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KGM TEKNİK ÖZELLİK TESPİT RAPORU BAŞVURUSU NASIL 

YAPILIR?

• Kurumsal başvurularda; TSE 360 sistemine kayıt olunması ve

başvuruda bulunulmak istenen firma adına firma yetkili kaydının

bulunması gerekmektedir.

• Bireysel başvurularda TSE 360 sistemine kayıt olunması

gerekmektedir.

• Başvuru sahibi başvurusunu e-imza ile tamamlamak zorundadır.

• Başvuru adımları sonraki görsellerde detaylı olarak 

açıklanmaktadır.
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1- «Yeni Başvuru Yap» 
Seçilir 2- «Araç Proje 

Hizmetleri» seçilir

3- «Araç Proje Faaliyetleri 
Başvuru Girişi» Seçilerek 

Devam Edilir
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1- Belge Talep Edilen Hizmet Adı olarak 
«KGM Teknik Özellik Tespit Raporu» Seçilir.

2- Kurumsal bir başvuru ise «firma» seçilir, 
bireysel bir firma ise «bireysel» seçilerek 

devam edilir.
3- Belge Talep Eden Kuruluş Olarak başvuru 

Yapan Firma Adı Seçilmelidir.
.

5- İleri Seçeneği 
ile Devam Edilir

Kaydet ve Ana sayfaya Dön Seçeneği ile Başvuru 
Taslak Olarak Kaydedilir. Taslak Olarak Kaydedilen 

Başvuruya Müşteri Portali Sayfası <Üzerimdeki 
İşler> Bölümünden Devam Edilebilmektedir.

Başvuruyu İptal Et Seçeneği İle Başvuru İptal 
Edilebilir

4- Aracın üretici firma tarafından verilmiş bir 
seri numarası varsa girilir, yok ise sistemin 

bir seri numarası üretmesi sağlanır. Araç seri 
numarasının aracın tanıtım etiketinde 

bulunması zorunludur.
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1- Belge itiraz yapılmak isteniyorsa seçilir. Yeni başvuru 
ise «yeni başvuru» seçilir.

2- «Aracın inceleneceği il» seçilir, açık adres girilir.

3- «Aracın inceleneceği il» seçimine göre başvuru 
değerlendirecek birim adı otomatik olarak gelecektir.

4- İleri seçilerek devam edilir.
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Araç bilgileri doğru ve 
eksiksiz bir biçimde girilir ve 
ileri seçilerek devam edilir.
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1- «Başvuru Ekleri» Sekmesi 
başvuruya ait eklerin 
yüklendiği ekrandır.

2- Yükle butonu ile sistemde 
tanımlı başvuru ekleri yüklenir

3- Sistemde tanımlı başvuru 
eklerinden başka bir ek yüklenmek 
istenildiğinde bu alandan yükleme 

yapılmaktadır.

4- İleri seçilerek 
devam edilir
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1- «Başvuru Taahhütü» Sekmesi 
başvuruya ait ücretin, başvuru 

formunun, hizmet sözleşmesinin 
görüntülendiği ekrandır

2- «Başvuru formunu görüntüle» butonu ile başvuru formu 
görüntülenir, bilgiler kontrol edilir, hatalı eksik bir bilgi varsa 

düzeltildikten sonra başvuru tamamlanır 

3- «Başvuru Taahhütü», «Hizmet 
Sözleşmesi»  onaylanır

4- «Başvuruyu e-imzala» seçilerek 
devam edilir
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İleri seçilerek devam edilir.
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1- KGM Teknik Özellik Tespit Raporu başvuru 
Formu Buradan İndirilir ve Kontrol Edilir. 

Eksik/Hatalı Bir Alan Varsa Düzeltilmelidir. 

2- İmzala butonu ile başvuru 
imzalanır
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«Fatura adres bilgileri» sekmesi; Fatura kesilmesi 
istenen firma/kişi seçiminin yapıldığı ekrandır.

Listeden adres seçilir. Yeni adres eklenmek 
istendiğinde «Adres Girişi» butonundan adres 

eklenir ve kaydedilir ve ileri seçilerek devam edilir.
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1- «Ödeme» sekmesi başvuru ile ilgili 
ödemenin yapıldığı ve genel açıklama 

girilerek başvurunun tamamlandığı 
ekrandır

2- «Başvuru Tamamla» seçilerek 
başvuru tamamlanır
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Başvuru tamamlandıktan 
sonra müşteri portali ana 
sayfaya otomatik olarak 

yönlendirilmektedir. Uyarı 
mesajında başvuru numaranızı 

görebilirsiniz.



• 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 vs.) ve hata ekranının ekran görüntüsünün mail ekine
yüklenilmesi sorunun daha hızlı çözümünü sağlayacaktır.

TEŞEKKÜRLER
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