YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ŞİRKETLERİNE KURUMSAL KEP HESABI
ONLINE BAŞVURU KILAVUZU
Sayın Yetkili,
Öncelikle kampanyaya olan ilginiz için teşekkür ederiz. Kampanya dahilinde Kurumsal KEP hesabınızı
aşağıda açıklanan adımlar ile kısa sürede alabileceksiniz.
Saygılarımızla,
KURUMSAL KEP ADRESİ ONLINE BAŞVURU ADIMLARI:
1. Kurumsal KEP adresi almak için faydalanmak istediğiniz aşağıdaki kampanya paketi için
kampanya Hizmet Kodunu, 444 6 537’yi arayarak TNB KEP Çağrı Merkezi’nden talep ediniz.
Kampanya Hizmet Kodunu Lütfen Not Ediniz.

2. Kurumsal KEP adresi başvurunuzu gerçekleştirmek için; www.tnbkep.com.tr adresinde yer
alan ONLINE BAŞVURU butonuna veya https://kep.hs02.kep.tr/basvuru/ linkine tıklayınız.
3. Bu sayfada yer alan seçeneklerden KURUMSAL BAŞVURU’yu seçiniz ve İLERİ butonuna
tıklayınız.
4. Açılan yeni sayfada KURUM BİLGİLERİ olarak sizden istenilen bilgileri giriniz ve İLERİ
butonuna tıklayınız.
5. Açılan yeni sayfada İŞLEM YETKİLİSİ BİLGİLERİ olarak ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNDE yer alan
ŞİRKET YETKİLİLERİNDEN BİRİNİN bilgileri giriniz ve İLERİ butonuna tıklayınız.
6. Açılan yeni sayfada en üst kısmında yer alan HİZMET KODU alanına Dernek Merkezi veya TNB
KEP Çağrı Merkezi’nden aldığınız 12 haneli kampanya Hizmet Kodunu BÜYÜK HARFLERLE
giriniz ve klavyenizin TAB
tuşuna bir kez basınız.
7. Bu sayfada yer alan;
7.1
Aylık Hesap Kesimi Gününü Her Ayın 5., 15. veya 25. günü olarak seçiniz.
7.2
İşlem Yetkilisinin KEP rehberinde yayımlanma tercihini belirtiniz.
7.3
Paket dahilindeki SMS Bildirim Hizmeti için seçiminizi yapınız.
7.4
Paket dahilindeki E-Posta Bildirim Hizmeti için seçiminizi yapınız.
7.5.
Paket dahilindeki Virüs Tarama Hizmeti için seçiminizi yapınız.
7.6.
Hesap adı seçiminizi ticari sicil ismine uygun olarak şirketadi@hs02.kep.tr
örneğine uygun olarak gerçekleştiriniz.
7.7.
E-Tebligat hizmetinden faydalanmak için EVET seçeneğini seçiniz.
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7.8.

İşlem Yetkilisi e-İmza kullanıyor ise, Kurumsal Taahhütnameyi e-imza ile
imzalamak için EVET seçeneğini seçiniz ve e-imzanızı bilgisayarınıza takınız.
Açılan sayfada, Taahhütname imzalama ekranı çıkacaktır. Taahhütnameyi eimza ile imzalayarak işlemi tamamlayınız.
İşlem Yetkilisi e-imza kullanmıyor ise, HAYIR seçeneğini seçiniz ve Kimlik
Doğrulama için size sunulan 3 seçenekten biriniz seçiniz. Noter vasıtasıyla
veya Yerinde Kimlik Doğrulama için TNB KEP Çağrı Merkezi başvuru sonunda
size ulaşacaktır. Kurumsal Taahhütname ıslak imza ile imzalanacaktır.
(http://www.tnbkep.com.tr/docs/Kurumsal_Kullanici_Taahutnamesi.pdf)
Seçimlerin tamamlanmasının ardından BAŞVURUYU SEÇİLEN HESAP ADIYLA ONAYLA
butonuna tıklayınız.
8. Son aşamada size satın almak istediğiniz paket ve Kimlik Doğrulama tercihinize uygun olarak
ödeme sayfası açılacaktır. Kredi Kartı bilgilerinizi girerek ödeme için ONAYLA butonuna
tıklayınız.
9. Başvurunun;
e-imza ile yapılması halinde, aşağıda belirtilen belgelerin posta/kargo yoluyla TNB KEP
merkezine gönderilmesi sonrasında yapılacak kontrollere binaen hesabınız kullanıma
açılacaktır.
e-imza ile yapılmaması halinde, seçilen Kimlik Doğrulama Yöntemine göre yapılacak kimlik
doğrulama işlemi ve bu esnada aşağıda belirtilen belgelerin teslimi sonrasında yapılacak
kontrollere binaen hesabınız kullanıma açılacaktır.
Hesabınız aktif edilmesine müteakip başvuru sırasında bildirdiğiniz cep telefonuna SMS
bilgilendirmesi gelecektir.
GEREKLİ BELGELER:
*Faaliyet Belgesi Fotokopisi
*Noter Onaylı İmza Sirküleri
(TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan
şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır)
*Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi
*İşlem yetkilisi olarak belirlenen yetkilinin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport veya
sürücü belgesi fotokopisi
Başvurunun e-imza ile yapılmaması veya e-imza ile yapılması ancak İmza Sirkülerine göre
Müşterek İmza Durumunda yukarıdaki belgelere ek olarak;
*İmza Sirkülerine uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Online başvuru formu
(Online başvuru sonunda sistem Başvuru Formunu PDF olarak Kaydet seçeneği sunmaktadır)
*İmza Sirkülerine uygun olarak imzalanmış Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi
http://www.tnbkep.com.tr/docs/Kurumsal_Kullanici_Taahutnamesi.pdf
E-İMZALI PAKET BAŞVURUSUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:
e-İmzalı paket satın alınması halinde e-imza temini için başvuru sırasında bildirdiğiniz e-posta
adresine gelecek bilgilendirmeye göre e-imza başvurusunun tamamlanması gerekmektedir.
Lütfen başvuru sırasında bildirdiğiniz e-posta adresinizi kontrol ediniz.
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