki bilgilerin form ekranında görüntülendiği ekrandır. Detaylı 
bilgi için bkz. «Revizyon İşlemleri»
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1-«Belge/Rapor/Araç Kontrol Formu» sekmesi
- Zorunlu kontrol formlarının doldurulup kaydedilerek rapor 

halinde indirilebildiği
- Doldurulması zorunlu olmayan (opsiyonel) kontrol formlarının 

doldurulup kaydedilerek rapor halinde indirilebildiği ekrandır

2- Başvuru ile ilgili doldurulması zorunlu olan kontrol formu varsa 
bu listede otomatik olarak çıkacaktır. 

3- Doldurulması zorunlu olmayan (opsiyonel) kontrol formlarına 
ulaşmak için «hepsini göster» seçeneği işaretlenir. Sistemde kayıtlı 
tüm kontrol formları 2 nolu alanda görüntülenecektir. İstenilen 
kontrol formu seçilerek doldurulmaktadır.
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1-Kontrol formu seçilerek «Kontrol Formu Doldur» seçilir.

2- Ekranda açılan sistemde tanımlı kontrol formunda ilgili tüm alanlar doldurularak 
kaydedildikten sonra, form bilgileri tabloya gelecektir.

3- «Rapor imzalanacak mı?» seçilerek raporun teknik yönetici tarafından imzalanması 
sağlanır. Eğer bu seçenek seçilmezse Teknik Yönetici raporu e-imza ile imzalayamaz. E-imza ile 
imzalanması gereken raporlar için bu seçenek işaretlenmelidir.

4- «Kontrol Formu Güncelle» seçilerek kaydedilen kontrol formundaki bilgiler güncellenebilir.

5- «Görüntüle» kaydedilen kontrol formu .pdf formatında indirilip görüntülenebilmektedir.

6- «Sil» butonu ile kaydedilen kontrol formu silinebilmektedir.
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«Ücret Kalemleri/Ücret Ekleme-
Çıkarma» sekmesi
- Başvuru ile ilgili ücretin 

görüntülenebildiği
- Ücret kalemleri seçilerek ek 

ücret ilave edilebilen alandır.
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1-Ücret eklemek için «Ücret Kalemi» seçilir

2- Birim miktarı adet bazında girilir.

3- «Güncel ücret çizelgesinde yer alan birim fiyat KDV hariç olarak girilir.

4- Eklenen ücretin açıklaması girilir.

5- «Listeye ekle» seçilir.

6- Eklenen ücret «sil» butonu ile silinebilmektedir. Silindikten sonra ilk tutar gelecektir.

7- Sistem toplam KDV oranı ile birlikte toplan tutarı otomatik olarak hesaplamaktadır
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1-Ücret çıkarmak için «Ücret Kalemi» seçilir.

2- Birim miktarı adet bazında girilir.

3- Otomatik olarak tanımlı ücretlerin çıkarılması gerektiği durumda(araç incelemesinin 
olmaması nedeniyle araç inceleme ücretinin çıkarılması vb. nedenlerle) inceleme 
ücretinin KDV hariç TL tutarının başına eksi (-) ifadesi getirilir.

4- Çıkarılan ücretin açıklaması girilir.

5- «Listeye ekle» seçilir.

6- Çıkarılan ücret «sil» butonu ile silinebilmektedir. Silindikten sonra ilk tutar gelecektir.

7- Sistem toplam KDV oranı ile birlikte toplan tutarı otomatik olarak hesaplamaktadır.
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«Revizyon Değerlendirmesi» 
sekmesi ile ilgili detaylar Revizyon 
işlemleri slaytında aktarılacaktır.
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«Uzman Değerlendirmesi» sekmesi
- Başvuru ile ilgili uzman kararının 

verildiği 
- Göreve uzman ekle seçeneği ile 

başvuruyu başka bir uzmanın da 
incelemesinin talep edildiği

- Başvurunun firmanın düzeltmesi 
amacıyla revizyona gönderilebildiği 
ekrandır
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1-Başvuruyu sonuçlandırmak ve Teknik Yönetici incelemesine ilerletmek için 
«İnceleme Tamamlandı» seçilir.

2- «Uygun» veya «Uygun Değil» kararı seçilir.

3- Açıklama girilir.

4- «Gönder» seçeneği ile başvuru Teknik Yöneticiye incelemesine gider.
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1- «Göreve Uzman Ekle» seçeneği ile ilgili başvurunun başka bir uzman 
tarafından da incelenmesi sağlanabilir.

2- «Uzmana» seçilir.

3- «Atanacak uzman» seçilir. Atanacak uzman listede yer almıyorsa sisteme 
tanımlanması sağlanmalıdır.

4- «Açıklama» yazılır.

5- «Gönder» seçilerek başvuru diğer uzmanın incelemesine düşmesi sağlanır.
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1- «Göreve Uzman Ekle» seçeneği ile ilgili başvurunun başka bir birim 
tarafından da incelenmesi sağlanabilir.

2- «Birime» seçilir.

3- «Atanacak birim» seçilir. Atanacak uzman listede yer almıyorsa sisteme 
tanımlanması sağlanmalıdır.

4- «Açıklama» yazılır.

5- «Gönder» seçilerek başvuru diğer birimin (havale edilmek üzere birim 
amirinin) incelemesine düşmesi sağlanır.



REVİZYON İŞLEMLERİ
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1- «Güncellenecek Hizmet Bilgileri» nden hatalı olan varsa;

2- İlgili satırdaki kutucuk işaretlenir.

3- Zorunlu açıklama alanına giriş yapılır.
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1- «Başvuru ekleri» nden hatalı olan varsa ;

2- «Uygun Değil» seçilir.

3- Zorunlu açıklama alanına giriş yapılır.
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1- «Araç uygunluk bilgileri» nden hatalı olaran varsa ;

2- İlgili satırdaki kutucuk işaretlenir.

3- Zorunlu açıklama alanına giriş yapılır.
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«Başvuru Revizyona Gönder» seçeneği ile sadece uzman tarafından işaretlenen güncellenmesi talep edilen alanlar firma tarafından 
güncellenebilecektir. İşaretlenmeyen alanlar firma tarafından değiştirilemeyecektir. Başvuru, revizyona gönderilmeden önce hatalı 

tüm alanların seçildiği kontrol edilmelidir!!!

1- «Başvuruyu revizyona gönder» seçeneği ile başvuru düzeltilmek üzere firmaya gönderilir;
2- «Cevap Beklenen Tarih» seçilir.
3- «Revizyon Gerekçesi» seçilir. 
4- Revizyon kararı başvuru sahibinin sistemde kayıtlı e-posta adresine iletilecektir. Başka bir mail adresi eklemek için «CC» seçeneğine 
mail adresi girilir.
5- «Gönder» seçilerek başvuru,  başvuru sahibine iletilir.
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1- «Firma tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak başvuru aynı uzmana tekrar düşer. Revizyondan gelen başvurunun başlığı 
«Firma Revizyonu» olarak değişmiştir.

2- Revizyondan gelen başvurudaki bilgilerin değiştirilip değiştirilmediği bu ekrandan görüntülenmektedir

3- Eski Değer = Revizyondan önceki değer
Uzman Açıklaması
Yeni Değer= Revizyondan sonraki değer

4- «Araç Şasi Listesi» nden başvuru konusu araç seçilir. «Araç Geçmişi Görüntüle» seçilir.

5- Eski Değer = Revizyondan önceki değer
Uzman Açıklaması
Yeni Değer= Revizyondan sonraki değer

6- Revizyondan gelen başvuruda, uzman tarafından düzeltilmesi talep edilen araç uygunluk belgesindeki alanların gösterildiği 
tablodur.

1

2

3

4
5

6



• 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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