ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER

TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş.

TÜRKKEP KİMDİR?

Deneyim, Birikim ve Teknoloji...
TÜRKKEP tüm bu dinamiklerin ışığında sunduğu
hizmetlerle, modern çağın vazgeçilmez bir parçası
olmayı başarmıştır. Sektöründe ilk yerinde Ar-Ge
merkezi olarak firmaların elektronik uyum süreçlerinde
yasal, geçerli ve güvenli çözümler üretmektedir. KEP
Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 yılında BTK
(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından
lisanlandırılmış, gerekli denetimlerden geçerek
mevzuat ve standartlara tam uyumlu olarak hizmet
vermektedir. e-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel
Entegratör) ve e-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak ise 27
Şubat 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
tarafından yetkilendirilmiştir.

TÜRKKEP KİMDİR?

Hızlı, Etkin ve Sonuç Odaklı Hizmet Ağı
Çözümcü ve yetkin yapısı ile hizmet sağlayan TÜRKKEP, e-Defter Saklama lisansına sahiptir.
Yasal kurallar çerçevesinde hizmet sağlarken, firmaların güçlü ve vizyoner iş ortağı olmayı
sürdürmektedir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Yazışma, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve
e-Saklama gibi hizmetleri kapsayan geniş bir yelpazede destek sağlamaktadır. Kurumsal
müşterilerine katma değerli çözümler sunmasının yanı sıra, çağın ihtiyacı olan güvenli iletişim
ve üçüncü taraf hizmetleri gibi gereksinimleri de karşılamaktadır.

Doğa
Dostu

TÜRKKEP KİMDİR?

Kurumsal ve bireysel müşterilerine güven zemininde hizmet sağlayan TÜRKKEP, entegrasyon
sürecinin hızlı, sorunsuz ve etkili bir biçimde tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. Türkiye'nin
pek çok noktasında yaygın başvuru merkezi ağı ile geçmişin köklü tecrübelerini çağın modern
dinamikleriyle harmanlayarak başarı yolculuğunu aralıksız olarak sürdürmektedir.

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)
Bir güven kurumu olan TÜRKKEP,
sağladığı Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) hizmeti sayesinde her
türlü ticari, hukuki yazışma ve
belge paylaşımlarınızı
gönderdiğiniz biçimde korur,
alıcının kim olduğunu kesin
olarak tespit eder ve içeriğin
kesinlikle değişmemesini sağlar.
Bu sayede yasal geçerli ve
güvenli, kesin delil hâline getiren
bir sistem sunar.

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

TÜRKKEP KEP Avantajları
Hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik
ortamda alınan ve gönderilen her KEP
iletisi, mahkemede bir delil
niteliğindedir. Okunmama, ulaşmama
veya spam'a düşme gibi sorunları
ortadan kaldırır.
Gelen ve giden kutusunun yanı sıra delil
kutusu da bulundurur. İletinin
gönderilme ve alıcı tarafından okunma
zamanı bellidir. Bu bilgiler değiştirilemez.
KEP iletisinin oluşturduğu deliller 20 yıl
süreyle güvenle saklanır.
Gönderi ve depolama maliyetlerinde
önemli ölçüde tasarruf sağlar. Posta,
arşiv, kargo, baskı ve toner gibi masraflar
ortadan kalkar.

İletişim sürecine üst düzey bir güvenlik
ve geçerlilik kazandırır.
Zaman ve mekân bağımsızlığı sunarken
hızlı işlem kabiliyeti sağlar.
Fiziksel ortamdaki iş süreçleri KEP ile
elektronik ortama taşınır. Daha çevreci
bir yaklaşımla ilerlemek mümkün olur.

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

TÜRKKEP KEP Sistemi ve Daha Güvenli Bir İş Süreci
TÜRKKEP KEP, hem zamandan tasarruf sağlar hem de lojistik ve idari maliyetlerde azalma
yaratır. Tüm iletiler kayıt altındadır, değiştirilemez ve geçerliliğe sahiptir. Şirketlerin yasal
süreçlerine önemli ölçüde katkı sağlamasının yanı sıra doğa dostu bir iş süreci sunar.
Gönderiler elektronik ortamda hızlıca iletilirken tüm tarih ve doküman bilgileri kayıt altındadır.

Kullanım Alanları
Her türlü bildirim

Teklif

Bordro

Başvuru

Sözleşme evraklarının
paylaşımı

İhtar

Ticari taraflar arasında
yapılan yazışmalar

Şirket beyannameleri

Talimat

İhale

Hesap özeti

Dilekçe

Fatura

İhbar

TÜRKKEP e-İMZA

TÜRKKEP e-İMZA
Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-İmza Çözümü
noktasında güven odaklı bir yaklaşım sunmaktadır.
TÜRKKEP e-İmza Çözümü, gelişmiş teknolojinin
ayrıcalıkları sayesinde resmi işlere güvenlik ve
kolaylık kazandırır. Şahsi ya da kurumsal işlemlerde
imza yetkisi bulunan kişilerin imzasının taklit
edilmesi riskini ortadan kaldırır. Dijital ortamda
hazırlanan e-İmza harf, rakam ve objelerden oluşur.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında
olan elektronik imza, ıslak imza gibi evlilik, veraset
ve şahitlik gibi hukuki olaylar haricindeki tüm
işlemlerde geçerlidir. Taklit edilmesi, değiştirilmesi
veya benzerinin yapılması mümkün olmadığı için
son derece güvenilir bir yapıya sahiptir.

TÜRKKEP e-İMZA

TÜRKKEP e-İmza Avantajları
Elektronik ortam, hızlı ve güvenilir iletişim olanağı sunar.
TÜRKKEP e-İmza ile imzalanmış bir evrak imzalama sonrası
değiştirilemez. Bu sayede veri bütünlüğü korunmuş olur.
Kişinin kimliği elektronik ortamda kesin bir biçimde
doğrulanır.
İsteğe bağlı zaman damgası ile veri tarihinde netlik sağlanır.
Elektronik ortamda gerçekleşen işlemler inkâr riski taşımaz.
TÜRKKEP e-İmza ıslak imza ile aynı hukuki geçerliğe
sahiptir.
Hızlı, güncel ve profesyonel bir şekilde ilerlemeyi mümkün
kılar.

TÜRKKEP e-İMZA

Güven Hizmetlerine Açılan Kapı
TÜRKKEP e-İmza Çözümü sayesinde kurumsal yaşam çok daha güvenilir bir boyut kazanır.
Alanında uzman kadrosu ve teknolojiden aldığı ilhamla ilerleyen TÜRKKEP, hukuki işlemleri
güvence altına alan bir hizmet anlayışı sunar. Gelişmiş teknoloji sayesinde resmi işlemlere
kolaylık ve hız kazandırmaktadır. İmza yetkisi daha güvenilir bir boyut kazandığı için
dolandırıcılık gibi risklerin önüne geçilmektedir.

Kullanım Alanları
e-Devlet Kapısı uygulamalarında,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminde,
e-İmza uyumlu kamu sistemlerinde (EKAP,
UYAP, e-Haciz vs.),
MERSİS üzerindeki ticaret sicil işlemlerinde,
Elektronik sağlık ve sosyal güvenlik
sistemlerinde,

Ödeme talimatı gibi bankacılık işlemleri ve
finansal uygulamalarda,
Elektronik yazışma ve sözleşmelerde,
Her türlü kıymetli evrakın elektronik
ortamda imzalanmasında kullanılır.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI
TÜRKKEP İmza uygulaması, iş yaşamına
pratik ve güvenli bir boyut
kazandırmaktadır. Uygulama ile
belgeleri imzalamak, doğrulamak ve
yasal geçerli kayıtlı elektronik posta
sistemi üzerinden alıcılara iletmek
mümkündür. Bu uygulama sayesinde
belgeler e-İmza ile imzalanması için
sistemde tanımlı kullanıcılara
atanmasını sağlar. Belgelerin e-İmza ile
imzalanıp isteğe bağlı olarak KEP ile
gönderimine olanak tanır.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI

TÜRKKEP İmza Uygulaması Avantajları
Tüm imza işlemleri elektronik ortamda hızlı bir biçimde
gerçekleşir.
Belgelerin değişmezliği ve bütünlüğü koruma altındadır.
İmzalama ve imza doğrulama süreçlerinde raporlama
kolaydır.
Elektronik olarak imzalanan belge, 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanunu uyarınca ıslak imzalı belgeyle
aynı geçerliliğe sahiptir.
Fiziki kâğıt gereksinimi ortadan kaldırarak çevre dostu
bir yaklaşım sunar.
Elektronik ortamda imzalama ve KEP ile gönderim
sayesinde zamandan tasarruf edilir.
İletim sürecinde kesinlik ve güvenilirlik temin edilir.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI

İmza Süreçlerine Hız ve Kolaylık Kazandıran Etkili Uygulama
TÜRKKEP İmza uygulaması ile belge ve KEP durumları kolaylıkla raporlanabilir. Ayrıca kullanıcı
bazlı rol tanımlarını belirlemek de mümkündür. Ağ tabanlı bir imzalama uygulaması olarak
çalışan sistem, zamandan ve mekândan bağımsız olarak kullanıma uygundur. Fiziki kâğıt
ihtiyacını ortadan kaldırması sayesinde doğa dostu bir iş modeli sunar. Pek çok farklı alanda
güvenle kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları
e-Devlet Kapısı uygulamalarında,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminde,
e-İmza uyumlu kamu sistemlerinde
(EKAP, UYAP, e-Haciz vs.),
MERSİS üzerindeki ticaret sicil
işlemlerinde,

Elektronik sağlık ve sosyal güvenlik
sistemlerinde,
Ödeme talimatı gibi bankacılık işlemleri
ve finansal uygulamalarda,
Elektronik yazışma ve sözleşmelerde,
Her türlü kıymetli evrakın elektronik
ortamda imzalanmasında kullanılır.

TÜRKKEP KEP İK

TÜRKKEP KEP İK (İnsan Kaynakları Yönetimi)
Bir güven kurumu olan TÜRKKEP
tarafından geliştirilen KEP İK, tüm
evrakların KEP üzerinden iletildiği insan
kaynakları süreçleri yönetimi
uygulamasıdır. Yasal geçerli ve güvenli
bir hizmet olan TÜRKKEP KEP İK, şirket
çalışanlarına ücret hesap pusulaları
(bordroları) dâhil tüm evrakların
elektronik ortamda iletilmesini
mümkün kılar. Bu uygulama sayesinde
çalışanlara bordro imzalatma ya da
kâğıt arşivleme ihtiyacı ortadan kalkar.

TÜRKKEP KEP İK

TÜRKKEP KEP İK Avantajları
Etkili zaman yönetimi sağlayan
profesyonel bir uygulamadır.
Kâğıt ihtiyacını ortadan kaldırdığı için
çevre dostudur.
İnsan kaynakları süreçlerine hız kazandırır.
Kargo, noter ve kurye masraflarını ortadan
kaldırarak tasarruf sağlar.
Hukuki delil niteliği taşır.
Operasyonel verimlilik ve maliyet
optimizasyonu yaratır.
Şirketi ve çalışanı korurken arşivleme
gereksinimini ortadan kaldırır.
İnsan Kaynakları Süreçleri İçindeki Yazılı
İletişim Kolaylığı

TÜRKKEP KEP İK

Az Adım, Çok Mesafe!
Geleneksel yöntemlerle 9 adımda tamamladığınız bordo gönderimini, TÜRKKEP KEP İK
uygulaması ile sadece 2 adımda tamamlarsınız. Ortaya çıkan baskı, kargo ve bordro nüshaların
arşivlenmesi gibi süreçlerden tasarruf eder, iş gücü ve maliyet giderlerinizi de düşürürsünüz.

Geleneksel
Yöntem

Şirket

TÜRKKEP
KEP İK

Şirket

Bordro

Zarflama

Gönderim

Personel

İmza

Nüsha

Gönderim

Şirket

Arşiv

TÜRKKEP KEP İK Personel

TÜRKKEP KEP İK uygulamasında bordroların tek tek ya da çoklu imzalanıp gönderilebilmesinin
yanı sıra bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliği de mevcuttur.

TÜRKKEP KEP İK

Kullanım Alanları
TÜRKKEP KEP İK kurum ile çalışanları arasında:
Bordro,
Sözleşme,
İhtar/Fesih bildirimleri,
Maaş artışı/Prim ödemesi bildirimleri,
İzin mutabakatları,
Atama/Görevlendirme yazıları,
Hedef ve Performans değerlendirme
gibi tüm resmi bildirimleri tek tuşla gönderir.

TÜRKKEP KEP ASSIST

TÜRKKEP KEP ASSIST
TÜRKKEP, geliştirdiği KEP Assist hizmeti
sayesinde kurumların iş süreçlerini etkin ve
işlevsel olarak sürdürmelerine olanak
sağlar.
Kurumlar KEP iletileri ile ilgili konularda
çok daha verimli ilerleme imkanı yakalar.
TÜRKKEP KEP Assist, kurumların KEP ile
ilgili önemli iş gereksinimlerini karşılayan
profesyonel bir sistemdir.

TÜRKKEP KEP ASSIST

TÜRKKEP KEP Assist Avantajları
Gelen iletinin ne zaman, kime geldiği ve
hangi süreçte olduğu kolaylıkla
görüntülenebilir.
KEP iletileri otomatik olarak arşivlenir ve
portal üzerinden takip edilebilir.
Yetkili kişi, şirket içi süreçlere göre, gelen
KEP iletisinin ilgili kişi veya
departmanlara dağıtımını sağlar.
Herhangi bir KEP hesabında işlem yetkisi
olmayan ve e-imzası bulunmayan
kullanıcılar KEP iletilerini okuyabilir,
oluşturabilir ve KEP iletisi süreçlerine
dahil olabilir.

Elektronik doküman imzalama ile
gönderilmeye hazır KEP iletisi içerisindeki
dokümanı (PDF) imzalanabilir.

TÜRKKEP KEP ASSIST

İşlem Yetkilisi Olmayan
Çalışanlarınızı Güçlendiren Uygulama
Standart KEP Webmail yalnızca işlem
yetkililerinin erişimine açıktır. TÜRKKEP KEP
Assist ise gelen KEP iletilerini muhaberat
birimi mantığı ile işlem yetkilisi olmayan
çalışanlara ek iş yükü oluşturmadan
yönlendirmenizi mümkün kılar. İşlem yetkilisi
olmayan çalışanlar gönderilecek KEP iletilerini
kolaylıkla oluşturabilir. İşlem yetkililerinin iş
yükü ise gönderilen KEP iletilerinin
imzalanması çerçevesinde sürdürülebilir. KEP
Assist pratik, hızlı ve çevre dostu bir sistemdir.

TÜRKKEP KEP MUTABAKAT

TÜRKKEP KEP MUTABAKAT

Dijital dönüşümü hızlandıran etkili ve sonuç
odaklı hizmetler sağlayan TÜRKKEP, KEP
Mutabakat Çözümünü BA-BS mutabakatları
ve cari hesap mutabakatları için
geliştirilmiştir. Bir web uygulaması olan KEP
Mutabakat ile şirketlerin hem müşterileri

hem de tedarikçileri arasında tanımlanmış
olan borç hesaplarının takibini kolaylaştırır.
Uygulama sayesinde borç hesaplarının
elektronik ortamda hızlı, güvenli ve hatasız
olarak karşılaştırılması mümkündür.

TÜRKKEP KEP MUTABAKAT

Tek Bir Yönetim Paneli Üzerinden Etkili Takip Kolaylığı
KEP Mutabakat tek bir yönetim paneli
üzerinden mutabakat yazışmalarının
yapılmasını sağlayan etkili bir sistemdir.
Standart e-posta, faks ve telefon üzerinden
bilgi gönderimine ihtiyaç duymamanızı
sağlar. KEP üzerinden resmi olarak
mutabakat mektuplarını göndermek de
mümkündür. Tek panel üzerinde gönderilen
mutabakat talepleri ve gelen yanıtlar
kolaylıkla takip edilebilir. Mutabakatlaşma
sürecindeki dağınık ilerleyiş önlenmiş olur
ve mutabakat süreçlerinin izlenmesi büyük
bir kolaylık kazanır.

TÜRKKEP KEP MUTABAKAT

TÜRKKEP KEP Mutabakat Avantajları
Kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak
telefon, kargo gönderimi ve arşivlemeye
dair operasyonel süreçlerin maliyetini
azaltır.
Direkt olarak muhatabın KEP adresine
ulaşır, veri gizliliği sağlanır.
Geçmişe dönük mutabakat süreçlerine tek
ekran üzerinden ulaşılabilir.

Geri dönüşlerin raporlanma sürecini
kısaltarak zaman tasarrufu sağlar.

Cevap iletmeyenlere tek tuşla tekrar
gönderim imkânı sağlanır.

Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık
durumunda muhatapların kolaylıkla hesap
özeti yüklemesini ve karşılaştırmasını
mümkün kılar.

İstendiği takdirde KEP ile mutabakatlar
yasal zeminde yasal geçerli yapılabilir.

TÜRKKEP e-FATURA

TÜRKKEP e-FATURA
Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-Fatura
konusunda etkin ve fayda odaklı bir çözüm
sunar. TÜRKKEP e-Fatura, kâğıt fatura ile
aynı hukuki niteliğe sahip elektronik
belgedir. Vergi Usul Kanunu gereği bir
faturada bulunması gereken bütün bilgileri
barındırır. TÜRKKEP ile gelen eFaturalarınızı kolayca yönetebilir veya
kullandığınız otomasyon çözümüyle
entegre e-Fatura gönderimi yapabilirsiniz.
TÜRKKEP, müşterilerine özel entegrasyon hizmetleri ve e-Fatura tasarım desteği sağlar. Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan standartlara ek standartlar ve kalite sertifikalarına
göre hizmet verir.

TÜRKKEP e-FATURA

TÜRKKEP e-Fatura Avantajları
Fatura sürecini kısaltırken nakit akışına hız
kazandırır.
Faturaları fiziksel koşullardan (yangın,
kayıp, doğal afet vb.) korur.
Dijital ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde
gönderim olanağı sağlar.
Harcanan işgücünü azaltmasının yanı sıra
fatura maliyetini düşürür.

Her türlü ERP/Muhasebe programından
bağımsız çalışabilme olanağına sahiptir.

Şirketiniz çevre dostu bir yapıya bürünür.

Kurum ve müşteri arasındaki iletişim
kuvvetlenir. Hataları düzeltmek daha az
maliyetli hâle gelir.

Ticari fatura itiraz sürecine kolaylık
kazandırır.

TÜRKKEP e-FATURA

Hızın Kolaylık ile Buluştuğu Pratik Sistem
e-Fatura konusunda tasarruf ve hız odaklı bir
çözüm sunan TÜRKKEP, mükelleflere profesyonel
bir hizmet anlayışı sağlamaktadır. Mükelleflerin
Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (KamuSM) mali
mühür başvurusu yaptıktan sonra kendilerine
uygun olan yöntemi seçmesi, elektronik ortamda
fatura düzenleyebilmeleri için yeterlidir. TÜRKKEP
e-Fatura Çözümü hem maddi olarak hem de
zaman çerçevesinde kurumlar için önemli
faydalar sunmaktadır.

TÜRKKEP e-ARŞİV FATURA

TÜRKKEP e-ARŞİV FATURA
TÜRKKEP e-Arşiv Fatura Çözümü,
kalıcılık ve teminat ekseninde bir
hizmet anlayışı sunar. Bu uygulama
sayesinde faturaların ikinci
nüshalarının elektronik ortamda
oluşturulması, gönderilmesi ve
ibraz edilmesi mümkün hâle gelir.
İhtiyaç durumunda ve talep
edilmesi hâlinde faturanın birinci
nüshasının da elektronik yolla
iletilmesine olanak sağlar.
TÜRKKEP e-Arşiv Fatura hizmeti
sayesinde daha hızlı ve güvenli bir
akış gerçekleşir.

TÜRKKEP e-ARŞİV FATURA

TÜRKKEP e-Arşiv Fatura Avantajları
Kurumunuzun dijital dönüşümüne hız
kazandıran bir uygulamadır.
İkinci nüsha tüm faturalar elektronik
ortamda oluşturulur.
İkinci nüsha faturaların fiziksel arşivlenme
gereksinimi ortadan kalkar.
Arşiv maliyetlerinde önemli bir tasarruf
sağlanır.
Fatura baskı ve gönderme maliyetleri
azalır.
Matbu fatura bastırma gerekliliği ortadan
kalkar, süreç kolaylaşır.
İkinci nüsha faturalar fiziksel koşullardan
etkilenmeden kolay ve güvenli bir biçimde
saklanır.

Vergi mükellefi olmayan bireylere kesilen
faturaların elektronik ortamdan
gönderilmesi hâlinde, bu faturaların baskı
ve gönderim maliyetleri tamamen ortadan
kalkar.

TÜRKKEP e-ARŞİV FATURA

Dijital Dönüşümün Fatura Sistemine Sunduğu Kolaylıklar

e-Arşiv Fatura Çözümü ile etkili ve güvenli bir sistem sunan TÜRKKEP, maliyetlerin düşmesini
kolaylaştırır. Baskı, kargo, kurye, arşivleme ve iş gücü gibi kalemlerdeki maliyetlerde tasarruf
sağlanır. Elektronik olarak kısa sürede hazırlanan faturaların nakit akış planına dâhil olma
süreci hızlanır. Faturalar elektronik ortamda hızlı ve pratik şekilde ibraz edilir. Kâğıt kullanımı
ortadan kalktığı için daha yeşil bir dünya mümkün hâle gelir.

TÜRKKEP e-İRSALİYE

TÜRKKEP e-İRSALİYE
TÜRKKEP e-İrsaliye Çözümü etkin, hızlı ve
sonuç odaklı avantajlar sunar. Kâğıt
irsaliyenin elektronik ortamda, aynı nitelik
ile düzenlenmiş hâli olan bu uygulama, 487
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama Gelir
İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen
standartlara uygun şekilde tasarlanmıştır.
İrsaliyenin düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan ve mükelleflerin
hizmetine açılmış olan profesyonel bir sistemdir.

TÜRKKEP e-İRSALİYE

TÜRKKEP e-İrsaliye Avantajları
İrsaliye ile ilgili saklama ve yeniden
ulaşabilme sürecini kolaylaştırır.
TÜRKKEP e-İrsaliye, kâğıt irsaliye ile aynı
niteliği taşımasının yanı sıra daha pratiktir.
Şirketlerin mal hareketlerini dijital
ortamda kolayca izlemesini sağlar.
Gönderim aşamasında kolaylık sunar.
Raporlama kolaylığına sahip olan doğa
dostu bir sistemdir.
İhtiyaç ve talep hâlinde kayıtlara kolaylıkla
erişilebilir.
Mal hareketlerinin düzenli takibi sonucu
giderlerden tasarruf etmeyi kolaylaştırır.

TÜRKKEP e-İRSALİYE

e-Dönüşüm Sürecinin Vazgeçilmez Bir Parçası
e-İrsaliye Çözümü ile ilgili güven odaklı bir hizmet anlayışı sunan TÜRKKEP, irsaliye belgelerinin
elektronik ortamdaki varlığını koruma altında tutar. İrsaliye belgeleri hızlıca düzenlenir, iletilir
ve muhafaza edilir. Kâğıt belge niteliğinde olan elektronik irsaliye belgesi sayesinde hem
profesyonel hem de çevreci bir iş sürecine adım atmak kolaylaşır.
Mükellefler için son derece etkili bir
uygulama olan TÜRKKEP e-İrsaliye
çözümü, özellikle sevk irsaliyesi
olarak kullanılmaktadır.

TÜRKKEP e-DEFTER

TÜRKKEP e-DEFTER

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-dönüşüm
sürecindeki tüm ihtiyaçlarınızı büyük bir
titizlikle karşılar. Vergi Usul Kanunu ve Türk
Ticaret Kanunu kapsamında kâğıt üzerinde
tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve
büyük defterin elektronik ortama aktarımını
sağlar. Muhafaza ve ibraz sürecine yardımcı
olurken, tasdik işlerinin de elektronik ortamda
gerçekleşmesini mümkün kılan bir sistemdir.

TÜRKKEP e-DEFTER

TÜRKKEP e-Defter Avantajları
Kullanıcı dostu arayüz ile pratik bir kullanıma
sahiptir.
Kâğıt defter nüshalarıyla birlikte fiziksel
arşivleme ortadan kalkar.
Tüm entegrasyon yöntemlerini destekler, zaman
ve maliyet tasarrufu sağlar.
Kâğıt ortamındaki basım ve tasdik yükümlülükleri
elektronik ortam ve araçlarla gerçekleştirilir.
Bağımsız veritabanına sahip olan sistem,
mevzuat değişikliklerine hızlıca uyum sağlar.
Ortak bir format ve standart sunarak, kurumlar
arası bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Kâğıt, baskı, toner/kartuş masraflarını ortadan
kaldırır.

TÜRKKEP e-DEFTER

Modern Çağın Gereksinimlerine Güvenilir Çözüm
e-Defter Çözümü konusunda profesyonel kadrosu ile hizmet sunan TÜRKKEP, elektronik
defterler oluşturulmadan önce muhasebeden gelen verilerde kontrol imkânı sağlar.
Gerekli şema kontrolleri uzman
yazılım ekibi tarafından gerçekleştirilir.
Bu sayede oluşması muhtemel hatalar
önlenir. Sistem, kayıtlardaki hata ve
eksikliklerin raporlanmasına olanak
sağlayan oto kontrol mekanizmaları
sayesinde üst düzey başarı oranı
sağlamaktadır.

TÜRKKEP e-SMM

TÜRKKEP e-SMM (Elektronik Serbest Meslek Makbuzu)

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-SMM hizmeti ile dijital dönüşüme katkıda bulunmaktadır.
e-SMM, kâğıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik bir
belgedir. Serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, tıp, mimarlık, mühendislik, denetim ve
benzer alanlarda vekil, danışman, müşavir, denetçi, aracı, arabulucu, mimar, mühendis ve
benzer alanlarda serbest meslek faaliyetlerinde bulunanların mesleki faaliyetlerine yönelik
düzenlenir. Serbest Meslek Makbuzu uygulaması sayesinde bu makbuzlar elektronik ortamda
kolaylıkla izlenebilir.

TÜRKKEP e-SMM

TÜRKKEP e-SMM Avantajları
Tüm veriler elektronik ortama taşındığı
için verilerin kaybolma riski ortadan
kalkar.
İşlemler dijital ortamda gerçekleştiği için
basım ve arşiv gibi masraflardan tasarruf
edilmiş olur.

Kâğıt tüketimini ortadan kaldıran bir
uygulama olduğu için daha çevreci bir
yaklaşım ile hareket edilmesine olanak
sağlar.
Eski serbest meslek makbuzlarına, tek
tıkla ve kolayca ulaşmak mümkündür.
Serbest Meslek Makbuzu işlemleri çok
daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleşir.

TÜRKKEP e-SMM

Serbest Meslek Çalışmalarına
Kolaylık Kazandıran Uygulama
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)
uygulaması ile etkin bir çözüm anlayışı sunan
TÜRKKEP, verilerin elektronik ortama taşınarak
daha güvenli bir biçimde muhafaza edilmesini
mümkün kılar. Bu sayede doğa dostu bir sistem
sürdürülürken, fiziksel kâğıt masraflarından
tasarruf edilir. Verilerin kaybolma riskini
önleyen uygulama sayesinde, tebliğ taslağında
mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği
değerlendirilenler Serbest Meslek Makbuzu
düzenleyecektir.

TÜRKKEP e-MM

TÜRKKEP e-MM (Elektronik Müstahsil Makbuzu)

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-MM uygulaması ile dijital dönüşümün etkin bir parçası
olmayı sürdürmektedir. Bu uygulama sayesinde müstahsil makbuzu Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde ve elektronik ortamda düzenlenir. Müstahsil
makbuzunun, hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik
ortamda raporlamasını kapsar.

TÜRKKEP e-MM

TÜRKKEP e-MM Avantajları
Tüm işlemler dijital ortamda ilerler ve hız
kazanmış olur.

Eski müstahsil makbuzlarınıza tek tıkla
ulaşmanıza olanak sağlar.

Basım ve arşiv gibi fiziksel kâğıt masrafları
ortadan kalkar.

TÜRKKEP e-Müstahsil Makbuz, kâğıt
tüketimini ortadan kaldırır ve doğa dostu
bir yaklaşım sunarak çevreyi korur.

Veriler elektronik ortama taşındığı için
hiçbir veri kaybı yaşanmaz.

TÜRKKEP e-MM

Dijital Dönüşüm ve Çevre Odaklı Hizmet Anlayışı
e-MM konusunda güçlü bir altyapı sunan
TÜRKKEP, alanında uzman kadrosu ile
yeniliklerini sürdürmektedir. e-Müstahsil
Makbuzu tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın
alımında fatura yerine geçer. Ticari bir vesika
olarak kullanılan müstahsil makbuzu ile aynı
hukuki değerlere sahiptir. Bu elektronik belge
sayesinde hem dijital dönüşüm gerçekleşmekte
hem de çevre odaklı bir hizmet anlayışı
sürdürülmektedir.

TÜRKKEP MYS

TÜRKKEP MYS (MUHABERAT YÖNETİM SİSTEMİ)
Bir güven kurumu olan TÜRKKEP
geliştirdiği MYS uygulaması sayesinde
kurumların dijital dönüşüm sürecine hız
kazandırır. Sistem, kurumlara gelen resmi
iletilerin uçtan uca yönetildiği bir yazılım
uygulamasıdır. Son derece işlevsel olması
nedeniyle iş sürecinde pratikliği temin
eder. Gelen iletilerin kayıt altına alınması,
otomatik olarak ilgili departman ve
kullanıcılarına dağıtılması, takip edilmesi
ve iletilere cevap verilmesi süreçleri için
oldukça kullanışlıdır.

TÜRKKEP MYS

TÜRKKEP MYS Avantajları
Dijital dönüşüm sürecini destekleyen etkili
ve hızlı bir uygulamadır.
Yazışmaların tek bir uygulamadan
yönetilmesini sağlayarak veri bütünlüğü
oluşturur.
Tanımlanan şablonlar sayesinde iletilere
cevap verme süresini kısaltmaya yardımcı
olur.
İletileri gizlilik seviyelerine göre
derecelendirir. Sadece yetkili kullanıcıların
erişimine olanak sağlar.
Akıllı ve otomatik BPM (Business Process
Management) süreçleri sayesinde
departmanların kapasitelerini artırır.

Fiziki evrak ve arşivleme maliyetlerini
azaltarak tasarruf olanağı sunar.
Daha az kişi ile daha çok iş yapılmasını
sağlayan işlevsel bir sistemdir.

TÜRKKEP MYS

Resmi İletilerin Uçtan Uca Yönetilmesi
Sürecinde Pratik Yaklaşım
TÜRKKEP MYS, resmi iletiler sürecinde
kapsamlı, nitelikli ve akıllı çözümler sağlar.
Tüm yazışmalar tek uygulamadan
ilerlediği için hem veri bütünlüğünü korur
hem de ileti mahremiyetini korur. Kullanıcı
dostu bir arayüzü olan uygulama, gözden
geçir/onayla fonksiyonları sayesinde
hataların en aza indirgenmesini mümkün
kılar. Fiziki kâğıt gereksinimini ortadan
kaldırarak çevre ve doğa dostu bir iş
modeli sunar.

TÜRKKEP e-SAKLAMA

TÜRKKEP e-SAKLAMA

TÜRKKEP, e-Saklama Çözümleri konusundaki
tüm gereksinimleri profesyonel bir yaklaşımla
karşılar. Resmi, hukuki ve ticari tüm bilgi ve
belgeler elektronik ortamda saklanır. Yasal,
geçerli ve güvenli olan bu sistem sayesinde
belgeler erişime hazır hâle gelir. TÜRKKEP eSaklama Çözümü, fiziksel arşiv zahmetini
ortadan kaldıran dijital bir hizmettir.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura verileri
yasal şekilde uzun süre saklanabilir.
Dilediğiniz zaman tüm verilerinize ulaşarak
elektronik ortamın faydalarından
yararlanmak kolaylaşır. Saklama alanından
veri silmek ise sadece alan sahibinin özel
başvurusu ile yapılabildiği için verileriniz
TÜRKKEP güvencesi altındadır.

TÜRKKEP e-SAKLAMA

TÜRKKEP e-Saklama Avantajları
Saklamak istediğiniz tüm veriler
elektronik ortamda koruma altındadır.
Tüm resmi bilgi ve belgeler uzun zaman
saklanabilir.
Elektronik saklama koşulları Türk Ticaret
Kanunu kapsamındaki düzenlemelere
uygundur.
Yedekleme sürücülerine ve donanımlara
olan gereksinimi azaltarak maliyet
tasarrufu sağlar.
Dijital ortamda hızlı ve kolay ibraz
olanağı sunar.
Saklama alanına pratik bir şekilde dosya
yüklemek mümkündür.

TÜRKKEP e-SAKLAMA

Erişilebilir, Yasal ve Güvenli Belge Arşivi
e-Saklama Çözümü alanında hızlı ve etkin
çözümler sunan TÜRKKEP, uzman kadrosu ve
profesyonel hizmet anlayışı ile ilerlemektedir.
Fiziksel arşiv zahmeti ortadan kalkarken hem
maliyet tasarrufu sağlanır hem de verilerin
kaybolma riski önlenir. Uzman yazılım ekibi
tarafından gerçekleştirilen işlemler sayesinde
belgelere kolaylıkla ulaşılabilir. Yasal, geçerli
ve güvenli olan TÜRKKEP e-Saklama Çözümü,
elektronik ortamın konforunu yansıtmaktadır.

TÜRKKEP

e-Dönüşüm Çözümleri
KEP Çözümleri
KEP Hesabı
UETS Bağlantısı
e-Tebligat Cevaplama

Kurumsal Çözümler
KEP İK
KEP Assist
KEP Mutabakat
KEP MYS
KEP KGB
KEP SAP

İmzalama Çözümleri
e-İmza
TÜRKKEP İmza Uyg.

e-Maliye Çözümleri
e-Fatura
e-Arşiv Fatura
e-Defter
e-İrsaliye
e-İhracat
Saklama Çözümleri
e-Saklama

