
 

ARAÇ PROJE FAALİYETLERİ HİZMET BEDELİ TARİFESİ 

 

HİZMETİN ADI 
HİZMET BEDELİ (TL)  

KDV DÂHİL 

AİTM SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT TİP ONAY BELGESİ BAŞVURULARI 

a) 
Dosya inceleme ücreti (Her bir başvuru için) 
(Bu ücret, kapsam değişikliği başvurularında, başvuruda 
yer alan belge adedine göre hesaplanarak tahakkuk ettirilir.) 

890 

b) Yeni belge düzenleme ücreti 4.400 

c) Kapsam değişikliği belge düzenleme ücreti 133 

ç) İnceleme giderleri ücreti (1) 

d) 
Üretim yeri inceleme/ara kontrol/üretim yeri dışında 
gerçekleştirilen prototip araç inceleme ücreti 
(adam/gün) 

3.090 

AİTM LPG/CNG/LNG SERİ TADİLAT TİP ONAY BELGESİ BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir başvuru için) 880 

b) Yeni belge düzenleme ücreti 

  1-50 Adet 1.670 

  51-100 Adet 4.400 

  101-150 Adet 7.030 

  151-200 Adet 9.620 

  201-300 Adet 14.150 

  301-500 Adet 18.680 

  501-700 Adet 21.520 

  701-1000 Adet 27.170 

  1001-1500 Adet 33.430 

  1501-2000 Adet 39.640 

  2001-3000 Adet 45.330 

  3001 ve üzeri Adet 51.000 



 

c) 

Kapsam değişikliği belge düzenleme ücreti (Firma) (Her 
bir Tip Onay Belgesi için) (Daha önce alınmış bir tip onay 
belgesindeki araçlara yeni bir tip, genel ticari tanım ya da 
varyant eklenmesi durumunda) 

133 

ç) 
Yeniden belge düzenleme ücreti (Firma) (Her bir Tip 
Onay Belgesi için) (Daha önce düzenlenmiş olan bir 
belgenin tekrar düzenlenmesi halinde) 

194 

d) (Distribütör/Ana firma) Dosya kabul yazısı ücreti 9.020 

e) 
(Distribütör/Ana firma) Kapsam değişikliği yazı 
düzenleme ücreti (Araç ve aksam listesi değişikliği) 2.640 

f) 
(Distribütör/Ana firma) Yeniden belge düzenleme 
ücreti (Adres, unvan, marka değişikliği vb.) (Her firma 
için) 

2.640 

g) İnceleme giderleri ücreti (1) 

ğ) 
Üretim yeri inceleme/ara kontrol/üretim yeri dışında 
gerçekleştirilen prototip araç inceleme ücreti 
(adam/gün) 

3.090 

GÜMRÜKLERDE İTHAL ARAÇ İNCELEMESİ BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir tip için) 1.650 

b) Araç inceleme ücreti (Her bir tip için) 

  1-5 araç için 1.220 

  6-50 araç için 2.010 

  51-150 araç için 3.290 

  151 ve üstü araç için 4.100 (2) 

  
(Elleçleme yapılan araçlar için) Elleçleme yapıldıktan sonra 
başvuru kapsamındaki her bir araç için (şasi no bazında) 268 

c) İnceleme giderleri ücreti (1) 

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ  
(İTHALAT/İMALAT) BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir başvuru için) 2.220 

b) Araç inceleme ücreti (Her bir başvuru için)  6.720 

c) İnceleme giderleri ücreti (1) 



 

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ  
(KARAYOLU UYGUNLUK) BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir araç için) (4) 1.090 

b) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4)  

445 

c) İnceleme giderleri ücreti  (1) 

ç) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ  
(TADİLAT) BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir araç için) (4) 1.090 

b) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4) 

445 

c) Rapor düzenleme ücreti (Okul taşıtı) (4)  9.020 

ç) Rapor düzenleme ücreti (Diğer) (4) 3.750 

d) İnceleme giderleri ücreti (1) 

e) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

TEKNİK DOSYA UYGUNLUK YAZISI DOSYA BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (yeni başvuru) 6.730 

b) Dosya inceleme ücreti (yazı güncelleme) 1.090 

ARAÇ İNCELEME RAPORU BAŞVURULARI  
(SADECE RAPOR BAŞVURUSU) 

a) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4) 445 

b) 
Rapor düzenleme ücreti (Karayolları Trafik Yönetmeliği 
53-c için)  (4) 1.540 

c) Rapor düzenleme ücreti (KGM Protokolü kapsamında)  9.020 

ç) İnceleme giderleri ücreti  (1) 

d) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

KARAYOLU İLE ATIK (AKÜ-YAĞ-LASTİK) TAŞIMA ARACI UYGUNLUK 
BELGESİ BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir araç için) 730 



 

b) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4) 

445 

c) Yeni belge düzenleme ücreti (4) 7.580 

ç) Belge vizeleme (ara kontrol, yenileme) ücreti (4) 5.740 

d) İnceleme giderleri ücreti  (1) 

e) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

KARAYOLU İLE TIBBİ/BİTKİSEL ATIK TAŞIMA ARACI  
UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURULARI 

a) Dosya inceleme ücreti (Her bir araç için) 730 

b) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4) 

445 

c) Yeni belge düzenleme ücreti (4) 4.200 

ç) Belge vizeleme (ara kontrol, yenileme) ücreti (4) 2.990 

d) İnceleme giderleri ücreti  (1) 

e) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

MONTAJ UYGUNLUK RAPORU BAŞVURUSU  
(AİTM EK VI KAPSAMINDA) 

a) 
Araç inceleme ücreti (AKM olan illerde işletmeci hizmet 
bedeli) (Her bir araç için) (4) 445 

b) Dosya inceleme ücreti (Engelli tertibat montesi için) (4) 46 

c) Dosya inceleme ücreti (Diğer montaj işlemleri için) (4) 1.090 

ç) 
Rapor düzenleme ücreti (Karayolları Trafik Yönetmeliği 
53-c için)  (4) 1.540 

d) Seri montaj izin yazısı ücreti 33.430 

e) İnceleme giderleri ücreti (1) 

f) Araç yerinde inceleme ücreti (5) 2.000 

VERİLEN BİR BELGENİN VEYA RAPORUN YENİDEN 
DÜZENLENMESİ/GÜNCELLENMESİ/ASLI GİBİDİR YAPILMASI 

BAŞVURULARI 

a) Her bir belge veya rapor için 1.090 (3) 

 



 

(1) İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların, ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri 
hesaplanarak tahakkuk ettirilir. 
(2) Araç sayısının 151’den fazla olması halinde araç inceleme ücreti olarak 4.100 TL ücretin yanı 
sıra her bir araç için KDV dahil 25 TL daha ücret alınır.  
(3) Münferit engelli tertibat montesi için düzenlenen montaj uygunluk raporunun yeniden 
düzenlenme/asıl belgeden fotokopi tasdiki ücreti 605 TL olarak tahakkuk ettirilir. Karayolları 
Trafik Yönetmeliği 53-c kapsamında alınan raporun yeniden düzenlenmesi/asıl belgeden fotokopi 
tasdiki ücreti 1.090 TL olarak tahakkuk ettirilir.  
(4) Bu ücret, AKM olan illerde işletici tarafından tahsil edilecektir.  TSE, AKM olmayan illerde 
veya kendi işlettiği AKM’lerde bu ücreti kendi tahsil edecektir. 
(5) AKM yerleşkesi dışında araç kontrol hizmeti talep edilmesi durumunda, yerinde kontrol hizmeti 
verilecek araçlar için farklı firma/şahıs vs. tarafından ortak veya aynı adres gösterilmesi 
durumunda; her bir firma/şahıs talebi ayrı ayrı değerlendirilerek araç sayısına göre ilk araç için 
“Araç Yerinde Kontrol Hizmeti” bedeli (2.000 TL), ilave her bir araç için ise “Araç Yerinde 
Kontrol Hizmeti” bedelinin %50’si (1.000 TL) tahsil edilecektir. Araç inceleme ücretine ilave 
alınacak bu ücret, AKM olan illerde işletici tarafından tahsil edilecek olup, alınan bu bedel ihale 
paylaşım bedeli değildir. İhale paylaşım bedeli 2023 yılı için araç inceleme ücreti olarak devam 
edecektir. Araç Kontrol Merkezi ve Araç Kontrol, Eğitim ve Referans Merkezi bulunmayan illerde, 
sadece araç inceleme ücreti alınmaya devam edecektir. 

 
 

Not: Üretim yeri, altyapı denetimi, numune alma, muayene, deney ve test işlemleri gibi inceleme hizmetlerinin 
tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi amacıyla şehir dışında yapılan incelemelerde, görev olurunda 
belirtilen yol süresi (gün) için “Yolda Geçen Süre Ücreti” olarak Uzman başına 1.880 TL tahakkuk ettirilir. 

 

ARAÇ KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ GRUP BAŞKANLIĞI  

HİZMET BEDELİ TARİFESİ 

 

HİZMETİN ADI 
HİZMET BEDELİ 

(TL)  
KDV DÂHİL 

Araç Kontrol Faaliyetleri 
(Araç Kontrol Merkezleri yerleşkelerinde yapılan muayenelerde) 445 

Araç Yerinde Kontrol Faaliyetleri 
(Araç Kontrol Merkezleri yerleşkesi dışında,  

ihale ili sınırları içerisinde yapılan araç incelemelerinde/ 
muayenelerinde) 

2.000 (1) 

 
(1) Araç Kontrol Faaliyetlerine ilaveten incelenen her bir araç için alınan ücrettir. AKM yerleşkesi dışında 

araç kontrol hizmeti talep edilmesi durumunda, yerinde kontrol hizmeti verilecek araçlar için farklı 
firma/şahıs vs. tarafından ortak veya aynı adres gösterilmesi durumunda; her bir firma/şahıs talebi ayrı 
ayrı değerlendirilerek araç sayısına göre ilk araç için “Araç Yerinde Kontrol Hizmeti” bedeli (2.000 TL), 
ilave her bir araç için ise “Araç Yerinde Kontrol Hizmeti” bedelinin %50’si (1.000 TL) tahsil edilecektir.  
Alınan bedel ihale paylaşım bedeli değildir. İhale paylaşım bedeli 2023 yılı için araç inceleme ücreti 
olarak devam edecektir. Araç Kontrol Merkezi ve Araç Kontrol, Eğitim ve Referans Merkezi bulunmayan 
illerde, sadece araç inceleme ücreti alınmaya devam edecektir. 


