
ÜRÜN VE
HİZMETLER

TÜRKKEP
KAYITLI 

ELEKTRONİK 
POSTA A.Ş.



TÜRKKEP,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından 25 Şubat 2013 tarihinde KEP Hizmet 
Sağlayıcısı olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından ise 27 Eylül 2013 tarihinde e-Fatura Hizmet 
Sağlayıcısı (Özel Entegratör) olarak yetkilendirilmiştir.

TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve 
Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi 
yapılmış olan, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Tebligat, 
e-Fatura, e-Defter ve e-Saklama hizmetlerini kurumsal 
ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak 
tek noktadan sağlayabilen ülkemizin ilk ve tek güven 
kurumudur. 

TÜRKKEP, ayrıca e-İmza, e-Defter ve e-Mutabakat 
çözümleri ile KEP Assist, KEP Gateway, e-Fatura 
Yönetimi Sistemi ve e-Fatura İtiraz Sistemi 
çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile de kurumsal 
müşterilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve 
hizmetler sağlamaktadır.

TÜRKKEP KEP Yönetmeliği madde 14-(1) gereğince 
KEPHS olarak KEP sistemi içerisinde bir elektronik 
iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik 
belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik 
ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi 
katma değerli hizmetler sunan e-Dönüşümün lider 
kuruluşudur.
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Türkiye Genelinde
Yaygın Başvuru
Ağıyla Hizmetinizde...



• TÜRKKEP, uluslararası 
standartlara tam uyumlu, 
çözümcü ve yetkin yapısıyla 
entegrasyonunuzu hızla 
ve hatasız gerçekleştirir ve 
kesintisiz sürdürür.

•  TÜRKKEP sayıları 200’e 
yaklaşan tüm Türkiye’de 
yaygın bayileri ve hizmet ağı 

ile yerinde ziyaretle başvuru 
alma hizmeti veren güven 
kurumudur.

•  TÜRKKEP, e-Defter Saklama 
lisansına sahip olması 
dolayısıyla yasal geçerli ve 
güvenli ortamda hizmet 
vermektedir.

•  TÜRKKEP hem KEP Hizmet 
Sağlayıcı hem de e-Fatura 
Entegratörü yetkisine sahip 
kurum olması nedeniyle en 
güvenilir e-Dönüşüm hizmet 
sağlayıcısı ve entegratörü 
olarak firmanıza bütün 
elektronik uyum süreçlerinde 
güçlü ve vizyoner iş ortağı 
olur.
  
• TÜRKKEP, sahip olduğu 
uluslararası KEP standartları 
sayesinde tüm faturalarınızı, 
e-Fatura standartlarının 
çok daha üstünde kalite ve 
güvenlik ile ulaştırır, alır ve 
yasal geçerli olarak arşivler. 
 
•  TÜRKKEP, Türkiye’ye 
yaygın hizmet ve satış ağı 
sayesinde, kanuni zorunluluk 
olsun olmasın tüm kurumsal 
müşterileri nizin ve varsa tüm 
bireysel müşterilerinizin de 
e-Faturaya kolaylıkla ve hızla 
geçmelerinde etkin rol oynar. 
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KEP her türlü ticari, hukuki yazışma ve 
belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz 
biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu 
kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle 
değişmemesini sağlayarak yasal geçerli ve 
güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

TÜRKKEP, aynı gün KEP hesabınızı 
açtırabileceğiniz 200’e yakın TÜRKKEP 
Başvuru Merkezi ağı ile Türkiye’nin dört bir 
köşesine KEP hizmetini ulaştırarak kaliteli ve 
hızlı bir hizmet anlayışını benimsemektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile her türlü 
bildirim, başvuru, dilekçe, ticari taraflar 
arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, 
sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin 
beyannameleri, fatura, hesap özeti, bordro, 
ihtar, ihbar, talimat gibi gönderileri elektronik 
ortamda hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

KEP Kullanım Alanları

KEP Nedir?



KEP ile fiziksel ortamda yapılan iş süreçleri elektronik ortama geçer. Bu şekilde 
karbon ayak izinizi azalır ve çevreci bir şirkete dönüşürsünüz.

Elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduğunuz KEP ile alınan ve 
gönderilen her mail, mahkemede bir delildir. Spam’a düşme, okunmadı, ulaşmadı 
gibi iletişim sorunlarını ortadan kaldırır.

Standart elektronik posta servislerinin sağladığı gelen ve giden kutusunun 
yanında delil kutusu da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı tarafından 
okunma zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle KEP iletisinin oluşturduğu 
deliller güvenle saklanır.

İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı KEP ile tarihe karışıyor. 
Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama ve baskı, toner gibi masraflardan da KEP 
sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

Daha Yeşil
Bir Dünya

Hukuki
Geçerlilik

Delil
Niteliği

Maliyet
Tasarrufu

Gönderi ve 
depolama 
maliyeti 
tasarrufu

Lojistik 
ve idari 
maliyetlerde 
azalma

Zaman 
tasarrufu

Verimlilik ve 
hızlı işlem 
kabiliyeti 
sağlar

Zaman 
ve mekan 
bağımsızlığı

KEP
Hizmeti

Avantajları
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e-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen 
bilginin yolda değişmediğini, 
gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr 
edilemeyeceğini garantiler, e-İmza 
elektronik ortamda gerçekleşen 
işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin 
doğruluğunu garanti eder.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na 
göre elektronik imza, günlük 
hayatımızda kullandığımız ıslak imza 
ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir 
uygulamadır.

e-İmza hizmeti vermeye yetkili 
bayilerimizi ziyaret ederek TÜRKKEP 
e-imzanızı anında alabileceğiniz gibi; 
müşteri temsilcimiz ziyaretinize gelerek, 
yerinizde e-imzanızı teslim edebilir. 
Ayrıca standlarımızın bulunduğu ticaret, 
sanayi ve mali müşavirlik odalarından 
TÜRKKEP e-imzanızı anında alabilirsiniz.

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
sisteminde,

• e-Devlet Kapısı uygulamalarında,
• e-İmza uyumlu kamu sistemlerinde 

(EKAP, UYAP, e-Haciz vs.),
• MERSİS üzerindeki ticaret sicil 

işlemlerinde,
• Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
• Elektronik sağlık ve sosyal güvenlik 

sistemlerinde,
• Ödeme talimatı gibi bankacılık 

işlemleri ve diğer finansal 
uygulamalarda,

• Elektronik yazışma ve 
sözleşmelerde,

• Her türlü kıymetli evrakın elektronik 
ortamda imzalanmasında kullanılır.

e-İmza Kullanım Alanları

e-İmza Nedir?
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• e-İmza ile imzalanmış bir evrakın, imzalama 
sonrasında değiştirilmediği garanti altına alınarak 
veri bütünlüğünün korunması sağlanır.

• Kişinin kimliğinin elektronik ortamda kesin olarak 
doğrulanmasını sağlar.

• İşlem sahibinin elektronik ortamda gerçekleştirdiği 
işlemini inkar etmesine olanak vermez.

e-İmza Avantajları

Faturalarınız elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, Faturaların 
nakit akış planına dahil olma sürecini hızlandırır.

Size en uygun kampanyalarımızdan birini seçerek tasarruf edebilirsiniz.

İsteğe bağlı zaman damgası ile bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir 
zamandan önce var olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

Hızlı ve 
Güvenli

Kampanyalar

Zaman 
ve Kağıt 

Tasarrufu
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TÜRKKEP e-Fatura hizmetleri 
ile kurumunuzun tüm e-Fatura 
ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. 
Gelen e-Faturalarınızı yönetir, 
raporlayabilir, otomatik uyarıları 
e-mail ile alabilirsiniz. Giden 
faturalarınız için ister manuel 
olarak fatura içeriğini yaratır, 
isterseniz de kullandığınız 
otomasyon çözümü ile entegre 
e-Fatura gönderimi yapabilirsiniz.

TÜRKKEP e-Fatura hizmetlerini, 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından zorunlu kılınan 
altyapı yeterliliği ve standartların 
üstünde ek standartlar ve kalite 
sertifikalarına göre vermektedir. 
Altyapımızdan aldığımız güç ile 
müşterilerimize özel entegrasyon 
hizmetleri ve e-Fatura tasarım 
hizmetleri de sunmaktayız.

e-Fatura Nedir?

• Fatura maliyetiniz 10’da 1’e düşer.
• Kağıt fatura kullanımı sırasında harcanan işgücü 6’da 1’e 

düşer.
• Hem faturayı arşivlemek için yer ayırmaktan, saklama 

zorluklarından ve masraflarından kurtulursunuz hem de 
faturalarınız uzun yıllar güvenle saklayabilirsiniz.

• Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıklar azalır. 
Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay ve daha az maliyetli 
olur. 

• e-Fatura ile süreçlerin kısalması firmanızın nakit akışını 
hızlandırır.

• Şirketiniz daha çevreci olur.

TÜRKKEP e-Fatura Avantajları
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İşlerin fiziksel ortamdan elektronik ortama geçmesi ile ağaçların kesilerek fatura 
kağıdı için kullanılmasının önüne geçer.

Baskı, kargo, kurye, arşivleme, iş gücünden tasarruf sağlar.

Daha Yeşil
Bir Dünya

Maliyet
Tasarrufu

Faturalarınız elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, faturaların nakit akış 
planına dahil olma sürecini hızlandırır.

Kağıt ortamı yerine elektronik ortam, hızlı ve güvenilir iletişim sağlar.

Hızlı ve 
Güvenli

Zaman 
ve Kağıt 

Tasarrufu
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e-Arşiv Fatura Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi 
ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve 
muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlamaktadır. Faturanın 
birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

• İkinci nüsha tüm faturalar elektronik 
ortamda oluşturulur ve saklanır.

• Matbu fatura bastırma gerekliliği ve 
bağımlılığı ortadan kalkar.

• Fatura hazırlama ve iletme süreçleri kısalır.
• Fatura baskı ve gönderme maliyetleri azalır.
• İkinci nüshanın fiziksel arşivlenmesi gerekliliği 

ortadan kalkar, arşiv maliyetleri azalır.
• İkinci nüsha faturalar fiziksel koşullardan 

etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde saklanır.
• Özellikle bireylere (vergi mükellefi olmayan) kesilen 

faturaların elektronik ortamdan gönderilmesi halinde 
de, bu faturalar için baskı ve gönderim maliyetleri 
tamamen ortadan kalkar.

e-Arşiv Faturanın Avantajları
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Elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir.

İşlerin fiziksel ortamdan elektronik ortama geçmesi ile ağaçların kesilerek fatura 
kağıdı için kullanılmasının önüne geçer.

Baskı, kargo, kurye, arşivleme, iş gücünden tasarruf sağlar.

Kolaylık

Daha Yeşil
Bir Dünya

Maliyet
Tasarrufu

Faturalarınız elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, faturaların nakit akış 
planına dahil olma sürecini hızlandırır.

Hızlı ve 
Güvenli
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e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret 
Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması 
zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin 
elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve 
ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına 
ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılmasını sağlayan sistemin genel adıdır.

TÜRKKEP, bir güven kurumu olarak 
e-Dönüşüm sürecindeki uzmanlığı ve lider rolü 
ile e-Defter çözümünü yaşamınızı kolaylaştıran 
diğer e-hizmetleri ile birlikte bütünleşik 
platformda kullanımınıza sunmuştur.

e-Defter Nedir?
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• Kağıt defter nüshaları basılmayacağı için fiziksel 
arşivleme ortadan kalkar.

• Kâğıt ortamında basım ve tasdik yükümlülüklerini 
ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin 
elektronik ortam ve araçlarla yerine 
getirilebilmesine imkân sağlar.

• Veritabanı bağımsızdır.
• Denetimler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı için 

ortak bir format ve standart sunar.
• Kullanıcı dostu ara yüz ile kolay kullanım sağlar.
• Tüm entegrasyon yöntemlerini destekler.
• Platform Bağımsızdır.
• Mevzuat değişikliklerine kolaylıkla uyum sağlar.
• Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner/

kartuş tasarrufu sağlar.
• Tüm ERP ve Kaynak Sistemleri ile entegre çalışır.
• İnsan hatalarını ortadan kaldırır, maliyet ve 

zamandan tasarruf sağlar.
• Tüm platformları destekler (AS400, IBM, SAP, 

Oracle, Mainframe, Linux, Unix,Windows)
• Defter ve onaylı berat dosyalarının arşivini sağlar.
• “Active Directory Entegrasyonu” vardır.

TÜRKKEP e-Defter Avantajları
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e-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve 
belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli 
şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu 
belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan hizmettir.

e-Saklama hizmeti sayesinde KEP, e-Fatura, e-Defter, 
e-Arşiv Fatura verilerinin yasal geçerli olarak saklar 
ayrıca istediğiniz tüm verileri elektronik ortamda 
güvenle tutabilirsiniz.

TÜRKKEP e-Saklama Hizmeti,
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletilerinizi,
• e-Faturalarınızı ve e-Fatura kayıtlarınızı,
• e-Defter parçalarınızı ve e-Defter beratlarınızı,
• Saklanması gereken ses ve görüntü kayıtlarınızı,
• Saklanması gereken sistem kayıtları ve dosyalarınızı,
• Mevzuat Gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

saklanması gereken her türlü kayıt ve dokümanlarınızı,
• Kurumsal yazılımlarınızın çıktılarını ve arşiv dosyalarını,
• Gizlilik arz eden her türlü elektronik dosya, doküman, 

kayıt ve arşivlerinizi güvenli olarak saklar.

e-Saklama Kullanım Alanları

e-Saklama Nedir?
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TÜRKKEP e-Saklama Hizmeti 
sayesinde tüm elektronik dosya 
doküman, kayıt ve arşivlerinizi,
• Doğruluğu ve bütünlüğü 

korunarak, değişmez biçimde, 
• Veri kayıplarına karşı güvence 

altında,
• 30 yıla kadar istediğiniz 

sürede barındırarak,
• Erişimleri istediğiniz şekilde 

kısıtlayarak,
• Dışarıdan müdahalelere karşı 

korunarak,
• Kolaylıkla web arayüzü 

üzerinden,
• Kurumsal yazılımlarınızın 

otomasyon ile erişebileceği 
şekilde,

• Altyapı yatırımı yapmaksızın,
• Yönetim maliyetlerinden 

tasarruf sağlayarak güvenli 
biçimde saklar.

e-Saklama Avantajları

Elektronik ortamda kolay ve hızlı 
şekilde istenildiğinde ibraz edilir.

Yedekleme sürücülerine vb. 
donanımlara olan ihtiyacı azaltır.

Kolay ve hızlı bir şekilde saklama 
alanınıza dosya yükleme.

Kolaylık

Maliyet
Tasarrufu

e-Saklama
Konnektörü

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki 
düzenlemelere uygun elektronik 
saklama hizmeti vermektedir.

Hukuki
Geçerlilik
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KEP Mutabakat, ayrıca standart e-posta, faks, 
telefon üzerinden bilgi gönderimine ihtiyaç 
duymadan tek bir yönetim paneli üzerinden 
mutabakat yazışmalarınızı yapmanızı sağlayan 
ve sonrasında KEP üzerinden resmi olarak 
mutabakat mektuplarınızı gönderebileceğiniz 
bir sistemdir.

KEP Mutabakat Sistemi’ne müşteri/tedarikçi 
vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri 
ile birlikte girilmiş olan cari bakiye, BA veya 
BS bilgileri topluca müşteri/tedarikçi bazında 

dağıtılır. Her bir mutabakat tarafı kendisine 
iletilmiş olan bu mutabakat talebi karşısında 
değerlendirmesini gerçekleştirip cevabını 
(kabul, red ve/veya yeni tutar talebi) iletir. 

Bir panel üzerinde gönderilmiş mutabakat 
talepleri ve gelen mutabakat cevapları 
izlenebilir. Bu aşamada mutabakatlaşma 
sürecindeki dağınık yapının önüne geçilmiş 
olur ve sistematik olarak mutabakat 
süreçlerinin izlenmesi ve takibi sağlanır.

KEP Mutabakat Nedir?
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• Doğrudan muhatabın mail ve KEP adresine gider, veri gizliliği sağlanır. 
• İstendiği takdirde KEP ile mutabakatlarınızı yasal zeminde yasal geçerli yapabilirsiniz.
• Kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çıktı, telefon, kargo gönderimi ve arşivlemeye dair tüm 

operasyonel süreçlerinizin takibini mümkün kılarak maliyetleri düşürür.
• Geri dönüşlerin raporlanması birkaç saniye içinde süreci kısaltarak zaman tasarrufu sağlar.
• Cevap göndermeyenlere tek tuş ile tekrar gönderim imkanı sağlanır.
• Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık durumunda muhataplarınızın kolaylıkla hesap özeti yüklemesi 

ve karşılaştırmasına olanak sağlar.
• Geçmişe dönük mutabakat süreçlerinizi tek ekran üzerinden kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.

KEP Mutabakat Avantajları
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KEP Assist ile; kurumların KEP iletileri ile ilgili iş süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde 
yönetmeleri için geliştirilmiş bir platformdur. KEP Assist, kurumların KEP ile ilgili önemli iş 
ihtiyaçlarını karşılar.

İşlem Yetkilisi Olmayan 
Çalışanları Güçlendirin

Standart KEP webmail yalnızca İşlem Yetkililerinin 
erişimine açıktır. Gelen KEP iletilerini diğer çalışanlara 
yönlendirmek ve gönderilecek KEP iletilerini 
oluşturmak İşlem Yetkilileri üzerinde ciddi bir iş yükü 
oluşturur.

KEP Assist ile gelen KEP iletilerini muhaberat birimi 
mantığı ile İşlem Yetkilisi olmayan çalışanlara ek iş yükü 
oluşturmadan yönlendirebilirsiniz. Ayrıca, KEP Assist 
ile İşlem Yetkilisi olmayan çalışanların gönderilecek 
KEP iletilerini oluşturmalarına imkan tanır ve İşlem 
Yetkililerinin iş yükünü yalnızca gönderilen KEP 
iletilerinin imzalamasına düşürebilirsiniz.

KEP Assist Nedir?
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KEP İletileri ve Delillerini Arşivleyin

Herhangi bir hukuki durumda ilgili KEP iletisini, ilişkili KEP delillerini 
de edinerek, elektronik haliyle ilgili makama sunmanız gerekir.

KEP Assist gelen ve giden tüm KEP iletilerini ve ilgili tüm KEP 
delillerini, delilleri iletilerle ilişkilendirerek arşivler. KEP delilleri ait 
oldukları KEP iletileriyle birlikte kullanımınıza sunulur.

KEP Assist, KEP ile ilgili iş süreçlerinizin darboğaza maruz 
kalmadan, hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli sürdürülmesini sağlar.

Dosya Eklerini Kolayca İmzalayın

Göndereceğiniz KEP iletilerine eklediğiniz dosyaları şirket 
yetkililerine imzalatmanız gerektiğinde, imza yetkililerinin 
elektronik imza kullanması gerekir. 

KEP Assist ile KEP iletilerine eklediğiniz dosyaların şirketiniz 
imza sirkülerindeki yetkililer tarafından elektronik imza ile 
imzalanmasını sağlayabilir. Tek seferde birden çok dosyayı, 
birden çok yetkilinin imzasına gönderebilirsiniz. İmza 
yetkilileri KEP Assist sayesinde bilgisayarları ve e-imzaları 
ile her yerden her zaman doküman imzalayabilirler.



KEP Assist ile,
• KEP iletileri otomatik olarak arşivlenir.
• Şirket içi süreçlere göre yetkili kişi, gelen KEP iletisinin ilgili kişi veya departmanlara 

dağıtımını sağlar.
• Yetkili kişi şirket içi iş süreçleri doğrultusunda personellerine, iş ortaklarına, müşterilerine 

ve kamu kurumları gibi paydaşlarına iletecekleri, ticari sırlar, faturalar, ihbar ve benzeri 
her türlü yazışma ve bildirimleri, KEP hesapları üzerinden rahatlıkla yapabilir.

• Gelen iletinin ne zaman, kime geldiğini, hangi süreçte olduğunu görebilir, süreçlere 
ilişkin hatırlatma e-postaları atılır.

KEP Assist Avantajları
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KEP İK, şirket çalışanlarına ücret bordroları dahil tüm evrakları KEP üzerinden yasal geçerli ve 
güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

İnsan Kaynakları Süreçleri içindeki tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamı 
KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra farklı noktalara gönderilir, burada çalışan 
personel imzaladıktan sonra bir kopyasını tekrar kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu süreçler 
yerine, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderimini sağlayabilirsiniz.

KEP İK kurum ile çalışanları arasında;
• Bordro, 
• Sözleşme,
• Savunma talepleri, ihtarlar, 
• Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri,
• Yıllık izin kullanımı talepleri,
• Mazeret izni kullanımı, 
• Atama/Görevlendirme yazıları,
• Hedef ve Performans değerlendirme gibi 

tüm resmi bildirimleri tek tuşla gönderir.

KEP İK Kullanım Alanları

KEP İK Nedir?
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KEP İK ile,
• Geleneksel süreçte ortaya çıkan iş ve maliyet yükü ortadan kalkarken, sürece ilişkin bütün 

prosedürler elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli bir şekilde gönderimi sağlanır.
• Bordroların tek tek veya çoklu gönderilmesini sağlarken portal üzerinde bordroları 

görüntüleme ve yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.
• İK süreci içerisinde yer alan tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamını KEP 

kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapabilirsiniz.

KEP İK Avantajları
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e-Yazışma; kamu kurum ve kuruluşlarının 
kendi aralarında ve  özel sektör ile yaptığı 
tüm yazışmaların elektronik ortamda, Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemi (KEP) altyapısı 
kullanılarak yürütüldüğü resmi yazışma 
sistemidir.

2 Şubat 2015 tarihinde 19255 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” e-Yazışma kapsamında kamu 
kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını 

elektronik ortamda yapmalarını ve bu sürecin 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“e-Yazışma Teknik Rehberi”ne uyumunu 
zorunlu hale getirmiştir.

TÜRKKEP olarak sizler için geliştirdiğimiz 
zengin EYP (Elektronik Yazışma Paketi) 
çözümlerimiz, entegrasyon ve danışmanlık 
hizmetlerimiz ile e-Yazışma sistemine 
geçişlerinize kısa sürede ve güvenilir çözümler 
sunuyoruz. Bugüne kadar 500.000’e yakın 
EYP iletisi gönderdik.

e-Yazışma Nedir?
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e-Yazışma Avantajları

• Fiziksel ortamda olan kâğıda dayalı iş süreçlerinin e-Dönüşüm süreci ile elektronik hale 
taşınması.

• Taraflar arasındaki uyuşmazlık halinde elektronik belgeler delil özelliği gösterecektir.
• Kurum ve Kuruluşlar arasında yazışmalar fiziksel ortama göre çok daha hızlı ve güvenli olarak 

elektronik ortamda gerçekleşecektir.
• TÜRKKEP KEPassist ile e-Yazışma iletilerinde “.eyp” uzantılı dosyalar oluşturulabilir.



www.turkkep.com.tr


