
MÜDÜR İNCELEME ve ONAY 
İŞLEMLERİ
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MÜDÜR İNCELEME İŞLEMLERİ

• TSE 360 sisteminde «Müdür Uzman Atama» ekranından uzmana havale

edilen başvuruların uzman incelemesi tamamlandıktan sonra müdür/birim

amiri onayı için «Müdür Onay İşlemleri» ekranına düşer.

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

tüm başvurular «Müdür İnceleme İşlemleri» ekranı ile incelenir.

• Müdür Onay İşlemi ekranlarından başvurular incelenebilir, başvuru

sahibinin düzeltmesi amacıyla uzmana revizyona gönderilebilir.

İnceleme ve onay ile ilgili işlemler sonraki görsellerde detaylı olarak 

açıklanmıştır.
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Onay bekleyen tüm incelemelere 
BPM Ana sayfada bulunan herhangi 

bir «Müdür İnceleme İşlemleri» 
seçilerek girilebilmektedir
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1- «Müdür İnceleme İşlemleri» Uzman tarafından incelenen başvuruların değerlendirildiği alandır

2- Başvuru onayı ekranında işlem yapılırken yeni bir başvuru onay için gelmişse «Üzerimdeki 
Görevleri Yenile» seçilerek başvurunun aşağıdaki tabloda görüntülenmesi sağlanır.

3-«Arama» alanı ile firma adı, hizmet adı, başvuru türü, başvuru numarası ve tarihi süzgecine göre 
arama yapılabilmektedir.

4- «Başvuru Süreç Detayları» seçilerek başvuru detaylarına ulaşılabilir
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1- «Başvuru Özeti» 

2- «Başvuru Bilgileri»

3- «Firma Bilgileri»

4- «Araç Bilgileri»

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

6- «İş Akış Geçmişi»
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Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi
«Başvuru Ekleri ve Araç Bilgileri»

Başvuru eklerinin ve araç listesinin 
görüntülendiği alandır

Karayolu Uygunluk Belgesi
«Başvuru Ekleri ve Araç Bilgileri»
Başvuru eklerinin ve onaylanması 
talep edilen uygunluk belgesinin 

nihai halinin görüntülendiği alandır
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«Belge/Rapor/Araç Kontrol Formu»
Uzman tarafından doldurulan kontrol formlarının 

görüntülendiği alandır.

«Rapor imzalanacak mı?» işaretliyse kontrol formu 
imzalanacak dokümanlar arasına gelecektir. İşaretli 

değilse imzalanamayacaktır.
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«Ücret Kalemleri/Ücret Ekleme -
Çıkarma» başvuruya ait ücretlerin 

görüntülendiği ekrandır.
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«Revizyon Değerlendirmesi» Başvuru 
uzman/birim amiri tarafından 

revizyona gönderilip firma tarafından 
düzeltildikten sonra hangi alanların 

değiştiğini gösteren alandır

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

Revizyondan gelen başvuruda, uzman 
tarafından düzeltilmesi talep edilen 
araç uygunluk belgesindeki alanların 
gösterildiği tablodur.
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«Müdür Değerlendirmesi» sekmesi
- Başvuru ile ilgili verilen uzman 

kararının görüntülendiği
- İnceleme kararının verildiği
- İncelemede eksiklik tespit edildiği 

durumlarda «uzmana revizyona 
gönder» seçeneği ile yeniden 
incelenmek üzere uzmana 
gönderildiği ekrandır.

«Uzman Değerlendirme Kararı» 
uzmanın başvuruya verdiği karar bu 
alanda görüntülenmektedir.

Başvuruya olumlu karar vermek için 
«uygun» seçilir. Açıklama alanına 
giriş yapılır.

«Belge İmzala ve Gönder» seçeneği 
ile belge e-imza ile imzalanarak 
başvuru sonuçlandırılır.
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Başvuruya olumsuz karar vermek 
için «uygun değil» seçilir. Açıklama 
alanına (zorunlu alan) giriş yapılır.

«Belge İmzala ve Gönder» seçeneği 
ile belge e-imza ile imzalanarak 
başvuru sonuçlandırılır.

NOT;

Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi ve 
Muayene Deneylere Nezaret Edilmesi 
faaliyetlerinde süreç sonunda herhangi bir 
belge onayı yapılmadığından «Gönder» 
seçeneği ile başvuru tamamlanır.



REVİZYON İŞLEMLERİ
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Başvuruda hatalı bir alan varsa 
hatanın uzman tarafından firmaya 
düzelttirilmesi için «Uzmana 
Revizyona Gönder» seçilir

«Gönder» seçildiğinde başvuru 
uzmana gönderilir



• 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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