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HARİTA EKRANI
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LİSANSLI MÜHENDİS İŞLEMLERİ EKRANI

“Lisanslı Mühendis” butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılır. Bu

ekranda bürodaki lisanslı mühendise ait genel bilgiler ile yatırılan ve

kullanılan teminatlara ait bilgiler tutulur.
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“Yetki Devri” adımında lisanslı mühendisin büroda olmadığı zamanlardaki yetkisini 

devrettiği kişi,yetki verilme ve geri alınma zamanları, yetki devri sebepleri tutulur.
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KAYNAK YÖNETİMİ EKRANI 

Ofis tipi,mülkiyet 

durumu, yüklenmiş 

mimari projesinin olup 

olmadığı,coğrafi 

konumunu gösteren 

enlem-boylam bilgileri 

görüntülenir.  Ofise ait 

iletişim bilgilerini görmek 

için seçili satırın 

başındaki + işaretine 

basmak yeterlidir.
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Burada büroda 

çalışan 

personelle ilgili 

kişisel bilgiler, 

iletişim, eğitim 

,dil eğitimi 

bilgileri , 

personelin ünvan

bilgileri tutulur, 

güncellenir. 

PERSONEL YÖNETİMİ
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Bu ekranda

büroda kullanılan

teknik donanıma

ait

tipi,markası,mode

li,sayısı,seri

numarası ve

fatura bilgileri

tutulur ve

güncellenir.

Bir donanıma ait

fatura bilgileri

görülmek

isteniyorsa satır

başındaki +

butonuna basılır.

DONANIM YÖNETİMİ
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BAŞVURU İŞLEMLERİ 

butonuna basıldığında altında iki adım açılır. İlki 

“Başvuru”; ikincisi de “takvim” adımlarıdır.

“Başvuru” butonuna basıldığında, büroya yapılan başvuruların ayrıntıları 

ve randevu bilgileri görüntülenir.
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Ekranın sağ üst kısmındaki butonlar ile seçilen kaydın güncellenmesi,

silinmesi,dosya eklenmesi, başvuru ile ilgili işlemler, tabloda gösterilen

kolonların açılıp kapatılması ve çeşitli formatlarda dışa aktarım

yapılabilir.

İşlem yapılacak kaydın başındaki kutucuk

işaretlenmelidir.
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butonuna basıldığında yapılacak yeni işlem girişi ekranı açılır. Burada

sekmeler halinde yapılacak işleme ait bilgilerin giriş ekranı

bulunmaktadır. İlk sırada “işlem” butonu vardır, talebe konu işlem açılan

listeden seçilir ve “ileri” butonuna basılır.
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“başvuran” butonu ile talep sahibiyle ilgili bilgiler ilgili

alanlara girilir ve “ileri” butonuna basılır. Bu ekranda

başvuran olarak malik bizzat geliyorsa sistem üçüncü

sıradaki “malik” sekmesini atlar ve “zemin” sekmesine

geçer.
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Taşınmaz seçimi için “Malik parsel” işaretlenirse malikin taşınmazları listelenir,

başvuruya konu taşınmaz/taşınmazlar “ekle” butonu ile yandaki listeye alınır.

“İleri” butonu ile “ödeme” sekmesine geçilir.
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“Ödeme “ kısmında 

işlemin özelliklerine 

göre harcı hesaplanır, 

”ekle” butonu ile 

yandaki listeye 

alınır.”ileri” butonu ile 

“görevlendirme” 

sekmesine geçilir.

Ekranın üst kısmında                                          mesajı görüldüğünde 

başvuru işlemi  tamamlanmış olur.
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“Görevlendirme” ekranında büroda görevli personel listesi görüntülenir

ve başvuru havale edilecek olan kişi seçilir.” İleri” butonuyla “randevu”

sekmesine geçilir.
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“Randevu” ekranında ilgili alanlar doldurulur ve “kaydet” butonuna basılır.
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“Başvuru işlemleri” altındaki “Takvim” adımına basıldığında verilen 

randevuların ay-hafta-gün şeklinde filtrelenebilecek hali görüntülenir.
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TEŞEKKÜR EDERİZ.

Tlf : 0312 551 44 33
0312 551 44 42
0312 551 44 54

Mail: lihkab@tkgm.gov.tr


