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 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,
Hesap Sahibi’ne bu durum bildirilerek, 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
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kullanacağını ve sadece sakla-ilet çalışma modelinde
hizmet alacağını bildiğini,
4.7. Başvuru Formu’nda talep ettiği KEP Hesabı 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)
nedeniyle yaşanan ve sadece geçici nitelikte olan
kesintiler ve gecikmeler, TÜRKKEP’in faaliyetlerinin
geçici veya sürekli süreyle durdurulması şeklindeki ,
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
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