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1. GİRİŞ  

Kullanıcı https://kurumsal.btk.gov.tr adresini internet tarayıcısına yazar ve aşağıdaki giriş ekranının geldiğini 
görünüz.  E-devlet ile Giriş seçeneğini seçiniz. 

 

Giriş Ekranı 

E-devlet bilgilerinin girildiği aşağıdaki ekranın geldiği görülür. Bu ekrandan TCKN bilgisi ve şifre girilir, gelen 
sayfadan Bireysel Kullanım seçilir, Tamam butonuna tıklanarak sisteme giriş yapıldığı görülür.  

 

E-Devlet Bilgilerinin Girilmesi 

 

 

Kurum/Şirket/Birim Seçilmesi 

https://kurumsal.btk.gov.tr/
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2. BAŞVURU İŞLEMİNİN BAŞLATILMASI  

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi, sayfanın sol üst köşesinde yer alan Yeni Talep butonuna 
tıklanarak başvuru sayfası açılır. 

 

 

 

Başvurunun Başlatılması 

Bu işlemin ardından başvuru akışının başlatıldığı aşağıdaki ekran gelir. 

 

 

 

Başvurunun Başlatılması 
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3. MUHATAP BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ  

Aşağıda yer alan başvuru ekranı geldikten sonra; 

Muhatap Bilgileri Ekranı  

Kişisel başvuru yapılacaksa; 

 TC Kimlik No, 

 Adı / Firma Unvanı, 

 Açık Adres, 

 Cep Telefonu,  

 e- Posta Adresi, 

  zorunlu olmak üzere, 

Kurumsal başvuru yapılacaksa; 

 Vergi No, 

 MERSİS No, 

 Adı / Firma Unvanı, 

 Açık Adres, 

 Cep Telefonu,  

 e- Posta Adresi, 

  zorunlu olmak üzere, sayfadaki alanları doldurur ve sayfanın sol üzerin de yer alan Başvuruyu 
Başlat butonuna tıklayarak başvuru işlemi başlatılır. 
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4. CİHAZ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ  

Muhatap bilgileri girilip, başvuru başlatıldıktan sonra aşağıdaki sayfada yer alan 2. Adım: Deney Yapılacak 
Numuneye Ait Bilgiler tabı açılır. 

 

Cihaz Bilgilerinin Girildiği Ekran  

 

Gelen Sayfada cihaz eklemek için Cihaz Ekle butonuna tıklanır. Daha sonra ekran görüntüsünde yer alan alanlara 
çift tıklayarak zorunlu alanlar girilir ve sağ tarafta yer alan Kaydet butonuna tıklanır.  

Eğer birden fazla model de cihaz bilgisi girilecekse her girilecek cihaz için Cihaz Ekle butonuna tıklanır ve cihaz 
bilgileri girilir. Burada maksimum 3 model cihaz girilebilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir durum her model için fiyatlandırma yapıldığından model ve adedi 
karıştırılmaması gerekmektedir. 

Girilen bir cihaz silinmek istenirse sağ tarafta yer alan Sil butonuna tıklanarak silinebilir. 

Cihaz bilgileri girildikten sonra bir sonraki adıma ilerletmek için sol üstte yer alan Ödeme Adımına İlerlet butonuna 
tıklanarak sonraki adıma ilerletildiği görülür. 

Test ücretinin ne kadar olduğunuz Toplam Test Tutarı olarak görülebilir. 
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5. TALEP EDİLEN DENEYE AİT BİLGİLERİN İNCELENMESİ  

Talep edilen başvuruya ait hangi deneyler yapılacaksa bunu görmek istenirse aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 
alan sayfadan deney türlerinin sol tarafında yer seçili başlığı altında yer alan ok butonlarına tıklanarak deney 
detayları incelenebilir. Burada kullanıcı herhangi bir işlem yapmaz standart yapılan deney türleri işaretli olarak 
gelmektedir. 

  

Deney Bilgileri Ekranı 
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6. BAŞVURU FORMUNUN OLUŞTURULMASI  

Öncelikle Muhatap bilgileri ve Deney yapılacak cihaz bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu adımdan sonra 
Başvurunun Ödeme Adımına ilerletilmesi gerekmektedir.  Gerekli bilgiler girildikten sonra aşağıdaki ekran 
görüntüsünde de yer alan Ödeme Adımına İlerlet butonuna tıklanması gerekmektedir. 

 

Başvurunun Ödeme Adımına İlerletilmesi 

 

Ödeme adımına ilerletilen bir başvuru için  Başvuru Formunun Oluşturulması gerekmektedir. Bunun 

Aşağıda ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi Başvuru Formu Oluştur butonuna tıklanır. 

 

Başvuru Formu Oluşturma 
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Burada aşağıdaki gibi bir pop-up pencere açılır. Buradan başvuru formu indir butonuna tıklanır  ve bilgisayarınızda 
hangi dizine/klasöre indirileceği sorulur, dosyayı istediğiniz bir klasöre indirebilirsiniz.  Eğer indir butonu 
görülmüyorsa yenile butonu yer alabilir,  böyle bir durum ile karşılaşılırsa yenile butonuna tıklandıktan sonra 
sayfa yenilenir ve indir butonunun geldiği görülür. 

İndirilmiş olan form da herhangi bir bilginin eksik ya da yanlış olduğu kontrol edilir, değiştirilmesi gerekiyorsa 
yukarda ekran görüntüsünde yer alan Değişiklik İçin Geri Dön butonuna basılarak gerekli değişiklikler yapılarak 
işleme devam edilir.  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir durum vardır, formada herhangi bir değişiklik yapılmışsa başvuru 
formu yeniden oluşturulur ve indirilir. 

 

Başvuru Formunun Oluşturulması/İndirilmesi 
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7. BAŞVURU FORMUNUN SİSTEME YÜKLENMESİ 

İndirilen başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra imzalanır, taranıp bilgisayara yüklenir. İndirip çıktısını aldığınız 
formda değişiklik yapılması gerekiyor ise Değişiklik için Geri Dön butonuna tıklanarak istenilen değişiklikler 
yapılabilir.  Eğer değişiklik içim geri dönülmüş ve herhangi bir bilgi değiştirilmiş ise başvuru formunun yeniden 
oluşturulması çıktısının alınıp imzalanması gerekmektedir. 

Başvurunun ilerletilmesi için imzalı formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aşağıda sayfa da göründüğü gibi 
İmzalı Formu Yükle butonuna tıklanarak ilgili dizinden/klasörden imzalı olan form sisteme yüklenir. 

Form değiştirilmiş ise mutlaka sisteme yeni oluşturulan ve imzalanan form yüklenmelidir. 

 

Başvuru Formunun Sisteme Yüklenmesi 

 

Sisteme yüklenen başvuru formu indirilebilir, silinebilir. Doğru belge yükleyip yüklenmediği buradan indirilerek 
teyit edilebilir.  

 

Değişiklik Yapılması için 
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8. ÖDEME ADIMINA GEÇİLMESİ  

İmzalana belge sisteme yüklendikten sonra sonraki adıma, ödeme adımına geçilir. Bir önceki adımda pasif olan 
Ödeme Yap butonunun aktif olduğu aşağıda ekran görüntüsün de yer aldığı gibi görülür. 

 

Ödeme Adımına Geçilmesi 

Ödeme yap butonuna tıklandığında yüklenen belgenin imzalı belge olup olmadığının onaylandığı bir pop-up 
açıldığı aşağıdaki gibi görülür. Burada yüklenen belgenin imzalı olduğu onaylandıktan sonra bir sonraki adıma 
geçilir. 

 

Yüklenen Başvuru Formunun Onaylanması 

Onay işleminden sonra ödeme işleminin yapılacağı, kredi kartı bilgilerinin girileceği ve ne kadar ödeme yapılacağı 
bilgisinin yer aldığı ekranın açıldığı aşağıdaki gibi görülür. 

 

Kredi Kartı Bilgilerinin Girilmesi 

 

Kredi kartı bilgileri daha sonrada işlemin onay ekranının geldiği görülür. 

Sistemsel bir durum olur ve ödeme işlemi gerçekleşmez ise ödemenin başarısız olduğu bilgisi ekran da görülür. 
Ödemesi olumlu gerçekleşen başvurular Onay Bekleyen Başvurular altında görülebilir.  Herhangi bir aksaklık 
nedeni ile başvuru ödemesi yapılamaz ise Ödeme Bekleyen Başvurular altından başvurular kontrol edilebilir. 
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9. ÖDEMESİ YAPILAN BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  

Ödemesi yapılan başvurular Onay bekleyen başvurular altında,  başvuru seçilir üstte yer alan Başvuruyu Aç 
butonuna tıklanarak başvuru açılıp incelenebilir.  

 

Onay Bekleyen Başvuru Sayfası 

 

 

Başvuru  BTK tarafından onaylandıktan sonra  ise aşağıdaki  ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi Teste 
Kabul Edilenler sekmesi altından açılabilir ve incelenebilir. 

 

Onaylanan Başvuru Sayfası 
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10.SORULAR – CEVAPLAR 

1. Başvuru akışı başladıktan sonra cihaz bilgileri girilmeden sayfa kapanırsa, başvur durumu ne olur? 

Başvurunuz taslak olarak kaydedilir, başvurunuzu devam ettirmek için Başvurularım sekmesi altında, 
Deney Test Başvuru altında, Yapılan Başvurular sekmesi altında görebilirsiniz. Başvuruyu açmak için, 
ilgili başvurunun üzerine tıkladıktan sonra sol üstte yer alan İşlem Ekranı butonuna tıklayarak 
başvuruyu açıp, işlemlerinize devam edebilirsiniz. 
 

2. Başlatılan bir başvuru için cihaz bilgileri girilmeden başvuru ekranı kapatılırsa ne yapmam gerekir? 
Yeni bir başvuru başlatabilirsiniz fakat işlem karışıklığına sebep vermemek için yine bir önceki soruda 
olduğu gibi başvuru açılabilir, başvuru açıldıktan sonra 2. Adım olan Deney Yapılacak Numuneye Ait 
Bilgiler sekmesi açılarak buradan cihaz bilgilerini girebilirsiniz. 
 

3. Girilen cihaz bilgileri yanlış girilmiş veya fazla cihaz girilmiş ise ne yapabilirim? 
Cihaz bilgileri yanlış veya fazla cihaz bilgisi girilmiş ise; başvuru açıldıktan sonra 2. Adım olan Deney 
Yapılacak Numuneye Ait Bilgiler sekmesi açılarak buradan cihaz bilgilerinin girildiği satırda yer alan sil 
butonunu kullanarak silebilir, yeniden girilmesi gerekiyor ise satıra çift tıklayarak girebilir ve kaydet 
butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. 
 

4. Talep edilen deneye ait hangi testlerin yapılacağını nereden görebilirim ? 
İlgili başvuru açıldıktan sonra 3. Adım Talep Edilen Deneylere Ait Bilgiler sekmesi açılarak burada yer 
alan test deneylerini görebilir ilgili deneylere tıklayarak detayları görebilirsiniz. 

5. Ödeme yapılmadan bir başvuruda değişiklik yapmak istenirse ne yapmam gereklidir ? 

 Böyle bir durumda başvuru açılır ve değişiklik için geri dön butonuna tıklanarak geri dönülür ve 
 yapılması istenilen değişiklikler yapılır. 
 
6. Tüm Bilgileri girilen bir başvurunun ödemesi daha sonra yapılmak istenirse yapabilir miyim? 

Evet yapılabilir. Başvurunuzu, Başvurularım, Deney Test Başvuru, Ödeme Bekleyen Başvurular altında 
görebilir buradan başvuru işlem ekranı açılarak ödeme sayfasına yönlendirilir ve ödemenizi 
yapabilirsiniz. 
 

7. Ödemesi yapılan başvuru işleminde değişiklik yapabilir miyim? 
Ödemesi yapılan başvuru kuruma iletildiği için dijital ortamda herhangi bir değişiklik yapamazsınız. 
Böyle bir durumda işlem yapılması gerekiyorsa kurumsal_destek@btk.gov.tr adresine e-posta 
göndermeniz ve destek istemeniz gerekmektedir. 
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11. REVİZYON TAKİP TABLOSU 

 

No Tarih Açıklama 

1.0 31.03.2021 Taslak Hazırlama 

   

   

   

   

 


	1. GİRİŞ
	2. BAŞVURU İŞLEMİNİN BAŞLATILMASI
	3. MUHATAP BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
	4. CİHAZ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
	5. TALEP EDİLEN DENEYE AİT BİLGİLERİN İNCELENMESİ
	6. BAŞVURU FORMUNUN OLUŞTURULMASI
	7. BAŞVURU FORMUNUN SİSTEME YÜKLENMESİ
	8. ÖDEME ADIMINA GEÇİLMESİ
	9. ÖDEMESİ YAPILAN BAŞVURUNUN İNCELENMESİ
	10.sorular – cevaplar
	11. revizyon takip tablosu

