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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

 

HİZMET BEDELİ TARİFESİ 

 

HİZMETİN ADI 
HİZMET BEDELİ (TL) 

KDV HARİÇ 

Ulaşım Giderleri 

 

(Ulaşımın TSE araçları ile sağlanması durumunda) 

(Ulaşım Ücreti/Kuruluş Sayısı) 

 

Gün başına 585 TL + (Gidiş geliş 

kilometre toplamı × 4 TL) + Ücretli 

geçiş toplamı (*) + KDV 

 

(Toplam kat edilen mesafenin 50 

kilometreden az olması durumunda 

kilometre başına ücret alınmaz.  Ulaşım 

gideri toplamı, kuruluş sayısına 

bölünür.) 

 

(*) Ücretli geçiş: TSE aracının ücretli 

otoyol, köprü, tünel, feribot vb. geçiş 

ücreti  
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ARAÇ TİP ONAY HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET BEDELİ TARİFESİ 

HİZMETİN ADI 
HİZMET BEDELİ (TL) 

KDV DÂHİL 

AVANS MİKTARLARI (1) 

Yurt İçi Araç İncelemeleri İçin 33.300  

Yurt İçi Aksam İncelemeleri İçin 13.690  

Yurt İçi Diğer İncelemeler İçin 19.510  

Yurt Dışı İncelemeleri İçin 133.200  

DENEY ÜCRETİ (2) 

Her Yönetmelik/Regülasyon veya Ayrı Konulara Ait Her Bir 

Ek/Kısımları İçin 
8.040 

Demiryolu Belgelendirme Test/Deney Ücreti 22.940 

TEKNİK SERVİS ÜCRETLERİ (3) 

Seri Tadilat ve Çok Aşamalı Tip Onaylarında AİTM (Araçların 

İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) kapsamındaki 

konuların her biri için 

5.470 

MARTOY (Motorlu Araç ve Römorkları Tip Onay 

Yönetmeliği)/Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların 

Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa 

Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858) 

Kapsamındaki Yönetmeliklerin Her Biri veya Ayrı Konulara Ait 

Her Bir Ek/Kısımları İçin 

5.470 

MARTOY Ek XVII / AB/2018/858 Ek IX Kapsamındaki 

İncelemelerde Yönetmeliklerin Her Biri İçin veya Ayrı 

Konulara Ait Her Bir Ek/Kısımları İçin 

4.020 

TORTOY (Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliği)/ 

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) Kapsamındaki 

Yönetmeliklerin Her Biri veya Ayrı Konulara Ait Her Bir 

Ek/Kısımları İçin 

4.020 

MOTOY (İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onay 

Yönetmeliği)/İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört 

Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)  Kapsamındaki 

Yönetmeliklerin Her Biri veya Ayrı Konulara Ait Her Bir 

Ek/Kısımları İçin 

4.020 

Teknik Düzenlemelerin (Regülasyonların) Her Biri İçin veya 

Ayrı Konulara Ait Her Bir Ek/Kısımları İçin 
5.470 

TS EN 1789 (Madde 5.2.) - İç Ortam Gürültü Seviyesi Ölçüm 11.470 
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Deneyi 

TS EN 1789 (Madde 5.3.) - Hızlanma Deneyi 11.470 

TS EN 1789 (Madde 5.4.) - Hasta Kabini Tutma ve Sabitleme 

Sistemleri Deneyi 
27.510 

TS EN 1789 (Madde 5.5.) - Yuvarlatılmış Kenar ve Yarıçap 

Deneyi 
1.800 

TS EN 1789 (Madde 5.6.) - Hasta Kabini Özelliklerinin 

Doğrulanması 
1.800 

TS EN 1789 (Madde 5.7.) - Yükleme Alanı Özelliklerinin 

Doğrulanması 
1.800 

TS EN 1789 (Madde 5.8.) - Hasta Kabini Ölçülerinin 

Doğrulanması 
1.800 

TS EN 1789 (Madde 5.9.) - Hasta Kabini Koltuk Ölçülerinin 

Doğrulaması 
1.800 

TS EN 1789 (Madde 5.10.) - Havalandırma Sistemi Deneyi 

9.200 TS EN 1789 (Madde 5.11.) -  Isıtma Sistemi Deneyi 

TS EN 1789 (Madde 5.12.) -  Soğutma Sistemi Deneyi  

TS EN 1789 (Madde 5.13.) - Aydınlatma Deneyi 9.200 

TS EN 1789 (Madde 5.14.) - İnfüzyon Askı Sistemi Deneyi 660 

İNCELEME, UYGUNLUK RAPORLARI VE DEĞERLENDİRME ÜCRETLERİ (4) 

MARTOY Ek V veya Ek XVII; AB/2018/858 Ek III veya Ek 

IX, M ve N Sınıfı 
26.960 

MARTOY Ek V veya Ek XVII; AB/2018/858 Ek III veya Ek 

IX, O Sınıfı 
13.690  

MARTOY Ek V veya Ek XVII; AB/2018/858 Ek III veya Ek 

IX, Kapsam Genişletme M ve N Sınıfı 
21.180 

TORTOY Bölüm B İlave II / AB/1322/2014 Ek III 22.470  

MOTOY Ek I / AB/44/2014 Ek III 22.470  

Münferit İthal Araç 158.800  

Münferit İthal Araç Onay Belgesi 99.910  

Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu (LPG/CNG/LNG) 26.730  

Tarım Römorku İnceleme Raporu Yeni Tip 33.200  

Tarım Römorku İnceleme Raporu Kapsam Genişletme 18.870  

MARTOY Ek XI İlave 3 / AB/2018/858 Ek II Bölüm III İlave 

3 İnceleme Raporu 
26.820  

MARTOY Ek XI İlave 3 / AB/2018/858 Ek II Bölüm III İlave 

3 İnceleme Raporu Kapsam Genişletme 
21.180  

Özel Amaçlı İncelemeler 24.970  
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Tip Onay Kapsam (İsteğe Bağlılık/Muafiyet/Kapsam Dışı) 

Değerlendirmesi 
8.040  

Revizyon İncelemesi (M, N Kategori için) 8.040 

Revizyon İncelemesi (O, T Kategori ve Aksam için) 4.040  

Cam filmi ve damperli araç raporları hariç, münferit onaylar için 

AİTM maddeleri kapsamında verilecek raporlarda rapor başına 

alınacak ücret 

3.390 

AİTM kapsamında “Damperli Araçlar Münferit Rapor” ücreti 1.340  

AİTM kapsamında “Cam Filmi Rapor” ücreti 26.640  

TS EN 1789 Uygunluk Raporu 26.910  

TS EN 1789 Uygunluk Raporu (Kapsam Genişletme) 21.180  

Prototip – Yol Test İzin Yazısı (İlk Yazı) 30.000 

Prototip – Yol Test Kapsam Değişikliği İzin Yazısı 5.000 

Prototip Araç Raporu 30.030 

Prototip Araç Raporu Kapsam Değişikliği 

(Değişiklik talep edilen her bir ayrı konu için) 
1.000 

İthalat Kapsam Değerlendirme/İnceleme Görüş Ücreti (model başına) (KDV hariç) 

1 adet 1.120  

2-5 adet 1.900  

6-10 adet 2.840  

11-20 adet 5.700  

21 ve üzeri 9.520  

TEKNİK HİZMET ÜCRETİ (5) 

1 Günlük Hizmet Ücreti 5.060 

ÜRETİM YERİ / ÜRETİMİN UYGUNLUĞU İNCELEME ÜCRETLERİ (CoP) (6) 

Üretim Yeri Uygunluğu, CoP vb. (“Uygunluk Beyanı” dahil) 19.420 

WMI İŞLEM ÜCRETLERİ (7) 

Yıllık Üretim Kapasitesi 500 ve Altında Olan Üreticiler İçin 24.600  

Yıllık Üretimi 500’den Fazla Olan Üreticiler İçin 49.580  

WPMI İŞLEM ÜCRETİ (7) 

Kapasite sınırı bulunmamaktadır. 24.510 

İNCELEME GİDERLERİ 

Başvuru sahibinin karşılamaması durumunda inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama giderleri 

ile TSE Mevzuatı kapsamında yapılan diğer giderler faturaya ilave edilir. 
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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. 

 
(1) Avans 

 

1. Verilen hizmetlerle ilgili olarak başvuru sahibinden, tahakkuk edecek toplam fatura bedelinden mahsup edilmek 

üzere başvuru sırasında alınan tutardır. Bakanlıktan gelen başvurularda veya gerekli görülen durumlarda verilecek 

hizmetin mahiyeti dikkate alınarak birim amirinin uygun görüşüyle avans aranmayabilir. 

 

(2) Deney Ücreti 

 

1. Başvuru sahibinin araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteleri üzerinde yapılacak deneylerin(testlerin) 

ATOM’un cihazı ve imkanları ile yapılması durumunda tahakkuk edecek ücrettir. 

2. ATOM’a ait hangi cihazların deney ücretine tabi olduğu, ücrete tabi olan cihaz listesinin belirtildiği sistem 

formunda tanımlanır. 

3. Deney tekrarı durumunda ilk deney tekrarı hariç, yapılan her deneyin ücreti alınır. 

4. İnceleme, muayene ve deneylerin başvuru sahibine veya üçüncü taraflara ait laboratuvar, cihaz veya imkanlarla 

yapılması durumunda bu tarifede belirtilen deney ücreti alınmaz. 

5. Laboratuvarlarda yapılan deneylere ait ücretlendirme ilgili laboratuvar tarafından yapılır. 

6. Laboratuvar deney ücretleri ve numunelerin laboratuvara gönderilme masrafları başvuru sahibi tarafından ayrıca 

karşılanır. 

7. Elektrikli Bisikletlerin kapsam yönüyle değerlendirilmesi amacıyla yapılan deneylerden ücret alınmaz. 

8. Tarım Römorku ve TS EN 1789 Standardı kapsamındaki inceleme işlemleri ile ilgili yapılan deneylerden ücret 

alınmaz. 

 

(3) Teknik Servis Ücretleri 

 

1. Yönetmelik/Regülasyon veya Ek/Kısımlarından yapılan inceleme, muayene ve deneylerle ile ilgili olarak, 

incelemeleri başlatılan Yönetmelik/Regülasyon bazında araç/aksam tipi veya hazırlanan rapor başına tahakkuk 

ettirilen ücrettir. 

2. Saha veya teknik incelemeleri başlatılan başvurularda, yapılan inceleme, muayene veya deneylerden, bu 

incelemelerin neticelerinden veya başvurunun kapsamından bağımsız olmak üzere; başvurunun geri çekilmesi 

veya başvuru sahibinin incelemelerin sonuçlandırılabilmesi için gereken bilgi, belge ve dokümanları yönerge 

ve/veya usul ve esaslarda belirtilen sürelerde temin edememesi veya eksiksiz olarak ATOM’a sunamaması, 

numunelerin inceleme, muayene veya deneylere uygun olmaması, başvuru sahibinin yönerge ve/veya usul ve 

esaslarda belirtilen süreler içerisinde eksikliklerini gidererek numuneleri hazır hale getirememesi gibi nedenlerle 

incelemelerin durdurulması, raporlandırma yapılamaması veya başvurunun işlemden kaldırılması durumlarında 

Teknik Servis Ücretinin tamamı alınır. 

3. Başvurunun, saha veya teknik incelemeleri başlatılmadan geri çekilmesi durumunda Teknik Servis Ücreti 

alınmaz. 

4. Yapılan inceleme, muayene veya deney tekrarlarında, her tekrar için bu tarifede belirtilen ücretin % 50’si oranında 

ilave Teknik Servis Hizmeti Ücreti alınır. 

(4) İnceleme, Uygunluk Raporları ve Değerlendirme Ücretleri 

 

1. MARTOY / AB/2018/858, TORTOY / AB/167/2013 ve MOTOY / AB/168/2013 kapsamında onay öncesi yapılan 

incelemeler, çok aşamalı onay incelemeleri, münferit ithal araç incelemeleri, AİTM maddeleri kapsamında yapılacak 

incelemeler, özel amaçlı incelemeler, protokoller kapsamında gerçekleştirilen diğer incelemeler, uygunluk 

değerlendirmeleri vb. neticesinde verilen rapor/belge başına tahakkuk ettirilen ücretler ile elektrikli bisikletlerin 

kapsam incelemeleri sonucunda düzenlenen değerlendirme yazıları ve Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam 

Dışı) değerlendirme işlemleri neticesinde tahakkuk ettirilen ücretlerdir. 
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2. İnceleme, uygunluk veya gerekli görülen diğer bir başlık altında rapor verildiği ancak incelemenin muhteviyatına 

göre ayrı yönetmelik/regülasyonlardan veya ek/kısımlarından da inceleme ve raporlama yapıldığı durumlarda 

yönetmelik/regülasyonlardan veya ek/kısımlarından verilen rapor başına Teknik Servis Ücreti ve ATOM’un cihazı 

ve imkanları ile yapılması durumunda Deney Ücreti ayrıca alınır. Yapılan inceleme, muayene veya deney 

tekrarlarında, her tekrar için Teknik Servis Ücretine % 50 oranında ilave yapılır, deney tekrarı durumunda ilk deney 

tekrarı hariç yapılan her deneyin ücreti alınır. İstisnai durumlar ve farklı uygulamalar aşağıda belirtilmektedir. 

3. MARTOY Ek V / AB/2018/858 Ek III, MARTOY Ek XVII / AB/2018/858 Ek IX, TORTOY Bölüm B İlave II / 

AB/1322/2014 Ek III, MOTOY Ek I / AB/44/2014 Ek III ve Tip Onay İsteğe Bağlılık / Muafiyet (Kapsam Dışı) 

değerlendirme incelemelerinde uzmana havalesi yapılmış olan başvurunun geri çekilmesi veya başvuru sahibinin 

incelemelerin sonuçlandırılabilmesi için gereken bilgi, belge ve dokümanları yönerge ve/veya usul ve esaslarda 

belirtilen sürelerde temin edememesi veya eksiksiz olarak ATOM’a sunamaması gibi nedenlerle incelemelerin 

durdurulması, raporlandırma yapılamaması veya başvurunun işlemden kaldırılması durumlarında tabloda belirtilen 

ilgili ücretin yarısı firmaya tahakkuk ettirilir. 

 

4. Münferit İthal Araç İnceleme ücreti; başvurulan konular kapsamında yapılan inceleme sonucu, verilen rapor başına 

tahakkuk ettirilir. Rapora numune araç dışında eklenecek her araç (şasi numarası) için belirtilen ücretin 1/5 i ayrıca 

ücrete eklenir. Bu incelemelerde deney ücreti alınmaz. 

5. Özel amaçlı inceleme ücreti, başvuru sahibinin dosya veya numune üzerinde değerlendirilmesini istediği teknik 

özelliklere, mevzuata, özel prosedürlere vb. göre yapılan incelemeler neticesinde verilen rapor başına tahakkuk 

ettirilir. Özel amaçlı inceleme talepleri; yönetmelik/regülasyonlara veya ek/kısımlarına göre incelemeleri içeriyorsa, 

incelenen her yönetmelik/regülasyon-ek/kısımları için teknik servis ücreti ayrıca tahakkuk ettirilir. Özel amaçlı 

incelemelerde deney ücreti alınmaz. 

6. Bakanlık tarafından firma talebi haricinde inceleme amaçlı gönderilen dosyalara ait incelemeler rapor düzenlenmesi 

durumunda özel amaçlı incelemeler kapsamında ücretlendirilir ve ücretler Diğer Hususlar 9-(6) ve 9-(7)’de 

belirtilenler dikkate alınarak dosya muhteviyatına göre rapor veya tip başına firmaya tahakkuk ettirilir. 

7. Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme 

Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına tahakkuk ettirilir. Marka, tip, ticari 

tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde 

ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar 

bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, 

ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve 

Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip 

Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, 

üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır. 

8. Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücret tarifesi, değerlendirmenin sonucuna 

bakılmaksızın araç sayısına bağlı olarak aşağıda gösterildiği gibi değişir: 

 

 

Araç Sayısı Ücret 

1-99 Ücret tablosunda belirtilen ücret 

100-199 2 x (Ücret tablosunda belirtilen ücret) 

200-299 3 x (Ücret tablosunda belirtilen ücret) 

A00-A99 (A+1) x (Ücret tablosunda belirtilen ücret) 

 
 

9. Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) işlemlerinde başvuru konusu araçlarla ilgili olarak ATOM 

tarafından tespit incelemesi veya testleri gerekli görülürse yapılan bu inceleme ve testlere ait, ulaşım ve konaklama 

giderleri ile TSE Mevzuatı kapsamında yapılan diğer giderler hariç, ücretlendirme yapılmaz. 

10. Elektrikli bisiklet kapsam değerlendirmelerinde bu tarifede belirtilen ücret her tip/model için ayrı alınır. 

11. Revizyon incelemesi ücreti, tip onay revizyon taleplerinde rapor veya üst yazı karşılığı tip başına tahakkuk ettirilen 

ücrettir. 
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12. Sunulan dosyada tespit edilen eksiklikler/hatalar BelgeNet üzerinden firmaya geri iade edilir ve redaksiyonel hatalar 

hariç tip başına aşağıda belirtilen ücretler ayrıca tahakkuk ettirilir. 

 

 1. Revizyon: İlgili ücret x 1 

 2. Revizyon: İlgili ücret x 1,5 

 3. Revizyon: İlgili ücret x 2 

 4. Revizyon: İlgili ücret x 2,5 

 5. Revizyon: İlgili ücret x (Revizyon Sayısı-2) 

13. MARTOY Ek V / AB/2018/858 Ek III, TORTOY Bölüm B İlave 2 / AB/1322/2014 Ek III, MOTOY Ek I / 

AB/44/2014 Ek III İşlemlerinde ücret tarifesi olası varyant-versiyon sayısına bağlı olarak aşağıda belirtildiği şekilde 

belirlenir. Ancak tablodan elde edilecek ücret hiçbir durumda ücret tablosunda belirtilen ilgili ücretin (kapsam 

genişletme veya yeni tip) 6 katından fazla olamaz. 

 

Versiyon Sayısı Ücret 

0-100 
Ücret tablosunda belirtilen ücret  

+ (Olası Varyant-Versiyon sayısı x 25) 

101-ve üzeri 
Ücret tablosunda belirtilen ücret + 1000 

+ (Olası Varyant-Versiyon sayısı-100) x 10 

 

14. Münferit İthal Araç onayı için gereken incelemeler hariç “Münferit Onay” için verilecek teknik servis raporlarında, 

ilgili rapor yalnızca deney ve/veya muayeneye tabi olan araç şasi numarasına ait olacak şekilde düzenlenir. 

15. Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında yapılan incelemelerden 08.10.2015 tarihli “T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Piyasa Gözetimi Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Test ve Muayene Hizmetlerinin 

TSE Tarafından Yürütülmesi Hakkında Protokol”un 5. maddesi gereği OLUMLU sonuçlanan muayene ve testlerden 

ücret alınmaz. OLUMSUZ muayene ve test işlemlerinde “Özel Amaçlı İncelemeler” kaleminden firmaya 

faturalandırma yapılır. PGD kapsamında ATOM cihazları ile yapılan test ve deneylerden deney ücreti alınmaz. 

ATOM’da kabulü yapılan ve OLUMSUZ sonuçlanan numuneler için “1 Günlük Hizmet Ücreti” alınır. 

 

(5) Teknik Hizmet Ücreti 

 

1. Görevli inceleme heyetinin yolda geçen süreler hariç tutularak firmada, ilgili test laboratuvarında veya inceleme, 

muayene veya deneylerin gerçekleştirildiği mahalde bulundukları süre için gün başına tahakkuk ettirilen ücrettir. 

2. Bu tarifede belirtilen Teknik Hizmet Ücreti 1 günlük hizmet ücrettir. 

3. Verilen hizmet mücbir nedenler haricinde mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. 

4. Teknik Hizmet Ücreti, görevlendirilen personel sayısına, gün içerisinde verilen hizmetin süresine ve başvuru 

kapsamına bağlı olmaksızın tam gün esasına göre alınır. 

5. Birden fazla takvim günü süren inceleme, muayene veya deneylerde, Teknik Hizmet Ücreti her gün için tam gün 

olarak tahakkuk ettirilir. 

6. Aynı gün birden fazla firma için incelemeye gidilmesi halinde bu ücret her firmaya ayrı ayrı tam gün olarak tahakkuk 

ettirilir. 

7. ATOM’da kabul edilen aksam numuneleri için 1 günlük Teknik Hizmet Ücreti ayrıca alınır. 

8. Laboratuvarlarda deney başlatılması için yapılan görevlendirmelerde deneyi başlatılacak her firma için 1/2 (yarım) 

günlük Teknik Hizmet Ücreti ayrıca alınır. 

9. Elektrikli bisikletlerin kapsam yönüyle değerlendirilmesi amacıyla ATOM’da araç üzerinde inceleme yapılması 

durumunda (birden fazla tip/model olabilir) 1 günlük Teknik Hizmet Ücreti alınır. TS/EN 15194 sertifikasına sahip 

araçların ATOM’da yapılan incelemelerinde Teknik Hizmet Ücreti alınmaz. 

10. Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirmeleri kapsamında yapılan incelemelerde Teknik 

Hizmet Ücreti alınmaz. 

11. Cam filmi incelemeleri hariç AİTM maddeleri kapsamında yapılacak münferit araç incelemelerinde Teknik Hizmet 

Ücreti alınmaz. 
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(6) Üretim Yeri / Üretimin Uygunluğu (CoP) İnceleme Ücretleri 

 

1. Başlangıç değerlendirme, ürün uygunluk, sürekli doğrulama, üretim yeri uygunluğu, CoP vb. isimler alında 

gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yapılan incelemeler neticesinde verilen rapor başına tahakkuk ettirilen 

ücrettir. 

2. “Uygunluk Beyanı” düzenlendiği durumlarda bu işlem için ilave ücret alınmaz. 

3. Çalışan sayısı 10 kişiden az olan imalatçılardan bu ücretin yarısı alınır. 

 

(7) WMI/WPMI İşlem Ücretleri 

 

1. WMI/WPMI İşlem Ücreti, WMI/WPMI- Kodu almak isteyen başvuru sahiplerinden bir kez alınan ücrettir. 

2. İletişim bilgileri, faaliyet durumları vb. değişen, iflas eden, faaliyetlerini durduran firmalar 30 gün içerisinde 
ATOM’a güncel bilgilerini ve durumlarını yazılı olarak bildirmek durumundadır.  Firmalardan iletişim bilgileri, 

faaliyet durumları vb. bilgilerini güncellemeleri e-posta ile veya yazılı olarak da talep edilebilir. Durumlarını 
bildirmeyen veya belirtilen süreler içerisinde dönüş yapmayan firmaların kodları gerekli hallerde iptal edilebilir ve 

ilgili kuruluşlara bildirilebilir. 

3. Başvuru sahibinin talebi üzerine de kod iptal işlemleri başlatılır. 

4. Kod iptal işlemleri ve diğer hususlar ilgili ATOM uygulama talimatları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

5. Başvuru sahibi iletişim bilgilerini güncel tutmakla sorumludur. Başvuru sahibine gönderilen her türlü bildirim ve 

gönderiler, tebligat hükmündedir. 

6. ATOM tespit için inceleme başlatabilir. Bu gibi durumlarda inceleme giderleri ayrıca başvuru/kod sahibine tahakkuk 
ettirilir. 

7. Önceki Yönergeler, ücret tarifeleri ve usul esaslar gereği her yıl tahakkuk ettirilmekte olan WMI/WPMI yıllık 
kullanım ücreti uygulamasına, 15.04.2015 yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2015 takvim yılından 
başlayarak son verilmiştir. 

8. Geçiş Tarihinden sonraki başvurularda uygulanmak üzere; 

a) Başvuru tarihinde geçerli ücret tarifesinde belirtilen WMI/WPMI Tahsis ve Kullanım ücreti / WMI/WPMI İşlem 

Ücreti bir kez tahakkuk ettirilir. Takip eden yıllarda yıllık kullanım ücreti alınmaz. 

b) Tahsis işlemleri başlatılmış veya tahsis yazıları yazılmış olmakla birlikte süresi içerisinde eksiklerini 

gidermeyen, tahsis şartlarını yitirdiği anlaşılan, idari veya mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen başvurular 

için veya başvurunun geri çekilmesi durumunda; SAE onay süreci sonlandırılır ve tahsis edilen kod iptal edilerek 

başvuru işlemden kaldırılır. Bu durumdaki başvurular için tarifede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. 

9. Tahsis işlemleri başlatılmadan başvurunun geri çekilmesi durumunda herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez. 

 

10. Adres, unvan değişikliği veya iptal taleplerinde ücret alınmaz. 

 

11. ATOM uygulamada eşitlik, geçiş süreleri gibi sebepleri gözeterek kod iptal işlemlerinin uygulanmasını erteleyebilir. 

12. Yıllık kullanım ücreti uygulamasına son verilmesi sebebiyle uygulamada bütünlük sağlanması amacıyla 2011 ve 

öncesi yıllara ait faturalandırılmamış yıllık kullanım ücretleri varsa bunlarla ilgili işlem yapılmaz. 

13. TSE yıllık kullanım ücreti uygulaması dahil bu madde ile ilgili hükümleri değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

(8) Özel Amaçlı İnceleme/Protokol vb. Durumlarda Ücretlendirme 

1. Özel Amaçlı İnceleme başvuruları, ücret tarifesi ayrıca belirlenen konular, Türk Standardları Enstitüsüne bağlı 

birimlerden veya diğer kurum veya kuruluşlardan gelen piyasa gözetimi, inceleme, deney talepleri, uygunluk 

değerlendirmeleri, üretimin uygunluğu, onay öncesi işlemler vb. hususlarda yapılan incelemelerde ücretlendirme, 

kurum/kuruluşlarla yapılan karşılıklı anlaşma, protokol veya özel hükümlere göre belirlenebilir. Bu durumlarda bu 

tarifedeki ücretlendirme uygulanmaz. 
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(9) Diğer Hususlar 

1. Ücret tarifesinde belirtilen ücretler, aksi protokol veya karşılıklı anlaşmalarda belirtilmediği sürece, başvuru sahibine 

tahakkuk ettirilir. COP denetimlerinde ücretler ilgili firmaya tahakkuk ettirilir. 

2. KOSGEB, TÜRKAK veya diğer bir kuruluştan AR-GE desteği, teşvik veya benzeri destek alan başvuru sahiplerinin 

faturalarında, talep halinde ücret kalemleri birleştirilebilir. 

3. Elektrikli bisikletler ile ilgili işlemler İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) işlemleri altında değerlendirilebilir. 

Bu durumda İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) şartları ve ücretleri uygulanır. 

4. Rapor veya değerlendirme yazılarının zayi olduğunun beyan edilmesi ve tekrar düzenlenmesinin veya onaylı 

kopyasının çıkarılmasının talep edilmesi halinde, her rapor/değerlendirme yazısı için 1/2 günlük Teknik Hizmet 

Ücreti alınır. 

5. Eğitim ve personel değerlendirme amaçlı olarak göreve ilave edilen personele ait ulaşım ve konaklama giderleri ile 

TSE Mevzuatı kapsamında yapılan diğer giderleri faturaya ilave edilmez. İtiraz/şikayetlerin değerlendirilmesi ile 

ilgili görevlendirmelerde inceleme giderleri faturalandırılmaz. 

6. Resmi kurumlarca yapılacak firma dosyalarına ait özel amaçlı inceleme taleplerinde, yapılan faaliyet kapsamındaki 

ücretler firmanın inceleme için araç sunması gerektiği durumlarda ilgili firmaya faturalandırılır. Aksi durumlarda 

faturalandırma yapılmaz. 

7. Çerçeve yönetmeliklerin değişmesi durumunda ücret tablosunda belirtilen ücret kalemleri yeni mevzuat karşılıklarına 
göre aynen uygulanır. 

 

 


