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TEBLİĞ

Türk Akred�tasyon Kurumundan:
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON

KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ
(TÜRKAK: 2021/1)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len kuruluşların 2021

yılı �ç�n ödeyecekler� akred�tasyon kullanım ücret� veya paylarını bel�rlemek ve bunların ödenmes�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yaymlanan 4 sayılı

Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 638 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Akred�tasyon kullanım ücret payları ve b�ld�r�m�
MADDE 3 – (1) Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len kuruluşlar, akred�te oldukları

kapsamlarda yürüttükler� faal�yetler� dolayısıyla, 2021 yılı �ç�nde elde ett�kler� brüt gel�rlerden (akred�te kuruluşların
devlete öded�ğ� verg� ve kes�nt� dâh�l) 4 üncü maddede bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde akred�tasyon kullanım
ücret�n�/payını Türk Akred�tasyon Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

(2) Yurt �ç�nde faal�yet gösteren akred�te kuruluşların tamamı, 2021 yılında akred�tasyon kapsamında elde
ett�kler� brüt gel�rler�n� hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından yıl sonunda,
www.turkak.org.tr adres�nde yayınlanan duyuruya uygun şek�lde, 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akred�tasyon
Kurumuna b�ld�r�r.

(3) Yurt �ç�nde faal�yet gösteren kuruluşların söz konusu b�ld�r�mler�n� �spat eden mal� belgeler�, 1/6/1989
tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununa göre serbest
muhasebec� mal� müşav�rler veya yem�nl� mal� müşav�rler ya da 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 61 �nc� maddes�nde sayılan genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n
muhasebe h�zmetler�n� yürüten muhasebe yetk�l�ler� tarafından �mzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örnekler e-türkak
kurumsal h�zmet portalına yüklen�r ve �ht�yaç duyulması hal�nde TÜRKAK’a gönder�lmek üzere saklanır.

Akred�tasyon kullanım ücret�/payı hesaplanması ve ödenmes�
MADDE 4 – (1) Yurt �ç�nde faal�yet gösteren akred�te kuruluşlardan;
a) Akred�te oldukları kapsamlarda yürüttükler� faal�yetler dolayısıyla 2021 yılında elde ett�kler� brüt gel�rler�

toplamı y�rm� b�n (20.000) Türk L�rası ve altında olanlar �le akred�tasyon kapsamındak� faal�yetlerden herhang� b�r
gel�r elde etmeyenler, gel�rler� �le �lg�l� beyanda bulunur ancak akred�tasyon kullanım ücret�/payı ödemez.

b) Akred�te oldukları kapsamlarda yürüttükler� faal�yetler dolayısıyla 2021 yılı �ç�nde elde ett�kler� brüt
gel�rler�n�n toplamı y�rm� b�n (20.000) Türk l�rasının üzer�nde olanlar, brüt gel�rler�n�n toplamı üzer�nden b�nde altı
(%0,6) oranında hesaplanacak ücret�/payı, �zleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Türk Akred�tasyon Kurumunun
b�ld�receğ� banka hesap numaralarına öder.

(2) Yurt dışında faal�yet gösteren akred�te kuruluşlar �se, akred�tasyon kullanımı �le �lg�l� herhang� b�r
b�ld�r�mde bulunmaz ve kullanım ücret�/payı ödemez.

(3) Yurt �ç�nde faal�yet gösteren kuruluşların kullanım ücret�/payı �le �lg�l� b�ld�r�m yapmaması ya da
hesaplanan ücret ve payı süres� �çer�s�nde Türk Akred�tasyon Kurumu hesaplarına yatırmaması hal�nde, kuruluş
hakkında hem yasal tak�p �şlem� hem de akred�tasyonun askıya alınması �şlem� başlatılır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Türk Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu yürütür.

 
 


