
KATKI PAYI BEYANINDA BULUNMA VE KATKI PAYINI ÖDEME SÜRECİ İLE İLGİLİ 

SIK SORULAN SORULAR 

1) Katkı payı beyanında nasıl bulunacağım? 

https://portal.turkak.org.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp, soldaki menüde 

Finans/Katkı Payı Beyanım sayfasındaki Ekle tuşuna basarak kuruluşunuzun dosya numarasını 

girdikten sonra bilgileri doldurup en son “Beyanı Onayla ve İşlemi Tamamla” tuşuna basarak 

beyanda bulunmanız yeterlidir. Posta yoluyla TÜRKAK’a bir belge gönderilmeyecektir. 

2) Yeni Kurumsal Hizmet Portalına (https://portal.turkak.org.tr) dosya geçişim henüz 

tamamlanmadı. Katkı payı beyanını yeni portalden mi yoksa secure portalından 

(https://secure.turkak.org.tr/) mı yapacağım?   

Tüm kuruluşlar, sadece Yeni Kurumsal Hizmet Portalı üzerinden katkı payı beyanında 

bulunacaklardır. Secure portalinde denetim süreci devam eden ve dosyası henüz yeni portale 

taşınmamış kuruluşlara ayrıca e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. 

3) Katkı payı beyanı hangi dönemi ve gelirleri kapsar? 

TÜRKAK’tan akredite kuruluşların, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri 

dolayısıyla, 2022 yılı içinde KDV hariç elde ettikleri brüt gelirleri (akredite kuruluşların 

Devlet ve yetkili otoritelere ödenen katkı ve hasılat payları ile vergi ve kesintiler dâhil) kapsar. 

Yurt içinde yerleşik kuruluşların yurt dışı müşterilerine akreditasyon kapsamında düzenledikleri 

rapor/belgelerden elde edilen gelirler katkı payı beyanına dahil edilmelidir. 

4) Her akredite kuruluş katkı payı beyanında bulunmakla yükümlü mü? 

2022 yılı içerisinde ilk kez akredite olan kuruluşlar dahil, yurt içinde yerleşik tüm 

kuruluşların katkı payı beyanında bulunmaları zorunludur. Kuruluş içerisine hizmet veren, 

yürüttüğü akreditasyon faaliyetleri karşılığında herhangi bir kazanç sağlamayan, fatura 

düzenlemeyen ve akredite olduğu kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla gelir elde 

etmeyen kuruluşlar da gelir beyanında bulunmakla yükümlüdür. Bu durumda, katkı payınızı 0 

TL olarak beyan edeceksiniz.  

 

İyi Laboratuvar Uygulamaları Alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, ilk kez 2023 yılı 

içerisinde akredite olan kuruluşlar ve yurt dışında yerleşik kuruluşlar katkı payı 

beyanında bulunmaz ve herhangi bir ödeme yapmaz.  

5) Her akredite kuruluş beyan edilen katkı payı tutarını ödemekle yükümlü mü? 

Akredite kuruluşlardan, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2022 

yılı içinde KDV hariç elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı elli bin (50.000) Türk lirasının 

üzerinde olanlar, brüt gelirlerinin toplamı üzerinden beyanda bulunulan sayfada otomatik 

olarak hesaplanan binde altı (%0,6) oranındaki tutarı ödemekle yükümlüdür.  2022 yılı içinde 

elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı elli bin (50.000) Türk lirası veya altında olan 

kuruluşlar, katkı payı beyanında bulunmak zorundadır, ancak ödeme yapmayacaklardır. 

 

https://portal.turkak.org.tr/
https://secure.turkak.org.tr/


6) Tüm gelirlerim için mi katkı payı beyan etmem gerekir? 

Hayır. Sadece akredite olduğunuz kapsamda elde ettiğiniz gelirler için katkı payı beyan etmeniz 

gerekir. 

7) Katkı Payı beyanında bulunurken TÜRKAK portaline yüklemem gereken belgeler nelerdir? 

İki tür belgenin portalde yüklenmesi gerekmektedir.  

- Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların katkı payı beyanına ilişkin akreditasyon 

kapsamında elde ettikleri brüt gelir tutarını ispat eden mali belgeler (ör: bilanço, gelir 

tablosu vb.) (1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali 

müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalı olması gerekmektedir) 

- Katkı Payı Beyanı sayfasında yer alan bilgiler doldurulduktan sonra çıktı alınan katkı payı 

tahakkuk belgesi (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir / kamu 

idarelerinde Muhasebe Yetkilisi ile kuruluş yetkilisi tarafından imzalı olması gerekmektedir)   

8) Katkı payı beyanında bulunulması ve hesaplanan tutarın ödenmesi için son tarih nedir? 

31 Mart 2023. 

9) Hesaplanan katkı payı tutarını nereye ve nasıl yatıracağım? 

3 farklı yolla ödeme yapabilirsiniz. Yapılan ödemenin portalde ilgili beyan ile otomatik eşleşmesi 

için Kredi Kartı veya Kurumsal Tahsilat üzerinden ödeme yapılması tercihimizdir. 

1. Kredi Kartı ile: Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında düzenlenen protokol 

kapsamında, akreditasyon katkı payı ücretinin https://portal.turkak.org.tr/ adresinden 

kuruluş hesabı ile giriş yapıldıktan sonra soldaki Finans/Katkı Payı Beyanım/Detay-Kredi 

Kartı ile Öde sayfasında “Öde” tuşuna basarak Ziraat Bankası’nın kredi kartıyla 3 (üç) 

taksitle ve diğer banka kartlarıyla tek çekim olarak ödeyebilirsiniz. 

2. Kurumsal Tahsilat ile: Katkı Payı Tahakkuk Belgesinde yer alan referans numarasını 

kullanarak Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat sistemi üzerinden ödeme yapabilirsiniz. 

Ziraat Bankası internet bankacılığı aracılığıyla ödeme yapmak için 

Menü/Ödemeler/Diğer Ödemeler/Diğer Kurumlar bölümünden Türk Akreditasyon 

Kurumu Denetim/Katkı Payı seçilerek Referans Numarasını girdikten sonra ödeme 

yapabilirsiniz. İnternet bankacılığının dışında bankamatik üzerinden veya şubeden 

Kurumsal Tahsilat seçeneğiyle veya Ziraat Bankasına talimat göndererek ödeme 

yapabilirsiniz. 

3. EFT ya da Havale ile: T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TL Hesabı 

(IBAN: TR53 0001 0017 4505 9976 2350 44) veya T. Vakıflar Bankası A.O. Kavaklıdere 

Şubesi TL Hesabına (IBAN: TR59 0001 5001 5800 7296 8985 70) ödeme yapabilirsiniz. 

EFT/Havale yoluyla yapılan ödemelerde, ödemenin ilgili katkı payı beyanı ile 

eşleştirilebilmesi için katkı payı beyanında bulunulduğunda TÜRKAK portalı tarafından 

https://portal.turkak.org.tr/


üretilen referans numarasının ve kuruluş dosya numarasının EFT ya da havale 

açıklamasına yazılması gerekmektedir. 

10) Belirtilen süre içerisinde katkı payı beyanında bulunmaz veya beyan edilen tutar 

üzerinden hesaplanan binde altı (%0,6) oranındaki tutarı ödemezsem ne olur?  

06.09.2022 tarihli ve 31945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Akreditasyon Kurumunca 

Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ” 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220906-15.htm) uyarınca “Yurt içinde 

faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücreti/payı ile ilgili bildirim yapmaması ya da hesaplanan 

ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına yatırmaması halinde, 

kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alınması işlemi 

başlatılacaktır. Ayrıca, Akreditasyon Sözleşmesinin 6.1.5 inci maddesinde “UDK’nın 

Akreditasyon Markası Kullanım Ücreti ile ilgili bildirim ve ödemeyi “Türk Akreditasyon 

Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ”e uygun şekilde 

TÜRKAK’a yapmak zorunda olduğu, gerekli uyarılara rağmen gelir beyanında bulunmayan 

UDK’nın akreditasyonun askıya alınacağı” belirtilmektedir. 

11) Katkı payı için yapılan ödeme karşılığında TÜRKAK tarafından kuruluşumuza bir 

fatura gönderilecek mi? 

Hayır. Akreditasyon katkı payı gelirlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan görüş 

doğrultusunda tarafınıza tahakkuk ettirilecek katkı payı belgesine KDV ilave edilmediğinden 

kuruluşunuza bir fatura gönderilmeyecektir.  

12) 2022 yılı içerisinde kuruluşumuzun akreditasyonu tamamen geri çekildi. Yine de katkı 

payı beyanında bulunmam ve ödeme yapmam gerekiyor mu? 

Evet. 01.01.2022 tarihinden akreditasyonunuzun geri çekildiği tarihe kadar olan dönem için katkı 

payı beyanında bulunmanız gerekmektedir. Akreditasyonun geri çekildiği tarihe kadar olan 

dönem için akreditasyon kapsamında KDV hariç elde edilen brüt gelirlerinizin toplamı elli bin 

(50.000) Türk lirasının üzerinde ise, brüt gelirlerinizin toplamı üzerinden beyanda bulunulan 

sayfada otomatik olarak hesaplanan binde altı (%0,6) oranındaki tutarı ödemeniz gerekmektedir.  

Bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda;  

E-Posta: strateji@turkak.org.tr 

Fatma ARSLAN: 0312 410 8397, Mehmet ÖZBERK: 0312 410 8386, 

Tuğçe ALTUNBAŞAK: 0312 410 8375, Canan ERDOĞAN: 0312 410 8261 

adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 


