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1. Aktivasyon   

  

Kep hesap başvurunuz operasyon birimlerince onaylandığında başvuruda belirtmiş 

olduğunuz standart eposta adresinize aktivasyon linki içeren bir posta gönderilecektir. 

İlgili e-postayı açtığınızda aşağıdaki gibi bir içerik görüntülenir.  

  
“tıklayınız” ifadesine tıkladığınızda iligli aktivasyon sayfası açılacaktır.  

Tarifenin tipine göre 2 farklı aktivasyon şekli bulunmaktadır.  

1) sadeceAL (sadece alım işlevi olan kep hesap 

türü) e-imza veya m-imza gerektiren aktivasyon 

şeklidir.  

  
SMS Doğrulama Kodu: aktivasyon sayfası açıldığında başvuruda belirttiğiniz 

telefon numarasına bir doğrulama kodu gönderilir, 3 dakika süre içerisinde bu kod 

ilgili alana girilmedir.  

Kullanıcı adı: sisteme girişte kullanılan kullanıcı adı  
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Şifre: Sisteme girişte kullanılacak şifredir. Şifre en az 8 karakterli, alfanumerik, en 

az bir büyük bir küçük harf barındıran ve ardışık sayıları ve kişisel bilgileri 

içermeyen bir değer olmalıdır. Şifre tekrarı: Tercih edilen şifrenin teyit için tekrarı  

  

İlgili alanlar doldurulduktan sonra alt kısımdaki onay kutucuğu işaretlenir ve “aktive 

et” butonuna basılır.  

İşlem tamamlandığında aşağıdaki mesaj görüntülenir.  

  

  
  

  

2) GönderAL (gönderme ve alma işlevi olan hesap 

türü) e-imza veya m-imza ile aktivasyon 

gerektirir.  

  

SadeceAl tarifesinden farklı olarak “Aktive et” butonuna basıldığında kullanılacak 

imzalama yöntemlerinden biri seçilir. e-imza seçildiğinde ağaşıdaki panel açılır.  
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İlgili sertifika seçilerek devam butonuna basılır.  

Açılan şifre panelinden e-imza şifresi (e-imza sağlayıcının verdiği şifre) girilir.  

  

İmzala butonuna basıldığında aktivasyon işlemi gerçekleşecektir.  

  

m-imza  seçildiğinde aşağıdaki panel açılır.  

  

GSM nuımarası : Mobil imza tanımlı olan telefon numarası girilir.  

GSM operatörü: ilgili operatör seçilir.  

  

• İmzala  butonuna basılır.   

• Parmak izi ekranı görüntülenir. Bu sırada  Cep telefonuna imzalama için 

mesaj gelir.   

• Cep telefonuna  gönderilen parmak izi, ekranda görüntülenen ile aynı ise 

cep telefonunda PIN kodu girilir ve imzalanır.  
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2. Hesaba Giriş  

Aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra hesaba erişim için www.inter-kep.com.tr 

üzerinde sağ üst köşede yer alan “Oturum Aç” linki ile giriş sayfasına ulaşılır.  

  

  

  

3 giriş yöntemi ile giriş yapılabilir.  

1) Şifre ile giriş  

  

• TC kimlik numarası girilir.  

• Aktivasyon aşamasında belirlenen şifre girilir.  

• Giriş butonuna basılır.  

  

“Şifremi unuttum” butonu ile daha önce belirlenen şifre sıfırlanabilir.  

2) E-imza ile giriş  

http://www.inter-kep.com.tr/
http://www.inter-kep.com.tr/
http://www.inter-kep.com.tr/
http://www.inter-kep.com.tr/
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 Sertifika seçilir.  

Devam butonuna 

basılır  E-imza şifresi 

girilir.  

3) M-imza ile giriş  

  

• Mobil imza tanımlı telefon numarası girilir.  

• Operatör seçilir.  

• Giriş butonuna basılır. Aşağıdaki sayfada İmzala düğmesine basılır  
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• Aşağıdaki Parmak izi ekranı görüntülenir. Bu sırada  Cep telefonuna 

imzalama için mesaj gelir.   

  

  

• Cep telefonuna  gönderilen parmak izi, yukarıdaki web sayfasındaki ile aynı 

ise cep telefonunda PIN kodu girilir ve imzalanır.  

  


