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POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNE 
 

Elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılarak 
bilgi/belge gönderimi, teslimi ve saklanmasına olanak sağlayan PTT Kayıtlı Elektronik Posta sistemine, 
Hesap Sahibi (Adına KEP hesabı tahsis edilen gerçek kişi veya kamu veya özel hukuk tüzel kişisi.) olarak 
tarafımızdan, Entegrasyon Talep Formunda belirttiğimiz İşlem Yetkilileri (Hesap sahibinin tüzel kişi 
olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya 
kişiler) ile IP adresinden, PTT tarafından sağlanan teknik destek ve verilen izin ile web mail arayüzü 
haricinde bağlanılması ve KEP sistemi ile ilgili test entegrasyonu (İş bu taahhütnamede bundan sonra 
entegrasyon olarak tanımlanacaktır.) işlemlerinin yapılması, ile ilgili olarak sorumluluklarımıza ilişkin usul 
ve esaslarının belirlenmesine yönelik tarafımızca; 

 
1. KEP sistemi ile entegrasyon sağlayabilmemiz için PTT’ye Yönetmelik’te belirtilen şekilde 

başvuruda bulunmuş ve PTT’den gerçek ortamda KEP adresi almış olmayı, 

2. PTTKEP entegrasyon sistemine PTT tarafından kabul gören güvenli bir iletişim kanalından erişmeyi, 

3. PTT tarafından sunulacak entegrasyon; web servisi uygulamalarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar 
tarafımıza özel olup, PTT’nin izni olmadan tarafımızca paylaşılması yasaktır. Tarafımıza sağlanan 
web servisi PTT’nin izni olmadan paylaşmamız halinde PTT tarafından sağlanan entegrasyon 
desteğinin kesileceğini, 

4. KEP sistemi için PTT tarafından geliştirilmiş olan yazılımın telif hakkının PTT'ye ait olduğunu, bu 
sistemi hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağımızı, yayınlamayacağımızı, 
pazarlamayacağımızı, 

5. KEP sistemine PTT tarafından belirlenen kurallar dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım 
ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, başkası tarafından değiştirilmiş olanları 
bilerek kullanmamayı ve bu hususlara uymadığı durumlarda PTT'nin uğrayabileceği tüm maddi ve 
manevi zararları ödemeyi, 

6. KEP sistemini kullanarak; bilerek veya sehven, tarafımızca yanlış hesap adresine gönderilen bilgi, 
mesaj ve dosyalar ile ileri sürülen şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin sorumluluğunun PTT’ye ait 
olmadığını ve PTT'nin bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını, 

7. KEP sistemini kullanarak kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı, yazılım 
virüsü gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, aksi takdirde PTT ve diğer Hesap 
Sahiplerinin uğrayacağı maddi ve manevi zararları ödeyeceğimizi, 

8. KEP sistemine erişebilmemiz için gerekli donanım ve yazılımın tarafımızda bulunması 
gerekmektedir. Entegrasyon sağlamak için gerekli web servis PTT tarafından sağlanacak olup bunun 
dışında kalan yazılım, donanım ve gerekli işlemlerin yapılmasının sorumluluğumuzda olduğunu, 

9. PTT’den KEP hizmeti veya entegrasyon desteği almaktan vazgeçmemiz ya da entegrasyon 
çalışmalarında başarısız olmamız durumunda PTT tarafından verilen ve entegrasyon desteği 
kapsamında aldığımız tüm bilgi, belge ve entegrasyon için gerekli tüm yazılım bileşenlerini PTT’ye 
iade etmemiz ve bünyemizdeki fiziksel ve elektronik ortamlarda imha etmemiz gerektiğini,   

10. PTT tarafından sağlanan web servisin kendi kendine sürüm güncelleme özelliği bulunmadığını bu 
sebeple entegrasyon kapsamında kullandığımız web servisin güncel sürümünün olup olmadığının 
takibinin tarafımızca yapılacağını ve PTT’nin sağladığı entegrasyon desteğinin sürekliliği hakkında 
herhangi bir taahhütte bulunmayacağını, 

11. PTTKEP gerçek ortam entegrasyonuna dâhil olabilmek için test ortamında gerekli yeterliliği 
göstermek zorunda olduğumuzu, tarafımızca gerekli yeterliliğin gösterilemediği durumda PTT’nin 
gerçek ortama almama hakkını saklı tutacağını, 



                                               
      

                   

PTT Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Test Ortamı Entegrasyonu ve Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname                                                                                                                                                                                   
Rev.No: E.T.2015.1                                  
 

 
PTT Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Test 

Ortamı Entegrasyonu ve Entegrasyon 
Sonrası Desteğine İlişkin Taahhütname   

12. PTT tarafından verilen, "KEP hesabı adresi", “parola” ve "şifre"yi başka kurum ve kişilere 
kullandıramayacağımızı, devir ve temlik edemeyeceğimizi ve aksi takdirde PTT’nin söz konusu 
kullanımdan doğan zararlarının tazmininin talep hakkını saklı tutacağını, 

13. Tarafımıza ait kullanıcı adı, parola ve şifre ile yapılan her türlü işlemden sorumlu olduğumuzu, 
dilediğimiz zaman şifrelerimizi değiştirebileceğimizi, şifrenin seçimi ve korunmasının tamamıyla 
kendi sorumluluğumuzda olduğunu, PTT’nin şifrenin tarafımızca yanlış kullanımından doğacak 
hallerden sorumlu olmadığını ve İşlem yetkililerinin web arayüzü aracılığı ile şifrelerini 
değiştirdiklerinde web servis kullanırken kullandıkları parola şifrelerin de değişeceğini, 

 

bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …../…../201.. 

 Kurumun kanuni temsilcisinin(lerinin) 

Ad-soyad ve imzası(ları) ile kaşesi 

 


