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AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) Teknik 
Yönetici İnceleme 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

tarafından incelenmek üzere sistem üzerinden birim amiri havalesi

olmaksızın otomatik havale edilir.
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AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) Teknik 
Yönetici İşlemleri

• Teknik yöneticiler, başvuruları e-imza ile tamamlamak zorundadır.

• Başvuruya olumlu karar verebilmek için «Teknik Yönetici

Değerlendirmesi» sekmesinde uygun kararı verilmelidir.

• Başvuruya olumsuz karar verebilmek, yani «Tasdik Edilmemiştir» fligranlı

belge oluşturmak için «Teknik Yönetici Değerlendirmesi» sekmesinde

uygun değil kararı verilmelidir.

• Başvuruda hata tespit edildiğinde hatanın detayı «Teknik Yönetici 

Değerlendirmesi» altında açıklama alanına yazılmalı bu şekilde uzmana 

gönderilmelidir.

• İnceleme adımları sonraki görsellerde detaylı olarak anlatılmıştır.
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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,
- 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.
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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- «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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«Tamamlanmış Başvuruyu 
İncele» butonu ile daha önce 
işlemleri tamamlanmış 
başvuruya ait detay bilgiler 
(başvuru ekleri, onaylanmış 
belge, kontrol formları vs.) 
görüntülenebilmektedir.
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1- «Başvuru Ekleri» sekmesi; 
- Başvuru Ekleri
- Başvuru Eklerine Uzmanın verdiği kararın
- AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi’nin görüntülendiği alandır

2- «Başvuru Ekleri ve Araç Bilgileri»;
Başvuru eklerinin görüntülendiği alandır. İnceleme uzmanının başvuru eklerine hangi kararı 
(uygun/uygun değil) verdiğinin ve varsa açıklamasının görüntülendiği ekrandır.

3- «Doküman Yükle»;
Teknik Yönetici 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. Belgede hata olması 
durumunda başvuru revizyona gönderilerek düzeltilmelidir.
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1-«Belge/Rapor/Araç Kontrol Formu» sekmesi
- Uzman tarafından doldurulan kontrol formlarının görüntülendiği
- İmzalanacak raporların görüntülenebildiği alandır

2- «Rapor İmzalanacak mı?» seçeneği işaretli ise Teknik Yönetici onayında imzalanacak 
dokümanlara rapor da gelecektir. 
- Ancak «Rapor İmzalanacak mı?»  seçeneği işaretli değilse rapor e-imza ile 

imzalanamayacak ve firma söz konusu raporu göremeyecektir.
- Eğer raporun e-imzalanması gerekiyorsa «uzmana revizyona» gönderilip «Rapor 

İmzalanacak mı?»  alanının işaretlenmesi sağlanmalıdır.
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«Ücret Kalemleri/Ücret Ekleme-
Çıkarma» sekmesi
- Başvuru ile ilgili ücretin 

görüntülenebildiği alandır.
- Eksik veya hatalı bir ücret 

varsa başvuru uzman 
revizyonuna gönderilmelidir.
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1- «Revizyon Değerlendirmesi» sekmesi uzman tarafından firmaya revizyona gönderilen başvurunun firma tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak geri 
geldiğinde değişen alanların Teknik Yönetici tarafından görüntülendiği ekrandır

2- «Başvuru Geçmişi»
Hizmet Bilgisi, Başvuru eklerinde değişen bir alan varsa bu değişikliklerin görülebildiği alandır

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
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«Teknik Yönetici Değerlendirmesi» sekmesi başvuru ile ilgili kararın 
verildiği alandır.

- Başvuruya uygun/ uygun değil kararı verilebilir, başvuruda hatalı 
bir alan varsa hatanın uzman tarafından firmaya düzelttirilmesi 
için uzmana revizyona gönderilebilir

- Başvuruya uygun kararı verildiğinde onaylı belge, uygun değil 
kararı verildiğinde «Tasdik Edilmemiştir» fligranlı belge 
oluşmaktadır
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1-«Uzman Değerlendirme Kararı» uzmanın başvuruya verdiği karar bu alanda görüntülenmektedir.

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

3- Açıklama girilir.

4- «Belge İmzala ve Gönder» seçeneği ile belge e-imza ile imzalanarak başvuru sonuçlandırılır.
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REVİZYON İŞLEMLERİ
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1- Uzmanın başvuru için verdiği kararın görüntülendiği alandır.
2- Başvuruda hatalı bir alan varsa hatanın uzman tarafından firmaya düzelttirilmesi için «Uzmana Revizyona Gönder» seçilir
3- «Cevap Beklenen Tarih» seçilir. Teknik Yönetici tarafından seçilen tarih uzman tarafından değiştirilememektedir
4- «Revizyon Gerekçesi» seçilir. 
5- «Açıklama» alanına giriş yapılır
6- «Gönder» seçilerek başvuru,  başvuru uzmana iletilir.
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• 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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