ONLINE BAŞVURU KILAVUZU
1.ADIM: Portale Kayıt
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E-başvuru için kuruluş yetkilisi, yenilenen TÜRKAK hizmet portalinin internet adresi
https://portal.turkak.org.tr/tr/login üzerinden bir hesap oluşturmalıdır.



Akreditasyon başvuru gerçekleştirecek UDK tarafından hesap türü olarak “Kuruluş Yetkilisi”
seçilmeli ve tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.



Başvuruda tanımlanan e-posta adresin gönderilen aktivasyon linki üzerinden aktifleştirme işlemi
yapılmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon İşlem Sorumlusu tarafından hesabınızın onaylanması akabinde



üyelik işlemi tamamlanmış olacaktır. Onaylama işlemi tamamlandığı zaman tarafınıza bilgi postası
gönderilecektir.
https://portal.turkak.org.tr/tr/login adresinden “TÜRKAK Kullanıcı Adınız” kısmına e-posta
adresinizi girerek oluşturmuş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

2.ADIM: E-imza
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Başvuruda istenen belgelerde e-imza kullanılması gerektiğinden, onaylanan hesaba giriş yapılarak
TÜRKAK
E-imza
kurulumunun
tamamlanması
gerekmektedir.
Ayrıntılar
için
http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/HaberDetay.aspx?ID=287 linkine tıklayınız.

3.ADIM: Kuruluş Profili Oluşturulması
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Başvuru işlemlerine geçmeden önce Kuruluş Profilinin oluşturulması gerekmektedir. “*” ile
vurgulanan alanların doldurulması zorunludur.



Kuruluş Profili oluşturulurken altında bulunan “Kuruluş Bilgisi”, “Şube Bilgisi”, “Diğer
Lokasyonlar” ve “Mevcut Akreditasyon ve Diğer Yetkilendirme Bilgileri” tab’larının hepsi
doldurulması gerekmektedir.



“Şube Bilgisi” ve “Diğer Lokasyonlar” tab’larında akreditasyon talebinde bulunulan tüm şube ve
lokasyonlar için bilgilerin girilmesi gereklidir.

4.ADIM: Online Başvuru



Başvuru oluşturmak için Akreditasyon > Başvuru Listesi > Yeni Başvuru seçilmelidir.



Başvuru Süreci 5 aşamadan oluşmaktadır;

1. Başvuru Alanı: Başvurulacak akreditasyon standardı ve alanının seçimi yapılmalı, İç Tetkik ve
YGG yapıldı ise yanındaki kutucuk onaylanmalı, yapılmadı ise açıklama kutucuğu
doldurulmalıdır.
2. Profil: “Kuruluş Profili” adımındaki 4 tab altında doldurulan bilgilerin kontrolü yapılmalı ve var
ise eksik bilgiler tamamlanmalıdır. Son tab olan “Mevcut Akreditasyon ve Diğer Yetkilendirme
Bilgileri” tab’ında bulunan “Kapsam”a tıklayarak 3. aşamaya geçilmelidir.
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3. Kapsam: Akreditasyon talep edilen kapsamların girişinin yapılacağı bu aşamada “Kapsam
Şubesi” kısmından merkez ve var ise akreditasyon talebi yapılmış olan tüm
şubeler/lokasyonlar için ayrı ayrı kapsam seçimi yapılmalıdır.

Kapsam seçimi “Kapsam Ekle” kısmından ulaşılan kapsam kataloğundan yapılır. Kapsam
kataloğundan öncelikle ilgili alt alan seçilmelidir. Filtre kullanılarak arama yapılabilir.
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Seçilen alt alanın altındaki kapsamların olduğu katalogdan talep edilen kapsamlar seçilir.
Talep edilen kapsamın katalogda olmaması durumunda “Katalogda Olmayan Kapsam Ekle”
kısmından kapsam talebi yapılabilir. Eklenen kapsamın TÜRKAK tarafından araştırılıp
değerlendirilmesi akabinde kapsam kataloğuna eklenebilecektir.

Katalogdan kapsam seçilmesi halinde metot seçimi yapılmak üzere seçilen kapsamlar
listelenecektir.

Katalogda yer alan metotlar arasından seçim yapılabilir ve TÜRKAK tarafından
değerlendirilmek üzere kutucuğa talep edilen yeni kapsam eklenerek talepte bulunulabilir.
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4. Akreditasyon Sözleşmesi: Kapsam seçimi tamamlandıktan sonra aynı sayfada yer alan
“TÜRKAK Hizmet Ücretleri Rehberi” ve “Akreditasyon Sözleşmesi”nin okunarak kabul
edilmesi ve “tamam”a basılması gereklidir.

“Tamam”a basılması ile açılan “Akreditasyon Sözleşmesi”nin e-imza ile imzalanması
gerekmektedir.
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E-imzalı dokümana “Elektronik İmza Dokümanı” kısmından ulaşabilirsiniz.

5. Başvuru Onayı: Son aşamada “Akreditasyon Başvuru Formu”nun kontrolü yapılarak e-imza ile
başvuru tamamlanmalıdır.
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Bu aşamada başvurunuz tamamlanarak incelenmek üzere TÜRKAK’a iletilmiş olacaktır.

Online Başvuru Kılavuzu, siz değerli paydaşlarımıza faydalı olması amacıyla hazırlanmıştır.
Online akreditasyon başvurusu aşamasında herhangi
onlinebasvuru@turkak.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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