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MÜDÜR UZMAN ATAMA

• Araç Proje başvuruları TSE 360 sisteminde yer alan hinterland tanımlarına

göre ilgiliAraç Proje Birimlerine düşer.

• AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) başvuruları dışında kalan

tüm başvurular «Müdür Uzman Atama» ile havale edilmelidir.

• Müdür Uzman Atama ekranlarından başvurular havale edilir, başvurular

başka bir birime devredilir, başvurular reddedilebilir veya başvuru

sahibinin düzeltmesi amacıyla revizyona gönderilebilir.

• Atama ile ilgili işlemler sonraki görsellerde detaylı olarak 

açıklanmıştır.
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1- «Müdür – Uzman Atama» birim amiri tarafından başvuruların havale 
edildiği ekrandır

2- «Başvuru Süreç Detayları» seçilerek başvuru detaylarına ulaşılabilir
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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 bilgilerinin görüntülendiği 

alandır

3- «Araç Bilgileri»;
Başvuru konusu araç ile ilgili,

- Araçların incelenmesi talep edilen uygun inceleme tarihi,
- Araç sayısının görüntülendiği alandır

4- «Araç Geçmiş Bilgileri»;
Başvuru konusu araç ile ilgili TSE tarafından incelemesi tamamlanmış 
bir başvuru varsa araca ait bilgilerin ve başvurunun görüntülenebildiği 
ekrandır.

5- «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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«Başvuru Ekleri ve Araç Bilgileri»
Başvuru eklerinin ve uygunluk 

belgelerinin görüntülendiği alandır
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«Ücret Kalemleri» Başvuruda 
alınan ücretlerin görüntülendiği 

ekrandır
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1- «Revizyon Değerlendirmesi» Başvuru Müdür tarafından revizyona 
gönderilip firma tarafından düzeltildikten sonra hangi alanların değiştiğini 

gösteren alandır

2- «Uzman Atama Ekranına Geri Dön» seçilerek uzman atama ekranına geri 
dönülür
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Başvuru havalesi için ilgili 
satırdaki kutucuk 

işaretlenir
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1- «Uzman Seçimi» ile uzman seçilir

2- «Uzmandaki Görevleri Göster/Gizle» seçeneği ile uzmanın izin durumu, üzerindeki 
hangi faaliyetten kaç adet başvuru olduğu görüntülenebilir

3- «İzin Durumu» ve «Başlangıç ve Bitiş Tarihi»

4- «Faaliyet Türü» ne göre uzmanın üzerindeki tamamlanmamış  kaç başvuru olduğu 
görüntülenir
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5- «Uzman Ekle» ile uzman eklenir 

6-«Sil» ile uzman silinebilir 

7- «Açıklama» alanı birim amirinin başvuru ile ilgili açıklama girişi yapabileceği, 
derkenar not ekleyebileceği alandır.

8- «Kararı Kaydet» Seçilir

6

5

7 8



11

Bu aşamadan sonra yukarıda yer alan «Atanacak Başvurular» alanından 
başka bir başvuru, aynı veya başka bir uzmana havale edilebilir

9- «Atanan Başvurular» tablosu uzman eklenerek havale süreci başlayan 
başvuru ile ilgili özet bilgilerin bulunduğu tablodur

10- «Gönder» seçeneği ile başvuru uzmana havale edilir
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BAŞVURUYU DEVRET
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BAŞVURUYU DEVRET

• Birim amiri kendi birimine düşen bir başvuruyu başka bir birime

devredebilmektedir.

• Devretme ile ilgili işlemler sonraki görsellerde detaylı olarak 

açıklanmıştır.
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1- Başvuruyu başka bir birime devretmek için; ilgili başvuru seçilir 

2- «Başvuruyu Devret» seçilir

3- «Devredilecek Birim» seçilir1
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4- «Açıklama» yazılır

5- «Kararı Kaydet» seçilir
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«Atanan Başvurular» tablosu 
başvuruyu değerlendirecek 

birim eklenerek havale süreci 
başlayan başvuru ile ilgili özet 
bilgilerin bulunduğu tablodur

«Gönder» seçeneği ile 
başvuru birime gönderilir



BAŞVURUYU İPTAL ET
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BAŞVURU İPTAL İŞLEMİ

• Birim amiri başvuruda eksik/hata görmesi durumunda inceleme uzmanına

havale etmeden başvuruyu iptal edebilmektedir.

• İptal etme ile ilgili işlemler sonraki görsellerde detaylı olarak 

açıklanmıştır.
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1- «Başvuru İptal» için, ilgili başvuru seçilir

2- «Başvuru İptal Et» seçilir

3- «Açıklama» yazılır

4- «Kararı Kaydet» seçilir
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«Evet» seçildiğinde 
başvuru iptal 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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