Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT
ADRESLERİ
İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı
taraﬂar arasında tamamen kendi istek ve serbest
iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.
1.1. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı:
Unvanı
: TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sözleşme metninde TÜRKKEP
olarak ifade edilmiştir.)
Adresi
: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs
Cad. No:4 Nova Baran Plaza
Kat:18, 34360 Şişli-İSTANBUL
Vergi Dairesi – No : Mecidiyeköy – 608 047 5329
Tel – Faks No
: 0850 470 0 537– 0212 368 6090
E-Posta Adresi
: destek@turkkep.com.tr
KEP Hesabı
: destek@turkkep.hs03.kep.tr
1.2. Kurumsal KEP Hesap Sahibi :
Kurum Unvanı
:.....................................................
....................................................................................
(Sözleşme metninde Hesap Sahibi olarak ifade
edilmiştir.)
Adresi
:.....................................................
...................................................................................
VergiDairesi
:.....................................................
Vergi Numarası :.....................................................
Tel – Faks No
:.....................................................
E-Posta Adresi
:.....................................................
KEP Hesabı
:.....................................................
Hesap Sahibi’nin bilgileri İşbu Sözleşmenin doğal ve
ayrılmaz eki/eklerinden biri olan (EK 1) Kurumsal KEP
Hizmetleri Başvuru Formu’nda belirtilmiştir. Taraﬂar
İşbu Sözleşmede belirtilen adreslerini ve KEP Hesabı
adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.
Adres ve KEP Hesabı adresi değişiklikleri diğer tarafa
tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Madde 2: TANIMLAR VE KISALTMALAR
İşbu Sözleşmede tanımı bulunmayan ifadeler için
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili Yasal
Düzenlemelerde yapılmış olan açıklamalar geçerlidir.
Kurumsal KEP Hesap Sahibi Başvuru Formu (Başvuru
Formu): İşbu Taahhütnamenin doğal ve ayrılmaz eki
olan, Hesap Sahibi tarafından beyan edilen KEP
Hesabı’nın açılması için gerekli bilgileri ve talep edilen
KEP hizmetlerine ilişkin tercihleri içeren formdur.
Kurumsal KEP Hesabı: KEP iletisi göndermeye/almaya
veya sadece almaya yetkili KEP sisteminde oluşturulan
elektronik posta hesabıdır. Sözleşme metninde KEP
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Hesabı olarak ifade edilmiştir.
Kurumsal KEP Hesap Sahibi (Hesap Sahibi): KEP
Hesabı başvurusunda bulunarak, TÜRKKEP tarafından
adına/namına Başvuru Formu’nda belirlediği KEP
Hesabı TÜRKKEP tarafından açılan ve seçtiği KEP
hizmetleri kendisine sağlanan tüzel kişidir.
İşlem Yetkilisi: Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu
durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin tüm işlemleri
tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya
kişilerdir.
Alt İşlem Yetkilisi/Yetkilileri: Hesap sahibinin tüzel kişi
olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin bazı
işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek
üzere işlem yetkilisi tarafından yetkilendirilmiş kişi
veya kişilerdir. (İşlem Yetkilisi ve Alt İşlem
Yetkilisi/Yetkilileri, sözleşme içinde İşlem Yetkilisi
olarak ifade edilmiştir)
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) :
13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(TTK) kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde, KEP
Sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket
ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması
halinde 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunun hükümlerine göre elektronik ortamda
tebligat yapmaya yetkili kılınmış idaredir. İşbu
Sözleşmede KEPHS, TÜRKKEP’tir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili Yasal
Düzenlemeler: TTK’nun 18. ve 1525. Maddeleri ile
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar ile Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından
KEP ile ilgili yapılan her türlü Yasal Düzenlemeler ile
7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a Maddesi kapsamında
yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ve benzeri
KEP ile ilgili diğer düzenlemeler.
KEP Hesabı : KEP iletisi göndermeye/almaya veya
sadece almaya yetkili ve KEP sisteminde oluşturulan
elektronik posta hesabıdır.
KEP Sistemi: Elektronik İletişim platformları
aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları
da dahil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine
ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir
şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP Hesabı, KEP
Rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere
sahip sistemidir.
KEP Rehberi: KEP Hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve
güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi
ve sorgu sistemidir.
Elektronik Tebligat Hizmeti Alanlar Listesi : Tebligat
çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerde
kullanılmak üzere muhataplara ait elektronik tebligata
elverişli KEP hesabı adreslerinin ve bu adreslere ilişkin
değişikliklerin yer verildiği listedir.
KEP Uygulama Esasları (KEPUE): TÜRKKEP’in Yetkili
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olarak
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verdiği tüm Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetlerinin
kapsamını içeren belgedir. KEPUE belgesi TÜRKKEP
tarafından www.turkkep.com.tr internet sayfasında
güncel
şekilde
yayımlanmaktadır.
İşbu
Taahhütnamede
tariﬂenmeyen,
bulunmayan
kavramlar KEPUE belgesinde yer almaktadır.
Elektronik Tebligat: 19.01.2013 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği
kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan
tebligattır.
Madde 3 : SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşmenin konusu, Hesap Sahibi’nin
TÜRKKEP’e yapacağı Kurumsal KEP Hesabı
Başvurusu’nun ve alacağı hizmetlerin usul ve esasları
ile Taraﬂarın gerçekleştirecekleri işlemlerin tespiti ve
karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Madde 4: HESAP SAHİBİ’NİN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Hesap Sahibi;
4.1. İşbu Sözleşme ile adına KEP Hesabı açılması için
TÜRKKEP’e başvuruda bulunduğunu, Başvuru
Formu’nda belirlediği KEP Hizmet Paketi’ni talep
ettiğini, KEP Hesabı’nı kendi nam ve hesabına
kullanacağını ve KEP Hesabı başvurusu için gerekli
olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde aslına
uygun olarak TÜRKKEP’e vermekle yükümlü olduğunu,
4.2. Başvuru Formu’nda beyan ettiği tüm bilgilerin
tam ve doğru olduğunu; bu bilgileri doğrulayan geçerli
belgeleri TÜRKKEP’e vereceğini ve beyan edilen
bilgileri doğrulayan belgelerde herhangi bir silinti,
kazıntı veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir
tutarsızlık tespit edilmesi veya söz konusu bilgi ve
belgelerin TÜRKKEP tarafından şüpheli olarak
değerlendirilmesi durumunda, başvurunun TÜRKKEP
tarafından reddedileceğini ve bu durumda
TÜRKKEP’ten hiçbir talepte bulunmayacağını,
4.3. KEP Hesabı’na ve İşlem Yetkilisi’ne ait bilgilerde ve
Başvuru Formu’nda beyan ettiği bilgilerde başvurudan
sonra olacak tüm değişiklikleri yazılı şekilde veya KEP
iletisi ile TÜRKKEP’e derhal bildirmekle yükümlü
olduğunu ve bildirim yapılana kadar geçen süre
zarfında oluşabilecek zararlardan TÜRKKEP’in hiçbir
şekilde
sorumlu
olmadığını
ve
sorumlu
tutulamayacağını,
4.4. KEP Hesabı’nın münhasıran belirlediği İşlem
Yetkilisi’nin kullanımında olacağını, KEP Hesabı’na ait
“kullanıcı adı”, “şifre”, “parola” gibi kimlik doğrulama
amacıyla kendisine verilen bilgileri koruyacağını, bu
bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını,
üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu bilgileri ve KEP
Hesabı’nı başka hiçbir kişiye hiçbir durumda
kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak
bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını, bu
konulardaki tüm tedbirleri alacağını,
4.5. KEP Hesabı’nın “kullanıcı adı”, “şifre”, “parola”
gibi bilgilerinin herhangi bir şekilde güvenliği ile ilgili
bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline
geçmesinden şüphe duyulması veya şüphe duyulan
bir durumun gerçekleşmesi halinde TÜRKKEP’i derhal
bilgilendireceğini, bildirim yapana kadar geçen süre
zarfında oluşabilecek zararlardan TÜRKKEP’in hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacağını,
4.6. Başvuru Formu’nda belirlediği şekliyle KEP
Hesabı’nı “Sadece Alıcı” veya “Hem Alıcı Hem
Gönderici” olarak kullanacağını ve sadece sakla-ilet
çalışma modelinde hizmet alacağını bildiğini,
4.7. Başvuru Formu’nda talep ettiği KEP Hesabı
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adresini KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun
biçimde belirleyeceğini, uygun olmaması veya daha
önce başka bir kişi tarafından alınmış olması
durumunda başvurunun TÜRKKEP tarafından
reddedileceğini,
4.8. Kendisinin ve/veya İşlem Yetkilisi’nin KEP ile ilgili
Yasal Düzenlemeler uyarınca, KEP Hesabı’na düzenli
olarak www.turkkep.com.tr sitesinde yer alan “KEP
Hesabına Giriş” bölümünden erişerek gelen iletileri
kontrol etmekle yükümlü olduğunu bildiğini,
4.9. KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelerde belirtilen haller
dışında KEP Hesabı’na gelen iletileri kontrol etmemesi
durumunda gelen iletinin ertesi iş günü sonunda
Hesap Sahibi’ne ulaştığının ve okunduğunun kabul
edildiğini, bu konunun TÜRKKEP tarafından tarafına
İşbu Sözleşme ile bildirdiğini,
4.10. KEP Hesabı’nı Elektronik Tebligat’a elverişli
olarak kullanmak istemesi durumunda, KEP
Hesabı’nın TÜRKKEP tarafından “Elektronik Tebligat
Alanlar Listesi’ne derhal kaydedileceğini ve eğer gelen
ileti elektronik tebligat ise, KEP Hesabı’na ulaştığı
tarihi izleyen 5. (beşinci) günün sonunda tebellüğ
edilmiş sayıldığını bildiğini,
4.11. TÜRKKEP’in KEP Hesabı’nı, elektronik tebligat
iletisinin gelmesinden 1 (bir) gün sonra başlamak
üzere 2 (iki) ay boyunca erişime hazır tutmakla
yükümlü bulunduğunu, bu süre içinde elektronik
tebligat iletisinin Hesap Sahibi/İşlem Yetkilisi
tarafından silinmesi halinde TÜRKKEP’in hiç bir
sorumluluğunun olmayacağını, TÜRKKEP’ten bu 2 (iki)
aylık sürenin sonunda elektronik tebligat iletisini
silmemesi için talepte bulunduğu takdirde KEP
iletilerinin TÜRKKEP tarafından silinmeyeceğini
bildiğini,
4.12. KEP Hesabı kullanılarak kendisinin veya İşlem
Yetkilisi gerçekleştirileceği tüm işlemlere ilişkin hukukî
sonuçların Hesap Sahibi üzerinde doğacağını ve bu
sonuçlara katlanacağını,
4.13. “Hem Alıcı Hem Gönderici” hesap tipinde hizmet
alan Hesap Sahibi ve İşlem Yetkilisi/Yetkilileri, KEP ileti
gönderilerini sadece KEP Hesabı adreslerine
yapabileceğini ve KEP Hesap adresleri haricindeki
elektronik
posta
adreslerine
gönderim
yapamayacağını, KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler
uyarınca KEP iletisi gönderebilmek için elektronik imza
sahibi olunması gerektiğini bildiğini,
4.14. TÜRKKEP’in hizmetlerini sağlamasında ana rolü
olan, MERNİS, MERSİS, ESHS gibi TÜRKKEP harici
üçüncü şahıslar tarafından yönetilen yapı ve
sistemlerdeki
sorunlar
çalışmalar,
TÜRKKEP
sistemlerinin planlı bakım onarım çalışmaları
(duyurulan
planlı
kesintiler),
TÜRKKEP’in
faaliyetlerinin geçici süreyle veya sürekli durdurulması
ve sair her türlü mücbir sebepten ötürü KEP
hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi
sebebiyle herhangi bir talepte bulunmayacağını,
4.15. KEP Hesabı’nın kurulumu, çalıştırılması,
kullanıma açılması ve kullanılması ile ilgili olarak
TÜRKKEP’in bu hizmetlere dair tarafına e-posta
yoluyla bildirdiği veya www.turkkep.com.tr internet
adresinde yayınlanan kullanım kılavuzlarına uyacağını,
4.16. KEP iletisini gönderdiği KEP adreslerine TÜRKKEP
ile ilgili olmayan herhangibir sebepten dolayı KEP
iletisinin ulaşmaması hallerinde, ücretlendirmenin
yine de seçilen ücret tarifesi üzerinden olacağını
bildiğini ve işbu Sözleşme ile kendisine TÜRKKEP
tarafından bildirildiğini,
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4.17. Kime (to) veya Bilgi (cc) bölümleri ayırt
edilmeksizin, KEP iletisini gönderdiği her bir KEP
Hesabı adresinin 1 (bir) gönderi sayıldığını bildiğini,
4.18. KEP Hesabı’nı kullanırken , TÜRKKEP’in KEP
hizmetini sunduğu altyapıyı, bağlı donanımlarını
ve/veya yazılımlarını zarara uğratacak, tahrip edecek
veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hiçbir girişimde
bulunmayacağını,
4.19. İşlem Yetkilisi/Yetkilileri adına elektronik imza
talep etmesi durumunda, TÜRKKEP’in iş ortakları ile
elektronik imza talep sahibi İşlem Yetkililerine ait
başvuru için gerekli kişisel bilgileri paylaşacağını
bildiğini ve peşinen kabul ettiğini,
Madde 5: TÜRKKEP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 TÜRKKEP; KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun
şekilde, sakla-ilet çalışma modelinde hizmet vermeyi,
5.2. KEP Hesabı’nın kullanımı için güvenilir, gerekli ve
yeterli kimlik doğrulama uygulaması yapmayı,
5.3. KEP Hesabı’nın kullanıma kapatılmasına ilişkin
taleplerin alınması ve derhal gerçekleştirilebilmesi için
yedi gün yirmi dört saat erişilebilir hizmet sunmayı,
5.4. Hesap Sahibi’nin bildirdiği kişisel bilgiler ile KEP
Hesabı’nın ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin
erişebilirliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve
korumak için gerekli tedbirleri almayı ve KEP
Sistemi’nin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını
erişilebilirliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak
kayıt altına almayı,
5.5. KEP Sistemi’nin tüm süreçlerinde oluşturulan KEP
iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP Hesabı’na
anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmeyi ve Hesap
Sahibi’nin talebi halinde KEP Hesabı’na gelen iletilerin
teslim alınmasına ilişkin bilgileri, “Başvuru Formu”nda
belirtilen alternatif iletişim kanalları üzerinden
bildirmeyi,
5.6. Hesap Sahibi’nin onayını almaksızın, KEP
Hesabı’yla ilgili zorunlu bilgileri KEP Hesabı kullanıma
açıldığında KEP Rehberi’ne derhal kaydetmeyi ve KEP
Rehberi kaydının silinmesini ancak KEP Hesabı’nın
kullanıma kapatılması halinde gerçekleştirmeyi,
5.7. Hesap Sahibi’nin, KEP Hesabı’nı Elektronik
Tebligat’a elverişli olarak kullanmak istemesi ve
talebini Başvuru Formu’nda beyan etmesi
durumunda, kullanıma açılan KEP Hesabı’nı
“Elektronik Tebligat Alanlar Listesi”ne derhal
kaydetmeyi,
5.8. Hesap Sahibi’nin önceden onayını alarak, Hesap
Sahibi’nin kendisi ve/veya İşlem Yetkilisi/Yetkililerine
ait isteğe bağlı bilgilerini KEP Rehberi’ne kaydetmeyi
veya silmeyi ve KEP Rehberi’ni yetkisiz erişimleri
engelleyerek yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak
açık tutmayı, sağladığı KEP hesaplarına ilişkin
değişiklikleri KEP Rehberi’ne gerçek zamanlı olarak
işleyerek derhal güncellemeyi ve diğer KEPHS’ler ile
birlikte KEP Rehberi’ni gerçek zamanlı olarak güncel
tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurmayı ve
işletmeyi,
5.9. Hesap Sahibi’nin KEP Hesabı’na internet ara yüzü
üzerinden güvenli bir şekilde erişebilmesini, iletilerini
ve delilleri okuyabilmesini ve ileti gönderebilmesini ve
alabilmesini ve bu ara yüzlere engelli kişilerin de
erişimlerini KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelere uygun
olarak sağlamayı,
5.10. KEP Sistemi’nin tüm süreçlerine ve işleyişine
ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin
yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere
ait bilgileri içeren kayıtları, gizliliğini, bütünlüğünü ve
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erişilebilirliğini koruyarak en az 20 (yirmi) yıl süreyle
ve benzer şekilde Elektronik Tebligat ile ilgili verileri
ise 30 (otuz) yıl süre ile saklamakla,
5.11. KEP Hesabı süresinin sona ermesinden en az üç
ay önce, Hesap Sahibi / İşlem Yetkilisinin KEP Hesabı
adresine / Başvuru Formu’nda belirtilen alternatif
iletişim kanallarından en az birisine hesap süresinin
sona ereceğini bildirmeyi,
5.12. KEP Sistemi’ndeki tüm imzalama süreçlerinde,
yetkili Elektronik Sertiﬁka Hizmet Sağlayıcılar
tarafından KEPHS’ler için KEP ile ilgili Yasal
Düzenlemelere uygun şekilde oluşturulan işlem
sertiﬁkası kullanmayı,
5.13. Hesap Sahibi’nin veya İşlem Yetkilisi’nin talep
etmesi halinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak
doğrulanması hizmetini sunmayı,
5.14. KEP Sistemi’ne ilişkin ana ve yedek sistemlerini
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmayı,
5.15. “Hem Alıcı Hem Gönderici” hesap tipine sahip
Hesap Sahibi tarafından gönderilen ancak ilgili
alıcıya/alıcılara teslim edilemeyen KEP iletilerini ilk
gönderim denemesi sonrasında 24 (yirmi dört) saat
içerisinde (retention period) 3 (üç) defa daha
deneyerek teslim etmeye çalışmayı, bu denemeler
sonucunda KEP iletisinin teslim edilmemesi
durumunu, KEP iletisini gönderen Hesap Sahibi’nin
KEP hesabı adresine KEP delili ile bildirmeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Madde 6: KEP HESABININ KULLANIMA AÇILMASI
6.1. TÜRKKEP, Hesap Sahibi’nin başvurusu sonrasında
beyan ettiği bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu
kontrol ederek, seçilen KEP Hizmet Paketi ile ilgili
hizmet bedelini tahsil eder ve KEP Hesabı’nı kullanıma
hazır duruma getirir.
6.2. Hesap Sahibi, talep ettiği KEP Hesabı’nın “Sadece
Alıcı” hesap tipinde olması durumunda, hesabın
kullanıma açılması onayını işbu Sözleşmeyi ve Başvuru
Formu’nu imzalayarak, “Hem Gönderici Hem Alıcı”
hesap tipinde olması durumunda ise hesabın
kullanıma açılması onayını güvenli e-imza ile
vereceğini işbu Sözleşmeyi imzalayarak peşinen talep,
beyan ve kabul eder.
6.3. Hesap Sahibi’nin KEP Hesabı kullanıma açılma
onayı sonrasında TÜRKKEP, Hesap Sahibi’nin/İşlem
Yetkililerinin Başvuru Formu’nda beyan ettiği cep
telefonu (GSM) numarasına kısa mesaj servisi (SMS)
ile onay kodu gönderir. Hesap Sahibi’nin/İşlem
Yetkilisinin, KEP Sistemi’nde onay kodunu doğrulaması
ve tarafınca belirlenen parola uygun şekilde sisteme
girilmesi sonrasında KEP Hesabı kullanıma açılır.
Madde 7 : KEP HESABININ KULLANIMA KAPATILMASI
7.1. KEP Hesabı’nın kullanıma kapatılmasına ilişkin
talepler Hesap Sahibi tarafından yapılır.
7.2. KEP Hesabı; Hesap Sahibi’nin talebi, tüzel
kişiliğinin son bulması, işbu Sözleşme ile belirlenen
koşulların ve/veya, KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelerde
belirlenen durumların gerçekleşmesi ya da
TÜRKKEP’in faaliyetine son vermesi / verilmesi
hallerinden herhangi birinin vuku bulması durumunda
TÜRKKEP tarafından kullanıma kapatılır.
7.3. TÜRKKEP, hesabın kullanıma kapatılması talebini
Hesap Sahibi’nin kimlik bilgilerini doğrulayarak, yedi
gün yirmi dört saat kesintisiz olarak alır, KEP Hesabı’nı
derhal kullanıma kapatır, KEP Rehber kaydını siler.
Ancak KEP Hesabı elektronik tebligat almaya elverişli
ise Elektronik Tebligat Alanlar Listesi’ndeki kaydını
TÜRKKEP ya da yetkilendirilmiş herhangi bir KEPHS’
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den e-Tebligat almaya elverişli farklı bir KEP Hesabı
alması halinde derhal siler. Elektronik tebligat almaya
elverişli yeni bir KEP Hesabı bildirilmemesi halinde
e-Tebligat Yönetmeliği 13. Madde - 7. Bent gereği
mevcut hesap kullanıma kapatılamaz.
7.4. Kullanıma kapatılan KEP Hesabı’ndan ileti
gönderimi ve alımı engellenir. Ancak KEP Hesabı en az
üç ay Hesap Sahibi’nin/İşlem Yetkilisinin erişimine açık
tutulur. Bu sürenin sonunda TÜRKKEP ilgili KEP
Hesabı’nı tamamen kullanıma kapatır.
7.5. TÜRKKEP, KEP Hesabı’nı geçmişe yönelik olarak
hiçbir şekilde kullanıma kapatmaz veya silmez.
7.6. TÜRKKEP, kullanıma kapatılan KEP Hesabı’nı,
ancak Hesap Sahibi’nin talep etmesi ve kimlik
tespitine ilişkin gerekli işlemleri başvuru sırasında
belirlenen şekilde tamamlaması halinde yeniden
kullanıma açılabilir.
7.7. Kullanıma kapatılan bir KEP Hesabı, Hesap Sahibi
dışında bir başkasına yeniden tahsis edilmez.
Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ
8.1. Sözleşmenin süresi, işbu Sözleşmenin imzalandığı
tarihten başlamak üzere, Hesap Sahibi’nin Başvuru
Formu’nda belirlediği süre kadardır.
8.2. İşbu Sözleşme, taraﬂarca süresi sona ermeden 30
(otuz) gün öncesine kadar fesih ihbarı yapılmadığı
takdirde, bir (1) yıl süre ile kendiliğinden yenilenmiş
sayılır.
8.3. Hesap Sahibi’nin, süresi sona ermeden 30 (otuz)
gün öncesine kadar işbu Sözleşmeyi yenilemek
istemediğini KEP iletisiyle / yazılı olarak bildirmek
suretiyle işbu Sözleşme’yi tek
taraﬂı feshetme hakkı saklıdır. Hesap Sahibi’nin tek
taraﬂı fesih hakkını kullanabilmesi için KEP ile ilgili
Yasal Düzenlemeler ve bu
Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.
Madde 9: HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
9.1. Hesap Sahibi, …………………………….TL KEP Hesabı
ücretini, başvuruda bulunduğu KEP Hesabı’nın
açılması ve tarafına tahsis edilmesi ücreti olarak,
başvuru ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
9.2. Hesap Sahibi, Başvuru Formu’nda seçtiği ve/veya
daha sonra talep ettiği KEP Hizmet Paketi
kapsamındaki hizmetlerin karşılığını ve KEP Hizmet
Paketi’nin haricindeki kullanımdan kaynaklanan
kullanım ücretini fatura döneminde ödemekle
yükümlüdür.
9.3. Hesap Sahibi, KEP Hizmet Paketi’ni uygun bildirim
ve ödemeleri yaparak kullanımı sırasında değiştirebilir.
9.4. Hesap Sahibi’nin, işbu Sözleşmede belirtilen KEP
Hesabı tahsis ücretini veya kullanacağı KEP Hizmet
Paketi’nin ücretlerini ödemiş olması, başvurunun
TÜRKKEP tarafından kabul edilmesinin ve KEP
Hesabı’nın kullanıma açılmasının temel şartlarından
biridir. Hesap Sahibi’nin, ödemekle yükümlü olduğu
bedeli süresi içerisinde ödememesi halinde,
TÜRKKEP’e başvuru tam olarak yapılmamış sayılır. Bu
durumda TÜRKKEP’in başvuruyu reddetme ve o ana
kadar oluşmuş masrafı talep etme hakkı saklıdır.

Madde 10: DİĞER HÜKÜMLER
10.1. Hesap Sahibi, İşbu Sözleşmede belirlenen
yükümlülükleri yerine getirmemesi, KEP ile ilgili Yasal
Düzenlemelere uymaması ve/veya KEP Hesabı’nın
geçerlilik süresinin dolması nedeniyle KEP Hesabı’nın
KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler çerçevesinde
TÜRKKEP tarafından herhangi bir bildirimde
bulunmadan kapatılacağını veya askıya alınabileceğini
bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2. Hesap Sahibi, TÜRKKEP’in yazılı izni olmaksızın
İşbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini gerçek
veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemez. Gerçek veya
tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple işbu
Sözleşmede ve KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelerde
belirlenmiş sorumluluklarına ortak edemez ve
TÜRKKEP’teki hak ve alacaklarını başkasına devir ve
temlik edemez.
10.3. Hesap Sahibi, KEP Hesabı’nın kullanımı sırasında
TÜRKKEP tarafından oluşturulan KEP kayıtları ve
delillerinin KEP ile ilgili Yasal Düzenlemeler uyarınca
senet hükmünde kesin delil olduğunu, aksi ispat
edilinceye kadar kesin delil sayıldığını ve işbu
Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü
uyuşmazlıklarda, TÜRKKEP’in KEP Sistemi üzerinden
sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar
ile delillerin kesin delil teşkil edeceğini ve taraﬂarın
ticari defter ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini
bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4. Taraﬂar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde
İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
10.5. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan
hususlarda ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat
hükümleri ile KEP ile ilgili Yasal Düzenlemelerin
hükümleri uygulanır.
10.6. İşbu Sözleşme’nin Damga Vergisi, Hesap Sahibi
tarafından ödenir.
Madde 11: SÖZLEŞMENİN YAPILMASI VE
YÜRÜRLÜĞÜ
11.1. İşbu Sözleşme, Taraﬂarın imzasını müteakip
yürürlüğe girer.
11.2. Onbir (11) madde ve dört (4) sayfadan oluşan
işbu Sözleşme, TÜRKKEP ve KEP hizmeti almak isteyen
Hesap Sahibi tarafından okunup anlaşıldıktan sonra,
iki nüsha olarak düzenlenmiş ve aşağıdaki imza
tarihinde müzakere edilerek imza altına alınmış olup,
aslı TÜRKKEP’te, bir kopyası ise Hesap Sahibi’nde
bırakılmıştır.
Sözleşmenin İmza Tarihi: ……/……/20…..
EK-1: Kurumsal KEP Hesap Sahibi Başvuru Formu
(……..Adet)
KURUMSAL KEP HESABI SAHİBİ
KEP Hesap Sahibi İmza Yetkilisi / Yetkilileri
Ad(lar)ı Soyad(lar)ı :...................................................
...................................................................................
Kaşe / İmza

TÜRKKEP
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
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