
Gelen Tarih Sayı: 07/01/2020 - 83

TC.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ 
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 42849264-000-E.220
Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

06/01/2020

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31/12/2019 tarihli ve 22735 sayılı yazısı.
Bakanlığımızın ilgi yazısı ekinde alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 30/12/2019 

tarihli, 96936 sayılı ve "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu yazısı ve ekleri 
ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kürşat GÜLERYÜZ 
Vali a.

Vali Yardımcısı
Ek: Yazı ve Ekleri (20 sayfa)

Dağıtım:
14 İlçe Kaymakamlığına
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğüne
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığına
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığına
TSE Eskişehir Ürün Belgelendirme Müdürlüğüne
(Hoşnudiye Mah. Nayman Sok. Selka Apt. No:1 D:3 26130)

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 
girerek (rDcDu3-kLsWfe-bDHinl-KXLePM-H5 8sEzjA) kodunu yazınız.

Arifiye Mah. İki Eylül Caddesi Adliye Sok. No:3 Eskişehir 
Telefon No: (222)214 26 26 Dahili: 2667 Faks No: (222)214 27 64 
e-Posta: islemler@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Ahmet BÜYÜK 
Şef

Telefon No: (222)214 26 71

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-eskisehir-envision/Validate_Doc.aspx?V=BENF5UZN adresinden yapılabilir. (PIN:58971)
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C.

Sayı : 70809882-360.02-E.96936 30.12.2019
Konu : Yeniden Değerleme Oranının 

Uygulanması

GENELGE

2019-02

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan idari para cezaları ile aynı maddenin dördüncü fıkrası,

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen muayene ücretleri, aynı maddenin 
dördüncü fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları, aynı maddenin üçüncü fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan idari para cezaları, aynı maddenin dördüncü fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 
birinci fıkrası alt bentlerinde belirtilen idari para cezaları, ayni maddenin ikinci fıkrası,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan idari para 
cezalarının, aynı maddenin altıncı fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 28 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi, ikinci 
fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışman Sertifikası ile üçüncü fıkrasında yer 
alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi ücretlerinin, aynı maddenin 
dördüncü fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan idari para cezalarının, aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası,

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Telefon No: 312 2031000 Faks No:312 2315189 
E-Posta: tmkt@udhb.gov.tr İnternet Adresi:www.tmkt.gov.tr

Bağlı /  İlgili /  ilişkili Kurum ve Kuruluşlar

1/ 5

31 M  2019 

llıı etuîi
I I I * .  TEKNOLOJİLERİ 

I I  \  VE İLETİŞİM 
" I W  KURUMU

Bilgi için:Hıdır SEFER 
Memur (Ş)

Telefon No:(312) 203 10 00-3923

<OPtt V t u r k s a t

mailto:tmkt@udhb.gov.tr
http://www.tmkt.gov.tr


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 70809882-360.02-E.96936 30.12.2019
Konu : Yeniden Değerleme Oranının

Uygulanması

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen IMDG Kod 
Eğitici Belgesi ile ikinci fıkrasında belirtilen IMDG Kod Eğitim Yetki Belgesi ücreti, aynı 
maddenin üçüncü fıkrası,

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi 
Hakkında Yönergenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Dolu Konteyner Brüt 
Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi ücreti, aynı maddenin birinci fıkrası,

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin 7 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi 
ücreti, aynı maddenin dördüncü fıkrası,

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin 9 uncu 
maddesin birinci fıkrasında yer alan Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ücreti, 
aynı maddenin birinci fıkrası,

Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesinin 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi ile ikinci 
fıkrasında yer alan Eğitici Belgesi ücretlerinin, aynı maddenin üçüncü fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi 
Yönergesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi ücretinin, aynı maddenin ikinci fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi 
Yönergesinin 8 inci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı Eğitici Belgesi ücretinin, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
ücreti, aynı maddenin ikinci fıkrası,

T.C.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 70809882-360.02-E.96936 30.12.2019
Konu : Yeniden Değerleme Oranının

Uygulanması

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi ücreti, aynı maddenin ikinci fıkrası,

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergenin 
"Antrepo veya Depo İşleticisinin, İdareye İbraz Etmesi Gereken Belgeler ve Başvuru Şartları" 
başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilerek 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı 
Bakanlık Makamı Olur'unun Eki (c) bendinde Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin 
Belgesi ücreti ile aynı Olur'un (g) bendi,

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinin 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Eğitim Yetki belgesi ile ikinci fıkrasında belirtilen 
Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi ücretlerinin, aynı Yönergenin 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrası,

Tehlikeli Yüklere İlşkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinin 18 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında belirtilen Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi ücretinin, aynı fıkraya 
göre Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında 
Yönergenin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen TMGDK Yetki Belgesi ücreti, 
aynı maddenin on üç ve on dördüncü fıkrası,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesinin 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi 
ile ilgili özel izin ücreti, aynı maddenin üçüncü fıkrası.

23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 ( yirmi ik virgül elli 
sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

T.C.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C.

Sayı : 70809882-360.02-E.96936 30.12.2019
Konu : Yeniden Değerleme Oranının

Uygulanması

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan İdari Para Cezaları. (Ek-1)
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen İdari Para Cezalan. (EK-2)
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan idari para cezaları. (EKG)
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen İdari Para Cezalan. (EK-4)
Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan idari para cezalan. 
(EK-5),
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan idari 
para cezalan. (EK-6)
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinde belirtilen 
İdari Para Cezaları. (EK-7),
Denetim,Belgelendirme, Uyarma ve Özel İzin Ücretleri. (EK-8),
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen muayene ücretleri (EK-9).

01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim

Selim DURSUN 
Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek : Yeniden Değerleme Oranları (16 sayfa) 

Dağıtım:

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 70809882-360.02-E.96936 30.12.2019
Konu .'Yeniden Değerleme Oranının 

Uygulanması

İçişleri Bakanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğüne
Ticaret Bakanlığına
Bölge Müdürlükleri Dağıtım Planına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına

T.C.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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EK-1

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 
25 inci maddesinin birinci fıkrası;

Yaptırım
Uygulanacak

Taraf

İdari para 
cezası 

miktarı 
(TL)

(a) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden)

Gerçek veya 
Tüzel Kişiler 2.451

(b) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Gerçek veya 
Tüzel Kişiler

3.677

(c) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden)

Gerçek veya Tüzel 
Kişiler 1.225

(ç) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşımacıya
612

(d) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene 612

(d) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) 
bentlerine aykırı hareket eden Gönderene, her bir bent için)

Gönderene 1.225

(e) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Kıyı Tesisi 
İşleticisi 1.225

(f) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden )

TİO
Belge Sahibine 612

(f) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 
fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden 
TİO Belge sahibine, her bir bent için)

TİO
Belge Sahibine

1.225

(g) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

İthalatçıya 612

(g) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, 8 inci maddenin birinci 
fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden 
ithalatçıya, her bir bent için)

İthalatçı 1.225

(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden) Paketleyene 1.225

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe- Çankaya / ANKARA

Telefon: 0312 203 10 00/3923 

Faks: 0312 2315189
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(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine 
aykırı hareket eden Paketleyene, her bir bent için)

Paketleyene 612

(h) bendindeki ceza miktarı:
(10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı 
hareket eden Yükleyene, her bir bent için)

Yükleyene 1.225

(h) bendindeki ceza miktarı:
(10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerine aykırı 
hareket eden Yükleyene, her bir bent için) Yükleyene 612
(ı) bendindeki ceza miktarı:
(11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı 
hareket eden Doldurana, her bir bent için) Doldurana 1.225
(ı) bendindeki ceza miktarı:
(11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (i), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) 
bentlerine aykırı hareket eden Dolduran, her bir bent için) Doldurana 612

(i) bendindeki ceza miktarı:
(11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)

Taşınabilir 
Basınçlı Ekipman 

Dolum Tesisine 6.129

(j) bendindeki ceza miktarı
(12 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (i) ve (1) bentlerine 
aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için)

Taşımacıya
1.225

(j) bendindeki ceza miktarı
(12 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k) ve 
(m) bentlerine aykırı hareket eden Taşımacıya, her bir bent için)

Taşımacıya
612

(j) bendindeki ceza miktarı
(12 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden)

Taşımacıya
61

(j) bendindeki ceza miktarı
(12 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden)

Taşımacıya
245

(k) bendindeki ceza miktarı
(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket 
eden) Sürücüye 245

(k) bendindeki ceza miktarı
(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), 
(h), (ı), (i), (j), (k) ve (1) bentlerine aykırı hareket eden Sürücüye, her 
bir bent için)

Sürücüye
61

(1) bendindeki ceza miktarı
(14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine 
aykırı hareket eden Alıcıya, her bir bent için) Alıcıya 612

(m) bendindeki ceza miktarı
(15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (i) 
bentlerine aykırı hareket eden Boşaltana, her bir bent için) Boşaltana 612
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(n) bendindeki ceza miktarı
(15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre, 15 inci maddenin birinci 
fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket eden 
Taşımacı veya üçüncü kişilere, her bir bent için)

Taşımacı veya 
Üçüncü Kişiler 612

(o) bendindeki ceza miktarı
(16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı 
hareket eden Tank-konteyner işletmecisine, her bir bent için)

Tank-Konteyner
İşletmecisi 1.225

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası (a) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve birden fazla faaliyet 
konusuna sahip işletmeye bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 14.709 Türk Lirasını geçemez.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası (b) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve sadece taşımacılık 
faaliyetinde bulunan taşımacıya bir denetimde kesilecek ceza miktarı, 7.354 Türk Lirasını geçemez.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası (c) bendine göre; tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan sürücüye bir denetimde 
kesilecek ceza miktarı, 612 Türk Lirasını geçemez.
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01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 mcı
Maddesinin birinci fıkrası; Miktarı [TL]

( a )  B e n d in d e  ki c e z a  m ik t a r ı

(6 ncı maddeye uygun bildirim yapmayanlara)
1.899

(b )  B e n d in d e  ki c e z a  m ik ta r ı

(7 nci maddede belirtilen özel gereklilikler ve idarenin yetkisine bırakılmış 
hususların ihlali durumunda)

1.899

(ç )  b e n d i n d e k i  c e z a  m ik t a r ı

(9 uncu maddede belirtilen Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi 
şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planına ilişkin hükümleri yerine

90.131

getirmeyenlere)
(tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere)

1 3 5 .1 9 8

(d )  B e n d in d e  ki c e z a  m ik ta r ı

(10 uncu madde kapsamında Tehlikeli Madde Rehberi oluşturmayan veya 
güncel durumda bulundurmayan kıyı tesislerine)

18.019

(e )  b e n d i n d e  ki c e z a  m ik ta r ı

(11 inci madde kapsamında sorumluluk ve yükümlülüklere ilişkin, yukarıdaki 
diğer yaptırım hükümleri kapsamına girmeyen ihlaller için)

1.800

( f )  b e n d i n d e k i  c e z a  m ik ta r ı

(14 üncü madde kapsamında, istihdam ettiği personele gerekli eğitimleri 
aldırmayanlara)

1.899

(g )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik ta r ı

(Yukarıdaki hükümler kapsamına girmeyen, denizyoluyla taşınan tehlikeli 
yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda)

1.899

4
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EK-3

01/0l72020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezalan Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 
26 ncı Maddesinin birinci fıkrası; Miktarı [TL]

(a )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik ta r ı :

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden operatör için)
Operatöre 75.834

(b )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik ta r ı :

(7 nci maddenin birinci fıkrasına göre Tehlikeli Madde Faaliyet 
Belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler için)

İşletmelere 15.166

(c )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik ta r ı :

(9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde 
Sorumlusu istihdam etme veya bu hususta hizmet alma 
zorunluluğuna uymayan işletmeler için)

İşletmelere
7.582

(ç )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik ta r ı :

(12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca özel izin alınmak suretiyle 
taşınabilecek tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıyan operatör için)

Operatöre 30.333

(d )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik t a r ı :

(13 üncü maddeye uygun olmayan paket kullanımında gönderene, 
taşıma işleri organizatörüne, operatöre ve depo işletmecisi için)

Gönderene,

Taşıma İşleri 
Organizatörü,

Operatöre,

Depo
İşletmecine,

15.166

(e )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik t a r ı :

(İS inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
zorunluluğuna uymayan işletmelere bu madde kapsamında belirtilen 
ve yerine getirilmeyen her bir sorumluluk için)

İşletmelere 4.548

( f )  b e n d i n d e k i  c e z a  m ik t a r ı :

(16 ncı maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
zorunluluğuna uymayan göndericiye, bu maddede ceza niteliği ve 
miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

Göndericiye 3.032

(g )  b e n d i n d e k i  c e z a  m ik t a r ı :

(17 nci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
zorunluluğuna uymayan operatöre, bu maddede ceza niteliği ve 
miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

Operatöre 3.032

(ğ )  b e n d in d e k i  c e z a  m ik t a r ı :

(18 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
zorunluluğuna uymayan havayolu operatör acentesine, bu maddede 
ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

Havayolu
operatör
acentesine

3.032
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(h) bendindeki ceza miktarı:
(19 uncu maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme 
zorunluluğuna uymayan taşıma işleri organizatörü işletmesine, bu 
maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk 
eylemi için)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

3.032

(ı) bendindeki ceza miktarı:
(22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çalışanlarının görev 
tanımlarına uygun gerekli eğitimleri almasını sağlamayan işletmeler 
için)

İşletmelere 3.032

(i) bendindeki ceza miktarı:
(23 üncü maddede belirtilen kayıtların saklanması zorunluluğuna 
uymayan işletmeler için)

İşletmelere 3.032

(j) bendindeki ceza miktarı:
(Tehlikeli maddelerin şevki, yüklenmesi, boşaltılması, ayrıştırılması, 
istiflenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, paketlenmesi, geçici 
depolanması, taşınması ile raporlama ve bildirim iş ve işlemlerinde 
Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara uymayan işletmeler için)

İşletmelere 7.582

(k) bendindeki ceza miktarı:
(8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Tehlikeli Madde Depolama 
Uygunluk Belgesi almadan veya Tehlikeli Madde Depolama 
Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeden faaliyette bulunan 
işletmeler için)

İşletmelere 20.000

(1) bendindeki ceza miktarı:
(Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatör adına 
veya tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatörden 
tehlikeli yükü kabul eden işletmeler için)

İşletmelere 15.166

(m) bendindeki ceza miktarı:
(Paketlenen tehlikeli maddenin cinsi, niteliği ve miktarı ile tehlikeli 
madde dokümanında beyan edilen söz konusu bilgilerin uyuşmadığı 
durumlarda, beyan eden işletmeler için)

İşletmelere 15.166
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EK-4

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 
31 inci Maddesinin birinci fıkrası; Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve 
taşımacıya)

Gönderene
Taşımacıya

18.025
18.025

(b) bendindeki ceza miktar
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden her bir yük 
taşıma birimi için)

Gönderene
Taşımacıya
Tren
Personeline

1800
1800
176

(c) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene, 
taşımacıya)

Gönderene
Taşımacıya

90.131
90.131

(ç) bendindeki ceza miktarı
(6 inci maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkrasına aykırı hareket 
eden Demiryolu Tren İşletmecisi)

Taşımacıya 2.276

(d) bendindeki ceza miktarı
(7 inci maddenin birinci fıkrasına göre “faaliyet belgesi” almadan 
faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere)

Gerçek ve 
Tüzel Kişilere 1.892

(e) bendindeki ceza miktarı
(8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden) Taşımacıya 9.012

(f) bendindeki ceza miktarı
(8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden)

Gönderene
Taşımacıya
Doldurana

9.012
9.012
9.012

(g) bendindeki ceza miktarı
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene
Taşımacıya

9.012
9.012

(ğ) bendindeki ceza miktarı:
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene
Taşımacıya
Tren
Sorumlusuna

3.602

3.602 

899

(h) bendindeki ceza miktarı:
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene
Taşımacıya
Tren
Sorumlusuna

9.012
9.012 
1.892

(ı) bendindeki ceza miktarı:
(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene
Taşımacıya
Tren
Sorumlusuna

3.602
3.602

899

(i) bendindeki ceza miktarı
(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 inci maddelerin birinci 
fıkralarındaki bentlerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı 
hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her bent için)

Gerçek ve 
Tüzel
Kişilere

899
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(j) bendindeki ceza miktarı
(22 inci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına 
aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her fıkra için)

Gerçek ve 
Tüzel
Kişilere

1.800

(k) bendindeki ceza miktarı
(22 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden )

Gönderene
Taşımacıya

449.661
449.661

(1) bendindeki ceza miktarı
(23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek Tehlikeli 
Mad. Güvenlik Danışmanı bulundurmayan veya hizmeti almayan 
işletmeler)

İşletmelere 18.025

(m) bendindeki ceza miktarı
(24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden 
İşletmeler)

İşletmelere 9.012

(n) bendindeki ceza miktarı
(25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeler)

İşletmelere 9.012
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EK-5

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod 
Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin

ikinci fıkrası
Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı

(13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden 
yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarına ve işletmelere her bir fıkra için 
verilen ceza)

Eğitim
kuruluşu

ve
İşletmeler

539

(b) bendindeki ceza miktarı
(9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod 
Eğiticilerine her bir fıkra için verilen ceza)

Eğiticilere 176
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EK-6

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin birinci
fıkrası; Miktarı (TL]

(a) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin birinci fıkrasına (belge almayan taşıma işleri 
organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler) aykırı 
hareket eden göndericiye)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

18.387

(b) bendindeki ceza miktarı
(5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesi 
Merkez ve 
Şube

1.225

(c) bendindeki ceza miktarı
(13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca Üst Düzey Yönetici (ÜDY) 
belgesi olmaması)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesi 
Merkez ve 
Şube

2.451

(ç) bendindeki ceza miktarı
(13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca Orta Düzey Yönetici (ODY) 
belgesi olmaması)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesi 
Merkez ve 
Şube

2.451

(d) bendindeki ceza miktarı:
(16 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine 1.225

(e) bendindeki ceza miktarı:
(16 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

2.451

(f) bendindeki ceza miktarı:
(16 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

1.225

(g) bendindeki ceza miktarı:
(16 inci maddenin onuncu fıkrasına (TMFB’ye sahip olmayan ve 

tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan) aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

1.225

(ğ) bendindeki ceza miktarı
(16 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşıma işleri
organizatörü
işletmesine

1.225

(h) bendindeki ceza miktarı
(19 uncu maddenin ikinci fıkrasına (taşıyıcı sorumluluk sigortası 
yaptırmayanlar) aykırı hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

2.451

(ı) bendindeki ceza miktarı
(26 inci maddenin ikinci fıkrasına (taşıma işleri organizatörlüğü yaptığı 
halde belge almayan gemi acenteleri ile hava kargo acenteleri) aykırı 
hareket eden)

Taşıma işleri 
organizatörü 
işletmesine

18.387
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EK-7

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak 
Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30 uncu Maddesi, Miktarı
[TL]

(a) bendindeki ceza miktarı
(10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan 
hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine)

5.207

(b) bendindeki ceza miktarı
(10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden 
TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için)

1.044

(c) bendindeki ceza miktarı
(13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere 
aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için)

1.044

(ç) bendindeki ceza miktarı
(23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, 
ihlal edilen her bir bent için)

1.044

(d) bendindeki ceza miktarı:
(23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket 
eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için)

1.734

(e) bendindeki ceza miktarı:
(26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden 
TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için)

1.044

(f) bendindeki ceza miktarı:
(26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye)

2.092

(g) bendindeki ceza miktarı:
(27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, 
ihlal edilen her bir bent için)

1.044

(ğ) bendindeki ceza miktarı
(27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere)

2.092

(h) bendindeki ceza miktarı
(29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere 
aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için)

2.092

(ı) bendindeki ceza miktarı:
(Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye)

5.207

(i) )bendindeki ceza miktarı:
(Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden 
TMGDK’lere)

17.361

(j) bendindeki ceza miktarı: 8.679
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(9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden 
TMGDEYB sahiplerine)

(k) bendindeki ceza miktarı:
(23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD
ye)

3.471

(1) bendindeki ceza miktarı:
(26 mcı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGD ye)

8.679

(m) bendindeki ceza miktarı:
(27 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere)

2.092

(m) bendindeki ceza miktarı:
(27 inci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden 
işletmelere)

1.044
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EK-8

01/01/2020 -  31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Denetim, 
Belgelendirme, Uyarma ve Özel İzin Ücretleri

- Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında 
Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
- Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik 
Eğitimi Yönergesi,
- Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,
- Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
- Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair 
Yönergesi,
- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönergesi,
- Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi,
- Kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında 
Yönergesi,
- Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi 
Hakkında Yönergesi.
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında 
Yönerge
- Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim Ve Özel İzin Yönergesi
- Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında 
Yönerge

Miktarı
(TL)

- Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi 24.516

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi, 36.866
•

- Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem-1 ve Yöntem-2 
Kullanıcı Yetki Belgesi, 52.084

- Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi,
- Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi Ücreti,

1.801

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi,
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi,
- Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi

1.084

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası, 1.084
- Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi, 3.261
- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, 1.044
- Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, 1.084

- Uyarma. 162

- TMGDK yetki belgesi ücreti
86.806
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- Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi 183.870
- IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti
(izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 2000 tona kadar ise), 18.387

- IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti
(izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 2.001 ton ile 5.000 
ton arasında ise),

24.516

- IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti
(izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 5.000 tondan fazla 
ise),

30.645

- Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (Taşıma İşleri Organizatörlüğü 
Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası) 183.870

- Üst Düzey Yönetici Belgesi-TİO (ÜDY-TİO) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücreti (20 
inci maddenin birinci fıkrasının b bendi) 245

- Orta Düzey Yönetici Belgesi-TİO (ODY-TİO) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücreti (20 
inci maddenin birinci fıkrasının a bendi) 123

- Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi 
Yönergesi kapsamında Eğitici Belgesi (TİO-EB) Ücreti (8 inci maddenin birinci 
fıkrası gereğince)

1.226

- Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi 
Yönergesi kapsamında Taşıma İşleri Organizatörlüğü Mesleki Yeterlilik Eğitimi 
Yetki Belgesi (TİO-MYEYB) Ücreti (11 inci maddenin birinci fıkrası gereğince)

12.258
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EK-9

01/01/2020-31/12/2020 Tarihleri Arasında uygulanacak muayene ücretleri 
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre

V E R İ L E N  H İ Z M E T

O N A Y
K U R U L U Ş U

Ü C R E T İ
(T L )

M U A Y E N E
M E R K E Z İ

Ü C R E T İ
(T L )

M Ü Ş T E R İD E N  
T A H S İ L  E D İ L E C E K  

T O P L A M  
Ü C R E T  

(T L )

ADR/TAŞIT
UYGUNLUK
İNCELEMESİ

Yıllık Teknik 
Muayene 866 172 1038

Kusur Durumunda 
Yeniden İnceleme 345 - 345

TANK
MUAYENELERİ

(Kimyasal-
Akaryakıt-Asfalt)

Ara Muayene 866 2603 3469

Periyodik Muayene 1300 3471 4771

İstisnai Muayene 1300 * 1300+*

TANK
MUAYENELERİ
(Basınçlı-Sınıf2)

Ara Muayene 866 3471 4337

Periyodik Muayene 1300 5207 6507

İstisnai Muayene 1300 * 1300+*

TANK
MUAYENELERİ 

(Vakum İzolasyonlu 
Kriyojenik)

Ara Muayene 866 3037 3903

Periyodik Muayene 866 3037 3903

İstisnai Muayene 866 3037 3903

* İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o 
kapsamda ücretlendirilir.
Açıklamalar:

1- Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.
2- Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin 
altında hizmet verme imkânına sahiptir.
3- Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya 
ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.
4- Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.
5- Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri 
bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde 
Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu 
ücret TSE adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.
6- Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda 
Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.
7- Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene 
merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.
8- Sarnıç vagon tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler geçerlidir. 
Bu tanklar için de açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 inci madde hükümleri uygulanır.
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