
KARACABEY TicARET VE sANAYi oDAsl itE TÜRKKEP ARASlNDA
işainı.iĞi PRoToKoLü

1. Taraflar

1.1. işbu Protokol aşağlda ad, unvan Ve iletişim bilgileri bulunan taraflar araslnda akdedilmiştir:

KARACABEY TicARET VE sANAYi oDAsl
(Protokol metninde KARACABEY TiCARET VE SANAYİ oDAsl olarak

KEP Ad resi

TüRKKEP KAYlTtl EtEKTRoNiK PosTA HizMETLERi sAN. VE Tic. A.ş.
(Protokol metninde TÜRKKEP olarak anılacaktır.)

Adres : 19 Mayls cad. No: 4 Nova-Baran Plaza, Kat 18, Şişli - |STANBUL
Tel : 0212 368 5000
Faks : 0212 368 6090
E-Posta : destek@turkkep.com.tr
KEPAdresi : destek@turkkep.hs03.kep.tr
Tebligat Adr. : etebligat@tu rkkep. hs03.kep.tr

1.2. Protokol metninde KARACABEY T|CARET VE sANAYi oDAsl Ve TÜRKKEP birlikte Taraflar
olara k anılacaktır.

1.3, Madde 1.1'de belirtilen adresler tarafların kanuni ikametgahları olup, işbu adres beyanları
delil sözleşmesi niteliğindedir. Bu adreslere yapılacak tebıigatlar|n geçerliliğini taraflar
peşinen kabul ve beyan ederler. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ
edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebligat, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2. Amaç, Konu

işbu Protokol, TÜRKKEP tarafından KARACABEY T|CARET VE sANAYi oDAsl ve Üyelerine, KEP, e-

imza, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Saklama ve benzeri ürün, çözüm Ve hizmetlerin tanltılması,
pazarlanması ve satışı amacıyla aşağıdaki maddelerde sayılan usul ve esasların çerçevesini
belirlemek üzere d üzenlenmiştir.

4. Taraflar|n Yükümlülükleri

4.1. TÜRKKEP, işbu Protokol kapsamındaki ürün, çözüm ve hizmetleri ve gerekli teknik desteği
yürürlükteki KEP Ve ilgili diğer yasal mevzuata uygun şekilde KARACABEY T|CARET VE SANAY|

oDAsl Ve üyelerine sağlamayı kabul, beyan Ve taahhüt eder.
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Adres
Telefon
Faks

E-Posta

: sanayi sitesi Karşlsl Karacabey Bursa
:224.67t855o
: 2?4.6718545
: karaca beytso @karaca beytso.org.tr

3. Tanımlar

işbu Protokolde kullanılan tanım Ve kısaltmalar KEP ve diğer ilgili yasal düzenlemelerde kullanılan

tanımlar ve klsaltmalardlr.
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4.2. KARACABEY TICARET VE sANAYi oDAsl, işbu Protokol kapsamındaki hizmetlerle ilgİli olarak,
TÜRKKEP'in Vereceği eğitimlerde TÜRKKEP'e yardlmcı olmayl, TÜRKKEP taraflndan saglanacak
ürün, Çözüm ve hizmetlerini üyelerine kendi web sitesinde duyurmayı ve üyelerinin onlıne
başvuru yapılabilmeleri için TURKKEP ile müŞterek hareket etmeyİ kabul ve beyan eder.

5. Uvgulanacak Hizm et Tarifeleri

5.1. TÜRKKEP, KARACABEY TiCARET VE 5ANAY| oDAsl Üyelerine işbu Protokol süresince KEP, E-imza
E-Fatura, E-Defter, E-Saklama, E-Arşiv Fatura gibi tüm e-dönüşüm süreç ve hizmetleri hizmetlerini
liste fiyatl üzerinden %20 indirimli verecektir.

5. süresi

iş bu Protokolün süresi imza tarihinden itibaren bir ylld|r. KARACABEY TICARET VE sANAYi oDAsl
Protokol 5üresi boyunca başka bir Kep hizmet sağlayıcı ve özel entegratör ile anlaşma
sağlaya m ayaca kt ır.

7. Genel sartlar

7.r. işbu Protokol kapsamındaki işIerde bilgi KARACABEY T|CARET VE sANAYi oDAsl Ve TÜRKKEP
için en önemli Varllktlr. Protokol kapsamında taraflarln ilişkide güVenilİrliğin, sürekliliğin ve
sürdürülebi|irliğin sağlanması amacıyla gizli bilgilerinin korunması Tarafların birlikte ve ayrı
ayrı sorumluluğudur.

7,2, Taraflar işbu Protokol hükümleri dışında, birbirleri adına hiçbir harekette bulunmaz ve
taahhüt altlna giremezler.

7.3. Taraflar iş bu Protokol ile belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken, iyi niyet kuralları ve
ticari teamüllere uygun hareket etmeyi taahhüt ederler.

7.4. işbu Protokol ile ilgili olarak çıkabilecek tüm uyuşmazllklar, öncelikle tarafların yetkililerince
görüşmelerde uzlaşma yoluyla giderilmeye çalışılacak, uzlaşma yoluyla 30 (otuz) gün içinde
halli mümkün olmaz ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.5. Protokole ilişkin Damga Vergisi Taraflara aittir.

8. Yürürlük ve Sözlesme Nüshası

8.1. işbu Protokol imza edildiği 15 /11120].7 tarihinde yürürlüğe girer.

8.2. iki (2) sayfa, dokuz (8) ana maddeden oluşan işbu Protokol, Taraflarca okunup anlaşıldıktan
sonra, bir (1) asll nüsha olarak düzenlenmiş olup, aşağldaki imza tarihinde karşılıklı müzakere
edilerek imza altlna allnmlştlr,

KARACABEY TiCARET VE sANAYi oDAsl
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