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TÜRKKEP CEO’su Samast: 
KEP adreslerini “anında” sağlayabiliyoruz

KEP adreslerini 
dünyada bir 
ilkle “anında” 
sağlayabildiklerini 
iddia eden Samast, 
başvuru yapıldığında 
ertesi gün talebe 
göre; 1, 2 ve 3 yıllık 
sürelerle hesap 
açtıklarını bildirdi. 
Samast,  
bir kişi adına tescil 
edilen bir KEP 
adresinin kapatılsa 
bile başka bir kişiye 
verilmediğinin altını 
çizdi. 

KEP adreslerini dünyada bir ilkle “anında” 
sağlayabildiklerini iddia eden TÜRKKEP CEO’su 

Yüksel Samast, “TÜRKKEP’in, tamamen ülkemizde geliştirdiği 
yazılım teknolojisi ile İstanbul ve Ankara’da yedekli iki ayrı veri 
merkezi bulunuyor” dedi. 

Başvuru yapıldığında ertesi gün hesap açtıklarını bildiren Samast,  
KEP hesaplarını müşterilerin talebi doğrultusunda 1, 2 ve 3 yıllık 
sürelerle açtıklarını, hesapların süresi bitiminden önce yenilenmesi 
gerektiğini söyledi. Samast, “Bir kişi adına tescil edilen bir KEP 
adresi, kapatılsa bile, başka bir kişiye verilemiyor, tekrar açtırmak 
istediğinde yine aynı kişiye verilebiliyor. KEP iletilerinin virüs 
taramasını yapıyoruz ve virüslü iletileri kabul etmiyor ve iletmiyoruz. 
Bu bağlamda, TÜRKKEP’ten alınan KEP adresleriyle ve TÜRKKEP 
ayrıcalığı ile virüs ve spam sorunu yaşanmadan güvenli ve konforlu 
haberleşme sağlanabiliyor” diye konuştu. 

KEP sisteminin tamamen kriptografik teknolojilere dayalı çalıştığını 
kaydeden Samast, TÜRKKEP olarak, Avrupa Telekom Standartları 
Enstitüsü’nün KEP sistemi için geliştirilmiş ETSI TS 102 640 
numaralı özel bir standardına uyumlu sistemler ve süreçlerle 
hizmet verdiklerini belirtti.  

Bir konu: Kayıtlı Elektronik Posta
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CEO’su Yüksel Samast, Bilişim Dergisi’nin sorularını şöyle yanıtladı:

-Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımına neden ihtiyaç duyuldu?

-İnternetsiz bir hayatın mümkün olmadığı günümüzde, elektronik posta (e-posta) her 
türlü bilgi ve belgenin kolaylıkla iletilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle günümüz 
dünyasında en yoğun kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak, e-posta 
temelinde güvenlik ve güvenilirlik açısından bazı sorunlar barındırıyor. Bunlardan biri, 
gönderici ve alıcının gerçekten o kişi olup olmadığının kesin olarak tespit edilememesidir. 
Diğeri, gönderilen iletilerin gönderim zamanlarının garanti altına alınamamasıdır. Bir 
diğeri ise, gönderilen içeriklerin yolda değiştiğinin, başka bir tabirle değiştirildiğinin tespit 
edilememesidir. Standart e-postanın bu sorunları nedeniyle, KEP çok önemli bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıktı. 

KEP, bir e-postanın gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini 
sağlıyor, alıcıya iletim zamanını, gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan 
değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini ve inkâr edilmesini önlüyor ve bu 
süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli kesin delilleri sağlıyor. Gönderilerin içerikler 
ve iletiler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları  (KEPHS) tarafından okunmuyor, 
kopyalanmıyor ve saklanmıyor.

KEP kullanımına başlamayı, uzun yıllar önce kurumların işlerini bilgisayar ortamına 
entegre etmesine veya İnternet teknolojilerini kullanmaya başlamalarına veya cep telefonu 
kullanmaya başlamasına benzetebiliriz. Bu konuda en erken adımı atanlar, rakiplerinin 
önüne geçmeyi başardılar. TÜRKKEPli olmak da kullananlara bu avantajı getirecek ve 
inanıyoruz ki yeni dünyanın kurallarını TÜRKKEP’liler belirleyecek.

-KEP’ in amacı, kapsamı ve yararları nelerdir?

-Elektronik ortamda yasal geçerliliği olan, güvenilir, inkâr edilemez bir e-belge ve yasal 
bildirim aracı olarak kullanılan KEP sistemi sayesinde hem kurumlar hem bireyler ticari ve 
resmi işlerini çok daha güvenli, hızlı, verimli ve tasarruflu şekilde yönetebilecekler.

TÜRKKEP hizmetleri ile, elektronik ortamda yazışma, kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, 
sigorta poliçesi, dekont ve makbuz,  talimat, ödeme emri, tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, 
mutabakat, teyit, itiraz, fatura, bordro, personel izin formları, üyelik, abonelik, müşteri 
bilgilendirme, telif hakkı, kira kontratı, beyanname, bildirge, teklif, sipariş, sipariş onay, 
başvuru, dilekçe, bilgi edinme, çağrı, duyuru, iştirak taahhütnamesi, sözleşme işlemleri 
gibi birçok işlem KEP sistemiyle yapılabiliyor. KEP adres sahibi bireyler ve kurumlar, 
mesai saatlerine bağlı kalmaksızın ve nerede olunduğundan bağımsız olarak, örneğin ofis  
dışındayken, evlerinden, tatildeyken, yurt dışındayken gece gündüz yasal geçerli ve güvenli 
olarak bu işlemleri ve daha birçok işlemi kolaylıkla yapabiliyorlar.

TÜRKKEP hizmetleriyle kullanıcılar, çok daha hızlı, güvenli, verimli, tasarruflu, ucuz,  
kaliteli ve kolay iş yapma avantajı elde ediyor. Ayrıca da, ekonomik verimliliğe ve çevrenin 
korunmasına büyük katkı sağlıyor.

-KEP sisteminden yararlanmak üzere nasıl başvuru yapılıyor?

-Bireysel ve kurumsal KEP hesabı almak isteyenler resmi belgeleriyle başvuru yaparak 
KEP hesaplarını TÜRKKEP ‘ten alabilirler. 

TÜRKKEP olarak, bireysel başvurularda en az 4 ayrı başvuru seçeneği sunuyoruz. On-
line başvuru, yerinde başvuru, imza beyannamesi ile başvuru, TÜRKKEP ofislerine veya 
bayilerimiz olan Başvuru Merkezlerine gelerek başvuru yapabilme imkânı sağlıyoruz. 
İmza beyannamesi ile başvuru ve bayilerden başvuru haricindeki yöntemlerimizde KEP 
adreslerini belgeler merkezimize ulaştığı gün içinde açıyoruz. Bireyler, on-line başvuru 
yaparak, TÜRKKEP’ten veya tüm Türkiye’de yerinde hizmet hedefimizle sayıları hızla 
artan kendisine en yakın TÜRKKEP Başvuru Merkezleri’nden kendi adresine Kayıt Yetkilisi 
göndermesini talep ederek, başvuru halinde bilgi ve belgelerinin kontrolünde bir eksiklik 
olmadığı takdirde, KEP adreslerini anında alabiliyorlar. 

KEP sahibi olmak isteyen e-imza sahibi bireysel kullanıcılar, TÜRKKEP‘in www.turkkep.
com.tr adresli İnternet sitesinin ana sayfasındaki “Online Başvuru” kısmından, herhangi 
bir belgeye ihtiyaç duymaksızın, sadece e-imzalarını kullanarak, KEP adreslerini kolayca 
alabilirler. Ayrıca, e-imzası olmayan bireylere e-imzalarını da aynı başvuru kapsamında 
anında sağlayabiliyoruz.

Kurumsal başvurularda ise, TÜRKKEP kayıt ekiplerini müşterilerimizin kendi adreslerine 
gönderme yöntemi ile yerinde kayıt hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca isteyen kurumların 
yetkilileri her zaman ofislerimize ve başvuru merkezlerimize yetki belgeleriyle birlikte 
gelerek başvuru yapabiliyorlar.
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TÜRKKEP, kurumsal başvurularda Kurumsal KEP Hizmetleri Sözleşmesi ve başvuru formunu 
ilgili şirket veya kurumun yetkilisinin eksiksiz ve hatasız doldurup imzalaması gerekiyor. 
Kayıt yetkililerimiz faaliyet belgesi ve imza sirküleri gibi gerekli diğer belgelerin aslını görüp 
kopyasını alarak şirketlerin, odaların, derneklerin, vakıfların ve kamu kurumlarının kurumsal 
KEP adresi başvurularını hızlıca alıyor ve anında KEP adreslerini açıyor. Özetle ifade edecek 
olursam, kurumlara kendi adreslerine giderek anında KEP ve E-imza hizmeti veriyoruz. 
Bu özelliğimizle dünyada tekiz ve etkin ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını 
önemli ölçüde kolaylaştırıyoruz.
 
9 ayrı standart KEP hizmet paketimizden birini seçerek kurumlar hemen hizmet almaya 
başlayabiliyor ve istedikleri zaman gönderi adedini ve posta kutusu alanının kapasitesini 
arttırıp azaltabiliyorlar. Yüksek sayıda gönderisi ve işlemi olan kurumlara özel hazırladığımız 
kurumsal hizmetlerimizle uygulamalarının entegre edilmesi dahil uçtan uca anahtar teslimi 
hizmet veriyoruz. 

-KEP sistemi hayatımıza ne tür kolaylıklar, katkılar sağlayacak?

-Elektronik ortamda yasal geçerliliği olan, güvenilir, inkâr edilemez bir e-belge ve yasal 
bildirim aracı olarak kullanılan KEP sistemi sayesinde, hem kurumlar hem bireyler ticari ve 
resmi işlerini çok daha güvenli, hızlı, verimli ve tasarruflu şekilde yönetebilecekler.

TÜRKKEP hizmetleri ile, elektronik ortamda yazışma, kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, 
sigorta poliçesi, dekont ve makbuz,  talimat, ödeme emri, tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, 
mutabakat, teyit, itiraz, fatura, bordro, personel izin formları, üyelik, abonelik, müşteri 
bilgilendirme, telif hakkı, kira kontratı, beyanname, bildirge, teklif, sipariş, sipariş onay, 
başvuru, dilekçe, bilgi edinme, çağrı, duyuru, iştirak taahhütnamesi, sözleşme işlemleri 
gibi birçok işlem KEP sistemiyle yapılabiliyor. KEP adres sahibi bireyler ve kurumlar, 
mesai saatlerine bağlı kalmaksızın ve nerede olunduğundan bağımsız olarak, örneğin ofis 
dışındayken, evlerinden, tatildeyken, yurt dışındayken gece gündüz yasal geçerli ve güvenli 
olarak bu işlemleri ve daha birçok işlemi kolaylıkla yapabiliyorlar. 

TÜRKKEP hizmetleriyle kullanıcılar, çok daha hızlı, güvenli, verimli, tasarruflu, ucuz,  
kaliteli ve kolay iş yapma avantajı elde ediyor.  Ayrıca da, ekonomik verimliliğe ve çevrenin 
korunmasına büyük katkı sağlıyorlar.

-KEP servis sağlayıcısı olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz?

-TÜRKKEP olarak, KEP adreslerini dünyada bir ilkle “anında” sağlayabiliyoruz. On-line 
başvuru,  yerinde kayıt, ofisimize ya da TÜRKKEP Başvuru Merkezlerimize gelerek yapılan 
başvurularda bireylere ve kurumlara KEP adreslerini anında kullanıma açıyoruz. Başvuru 
sahipleri, başvurularının onaylanmasının ve KEP adreslerinin açılmasının hemen akabinde, 
anında cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen bir şifre ile hesaplarını kullanıma 
açabiliyorlar. Diğer yöntemlerle başvuru yapıldığında ise ertesi gün içinde hesaplarını 
açıyoruz. KEP hesaplarını müşterilerimizin talebi doğrultusunda 1, 2 ve 3 yıllık sürelerle 
açıyoruz. Hesapların süresi bitiminden önce yenilenmesi gerekiyor. İstenildiği anda da 
kapatılabiliyor. Bir kişi adına tescil edilen bir KEP adresi, kapatılsa bile, başka bir kişiye 
verilemiyor, tekrar açtırmak istediğinde yine aynı kişiye verilebiliyor.  

444 8 537 (444 T KEP) numaralı Müşteri Destek hattımızdan tüm müşterilerimize kesintisiz 
olarak 7 / 24 hizmet verebiliyoruz.

-TÜRKKEP’i güvenli kılan nedir? 

-KEP sistemi tamamen kriptografik teknolojilere dayalı çalışıyor. TÜRKKEP olarak, Avrupa 
Telekom Standartları Enstitüsü’nün KEP sistemi için geliştirilmiş ETSI TS 102 640 numaralı 
özel bir standardına uyumlu sistemler ve süreçlerle hizmet veriyoruz. 

TÜRKKEP’in, tamamen ülkemizde geliştirdiği yazılım teknolojisi ile İstanbul ve Ankara’da 
yedekli iki ayrı veri merkezi bulunuyor. Yedekli yüksek teknolojik altyapısı ile TÜRKKEP, 
uzman kadrosu, sahip olduğu ISO 27001 bilgi güvenliği, ISO 27031 iş sürekliliği ve BS 
10012 kişisel verilerin korunması standartları ile ISO 9001 ve ISO 14001 gibi kalite ve çevre 
standartlarıyla hizmet veriyor. E-imza işlemleri için ISO 15408 standardına uygun donanım 
güvenlik cihazları kullanıyoruz. KEP delillerini ve kayıtlarını yüksek güvenlikli ve bir kere 
yazıldığında verilerin değiştirilemediği ve silinemediği özelliklere sahip özel elektronik 
arşivleme sistemlerinde tutuyoruz. KEP iletilerinin virüs taramasını yapıyoruz ve virüslü 
iletileri kabul etmiyor ve iletmiyoruz. Bu bağlamda, TÜRKKEP’ten alınan KEP adresleriyle 
ve TÜRKKEP ayrıcalığı ile virüs ve spam sorunu yaşanmadan güvenli ve konforlu 
haberleşme sağlanabiliyor. 

-KEP sisteminin dünya örnekleri nelerdir?

-ABD’de 10 yıldır, Fransa ve İtalya’da 6 yıldır, Belçika, İspanya, Slovenya, İsveç, Avusturya 
gibi ülkelerde son birkaç yıldır, Almanya’da da 1 yıldır yoğun olarak kullanılan KEP sistemi 
milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda. Şu anda dünyada milyarlarca belge KEP 
sistemiyle gönderilip alınıyor.  Örneğin, sadece İtalya’da kullanıcı sayısı 4 milyonu aşmış 
durumda ve yıllık ortalama gönderi sayısı 400 milyonu geçmiş bulunuyor. Ülkemizde, bu 
oranların çok kısa sürede aşılacağı bekleniyor.
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