
E-İMZA KIBRIS 
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA SON KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ 

 

A- TANIMLAR 

 

İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve sözcük grupları 93/2007 sayılı 

Elektronik İmza Yasası ve ilgili mevzuat içerisinde ayrıca tanımlanması 

durumu hariç olmak üzere ve bu tanımlara aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki 

anlamlara sahip olacaklardır. İşbu taahhütname içerisinde tanımlanmayan terim 

ve sözcük grupları için 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası ve ilgili 

mevzuatı içerisinde yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır. 

 

“ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI” 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası, 93/2007 

Sayılı Elektronik İmza Yasası Madde 20 altında yapılan “Elektronik İmza 

Yasasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü, Elektronik İmza 

Yasasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü altında çıkartılmış 

olan Yönetmeliği ve 21 Nisan 2014 tarih 258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler de dâhil olmak üzere konu ile ilgili her 

türlü yasal düzenlemeyi, 

 

“ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICI” (Bundan böyle “ESHS” olarak 

anılacaktır) “Elektronik İmza Mevzuatı” çerçevesinde elektronik sertifika, 

zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Denizler 

Bilişim Hizmetleri Limited. 

 

“ERİŞİM VERİSİ” “NES Sahibi”ne ait imza oluşturma verisine erişimin 

kontrolünü sağlayan PIN ve PUK bilgisidir. 

 

“GENEL KULLANIMA İLİŞKİN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKELERİ” (Bundan 

böyle “GKNESİ” olarak anılacaktır) “ESHS” operasyonlarını gerçekleştirmek 

için ilgili tarafların uymak zorunda olduğu gerekliliklerin tespit edildiği, 

uygulamaların ve prosedürlerin açıklandığı, “ESHS” tarafından               

www.e-imzakibris.com adresinden yayınlanan belli süreçler içersinde 

güncellenen ve “ESHS” tarafından umuma yapılan bir açıklama mahiyetindeki 

dokümandır. 

 

“GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA” (veya elektronik imza) Münhasıran imza sahibine 

bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik 

imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya 

dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik 

veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 

sağlayan elektronik imzadır. 

 

“GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA ARACI” “NES” ile imza oluşturma verisini 

barındıran, imza oluşturma verisinin güvenliğini ve gizliliğini temin edecek 

teknik özelliklere sahip donanım aracı. 

 

“İMZA OLUŞTURMA VERİSİ” İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından 

elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan 

şifreler, kriptografik özel anahtarlar gibi verileri tanımlar. 

 

“İMZA DOĞRULAMA VERİSİ” Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan 

şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri tanımlar. İmza oluşturma 

verisi ile matematiksel olarak ilişkilendirilmiş bir veridir. 

 

“NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA” (Bundan böyle “NES” olarak anılacaktır) 

93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasasının 10. Maddesinde ve ilgili mevzuatta 

içeriği ve teknik özellikleri belirtilen elektronik sertifikayı, 

 

“NES SAHİBİ” "NES" başvurusunda bulunması üzerine “ESHS” tarafından adına 

"NES" düzenlenen ve işbu taahhütnamenin tarafı olan gerçek kişiyi,“e-imza 

KIBRIS E-İMZA PAKETİ” “NES” ve 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası ile 

belirlenen güvenli elektronik imza oluşturma aracından oluşan “ESHS” 

tarafından “NES Sahibi” ne sağlanan hizmet ve ekipmanlar bütünü. 

 

 

 



B - SERTİFİKA SAHİBİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. “NES Sahibi” olarak, işbu taahhütname “ESHS”ye adıma "NES" tanzim 

edilmesi için başvuruda bulunduğumu, işbu taahhütnamenin eki “BAŞVURU 

FORMU” içerisinde belirtilen “e-imza KIBRIS e-imza Paketi”ni “ESHS”den 

talep ettiğimi, “güvenli elektronik imza”nın elle atılmış imza ile aynı 

hukuki sonuçlara sahip olduğunu, 

 

2. ”GKNESİ” içerisinde tanımlanan tüm yükümlülüklere uyacağımı, "NES" 

içerisinde yer alması için EK-1’de yer alan “BAŞVURU FORMU”nda beyan 

ettiğim tüm bilgilerin tam, doğru ve gerçek olduğunu; bu bilgilerin 

“GKNESİ” içerisinde belirtilen belgelere dayandığını, bu bilgileri 

doğrulayan geçerli resmi belgeleri “ESHS”ye teslim ettiğimi ve bu bilgi 

ve belgeler üzerinden yüzyüze kimlik tespiti yapıldığını, bu bilgiler 

ve ibraz ettiğim geçerli resmi belgelerde herhangi bir silinti, kazıntı 

veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi 

veya söz konusu bilgi ve/veya belgelerin daha önceden “ESHS” tarafından 

şüpheli olarak değerlendirilmiş olması durumunda başvurumun “ESHS” 

tarafından reddedileceğini, bu durumda “ESHS”den hiçbir şekilde 

tazminat talebinde bulunmayacağımı, bu sebeplerle doğmuş veya doğacak 

“ESHS”nin ve/veya 3. kişilerin zararlarını tazmin edeceğimi, 

 

3. Elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran “güvenli elektronik 
imza”yı, “imza oluşturma verisi”ni ve “imza doğrulama verisi”ni “ESHS” 

tarafından sunulan “güvenli elektronik imza oluşturma aracı” kullanarak 

oluşturacağımı, “imza oluşturma verisini” ve “imza doğrulama verisini” 

sadece “güvenli elektronik imza” oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak 

kullanacağımı, 

 

4. “Güvenli elektronik imza oluşturma aracı”nın münhasıran kendi 

kullanımımda olacağını, “güvenli elektronik imza oluşturma aracı” 

üzerindeki “imza oluşturma verisi”nin ve bu veriyi aktif hale getiren 

“erişim verisi”nin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımı, başka 

hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağımı veya kullanımını 

sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağımı, aksi 

taktirde oluşabilecek her türlü zararlardan “ESHS”nin hiçbir şekilde 

sorumlu olmadığını, 

 

5. “Güvenli elektronik imza oluşturma aracı”nın, “NES”in, “erişim 

verisinin”, “imza oluşturma verisini”n ve “imza doğrulama verisi”nin 

kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde güvenliği ile ilgili bir 

sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duymam veya 

şüphe duyduğum söz konusu durumların gerçekleşmesi halinde derhal 

“ESHS”nin Çağrı Merkezi’ni (0090 548 866 2280) arayarak “ESHS”yi 

bilgilendireceğimi, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında 

oluşabilecek zararlardan “ESHS”nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, 

Adıma düzenlenecek olan "NES" içerisinde yer alan bilgileri kontrol 

edeceğimi, “NES" içerisinde yer alan bilgilerde eksiklik, hata ve/veya 

yanlış bir bilgi tespit etmem veya “NES" içerisinde yer alan bilgilerde 

herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda derhal ““ESHS”nin 

Çağrı Merkezi’ni (0090 548 866 2280) arayarak bilgilendireceğimi, 

bildirim yapana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan 

“ESHS”nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu gibi durumlarda her ne 

amaçla olursa olsun "NES"i herhangi bir işlemde kullanmayacağımı, 

 

6. Adıma düzenlenecek olan "NES"i münhasıran ve müstakilen “güvenli 

elektronik imza” oluşturma ve doğrulama süreçlerinde ilgili mevzuat 

uyarınca kullanacağımı, “Erişim verisi”ni aktif hale getiren şifreyi 

üst üste 3 kez hatalı girmem durumunda şifremin bloke olacağını ve 

bloke olmuş şifremi çözmek için gerekli 2. PIN /PUK numaramı kullanmam 

gerektiğini bildiğimi, 2.PIN /PUK numaramı 3 kez yanlış girmem 

durumunda “NES”in ve yüklü bulunduğu kartın kullanılamaz olacağını, bu 

durumda yeniden “NES” temin etmek için yeniden başvuru yapmak ve “NES” 

ve/veya güvenli elektronik imza oluşturma aracı bedeli ödemek zorunda 

olduğumu, 

7. “ESHS”ye veya üçüncü kişilere ilişkin mücbir sebepler, bakım onarım 
çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya 

“ESHS”nin faaliyetlerinin geçici veya sürekli süreyle durdurulması 



halinde hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle 

“ESHS”den herhangi bir talepte bulunmayacağımı, Adıma düzenlenecek olan 

“NES”e ilişkin fikri ve sınaî hakların “ESHS”ye ait olduğunu, 

 

8. Adıma düzenlenecek olan "NES"i; geçerlilik süresi dolduktan sonraki 
zamanlarda veya iptali veya askıya alınması durumlarında herhangi bir 

amaçla kullanmayacağımı, “ESHS”nin her zaman herhangi bir bildirimde 

bulunmadan, işbu taahhütname ile belirlenen yükümlülüklerimi yerine 

getirmemem veya yerine getirmediğim noktasında “ESHS”nin şüphelerinin 

oluşması durumunda “NES”i iptal edebileceği, böyle bir durumda 

“ESHS”den hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağımı, bu 

sebeplerle doğmuş veya doğacak “ESHS”nin ve/veya 3. kişilerin doğmuş 

veya doğacak zararlarını tazmin edeceğimi, 

 

9. “Güvenli elektronik imza aracı”nın kurulumu hizmetini almam halinde; 
“ESHS”nin bana bildirdiği zamanda “e-imza KIBRIS e-imza Paketi”nin 

teslim alacağımı; belirtilen zamanda adreste bulunmamam halinde kurulum 

hizmet bedelinin tekrar tahsil edilmesi ve yeni bir teslim zamanının 

kararlaştırılması şartıyla ikinci defa teslim sürecinin uygulanacağını; 

bu kere de belirtilen zamanda adreste bulunamazsam “NES” talebimin 

reddedileceğini, kurulum hizmet bedelleri ile üretilen NES’e ait 

bedelin toplamından oluşan cezai ve/veya tazminat ücretin ödemiş 

olduğum bedelden düşülerek tarafıma 10 (on) iş günü içerisinde iade 

edileceğini, “ESHS” güvenlik gerekçeleriyle, tarafıma bildirmek 

koşuluyla “e-imza KIBRIS e-imza paketi”nin teslim yerinde ve/veya 

zamanında değişiklik yapabileceğini, 

 

10. “ESHS”nin önceden yazılı iznini almaksızın bu taahhütnamedeki hak ve 
yükümlülüklerimi gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceğimi, 

bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahısa herhangi bir sebeple bu 

taahhütnamede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı 

sorumluluklarına ortak etmeyeceğimi ve “ESHS”deki hak ve alacaklarımı 

başkasına devir ve temlik etmeyeceğimi, 

 

11. İşbu taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, 

tarafımın ve/veya “ESHS”nin defter, belge ve kayıtları ile ve 

bilgisayar kayıtlarının geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil 

teşkil edeceğini, 

 

12. İşbu taahhütnamede geçen adresimin tarafıma yapılacak olan tebligatlar 
için geçerli adres olduğunu ve adres değişikliğimi “ESHS”ye yazılı 

olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda 

belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal 

sonuçlar doğuracağını, 

 

13. e-imza KIBRIS işbu taahhütname kapsamında tarafımca verilen bilgileri 
ve iletişim bilgilerini; e-imza KIBRIS veya iş ortaklarının mal ve 

hizmetlerine ilişkin tanıtımlarda bulunmak, sunulan mal ve hizmetlerle 

ilgili bildirimlerde bulunmak amacıyla kullanabilir, saklayabilir, 

işleyebilir, üçüncü kişilere iletebilir ve bu iletişim bilgileri 

üzerinden iletişime geçebilir ve iletiler gönderebilir. E-imza KIBRIS 

işbu taahhütname kapsamında tarafımca verilen bilgileri; kimlik 

bilgilerim ifşa edilmeden, işbu taahhütname kapsamındaki mal ve hizmet 

sunumuna ilişkin işlemler dışında da, çeşitli istatistiksel 

değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında 

kullanılabilelceğini,  

 

14. İşbu taahhütnameden doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde KKTC 

Mahkemelerinin yetkili olacağını ve “NES Sahibi” olarak yukarıda 

belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait 

yükümlülüklere uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

AD SOYAD 

İmza  : 

 Tarih :  



e-imza KIBRIS  
BAŞVURU FORMU 

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA “NES” İÇERİSİNDE 
YER ALACAK BİLGİLER 

 
Sözleşme Tarihi : ___/___/_____ 

[Bu bölüm “Sertifika Sahibi” tarafından el yazısı ile doldurulacaktır)  
(*) Doldurulması zorunlu alanlar (*) KİMLİK NUMARAM 

a. KİMLİK BİLGİLERİ  
(*) ADIM  
 (*) ANNEMİN KIZLIK SOYADI 
  
(*) SOYADIM  
  
 (*) TEBLİGAT ADRESİ OLARAK KULLANACAĞIM ADRES 
(*) DOĞUM YERİM [    ]    EV ADRESİ                [   ]  İŞ ADRESİ 
  
 (*) “NES İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİLERDEN DOLDURULMASI 
(*) DOĞUM TARİHİM ZORUNLU OLAN KİMLİK BİLGİLERİNİ HANGİ RESMİ BELGEYE 
                    /             / DAYANARAK DOLDURDUNUZ ? 
(*) UYRUĞUM [    ] KİMLİK KARTIM       [   ] PASAPORTUM     [   ] SÜRÜCÜ BELGEM 
  
 KKTC Vatandaşı olmayan kişiler bu bölüme  

b. DİĞER BİLGİLER (*) PASAPORT NUMARASI yazacaklardır. 
(*) ELEKTRONİK POSTA ADRESİM  
  
 (*) SAHİP OLDUĞUM NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKAMI  
(*) CEP TELEFONU NUMARAM e-imza KIBRIS’IN YAYINLADIĞI KAMUYA AÇIK BİR DİZİNDEN 
 (ldap.e-imzakibris.com) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ERİŞİMİNE  
 AÇIK OLMASINA      

SERTİFİKA SAHİBİNE AİT BİLGİLER [    ]  İZİN VERİYORUM                   [   ]  İZİN VERMİYORUM 
(Bu bilgiler “NES” iptal veya yenileme veya askı başvurusunda  
“e-imza KIBRIS” Çağrı Merkezi Yetkilisi’nin sizleri tanımlaması  
Amacıyla kullanılacaktır.) KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ’NİN SERTİFİKA KULLANICI  
 SÖZLEŞMESİ’NİN 8.MADDESİ UYARINCA MÜNFERİDEN SERTİFİKA 
(*) EV ADRESİM İPTAL VE ASKI TALEBİNDE BULUNMAK HUSUSUNDA YETKİLİ  
 OLMASINA (YALNIZCA KURUMSAL BAŞVURULARDA 
 DOLDURULACAKTIR) 
 [    ]  İZİN VERİYORUM            [   ]  İZİN VERMİYORUM 
  
(*) ÇALIŞTIĞIM KURUM  
 (*) NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA AŞAĞIDAKİ SÜRE KADAR 
       GEÇERLİ OLACAKTIR. 
 [    ] 1 YIL                    [    ] 2 YIL                 [    ] 3 YIL 
(*) İŞ ADRESİM  
 İÇERİSİNDE YER ALAN EKİPMAN VE HİZMETLER 
 -”GKNESİ”YE GÖRE OLUŞTURULAN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA 
 -GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA ARACI(AKILLI ÇUBUK) 
 -KURULUM HİZMETİ (KURULUM HİZMETİ ÜCRETİ YERİNDE KURULUM VE 
(*) İŞ TELEFONUM KAYIT MAKAMINDA KURULUM OLARAK AYRI ÜCRETLENDİRMEYE TABİDİR) 
  
  
(*) EV TELEFONUM  
 Bu Bölüm “KAYIT MAKAMI” tarafından doldurulacaktır. 
  
(*) SERTİFİKA SAHİBİ BEYANI (*) BAŞVURU NUMARASI 
İşbu “Başvuru Formu” ile vermiş olduğum tüm bilgilerin şahsıma   
ait ve Doğru olduğunu; “NES” içerisinde yer alacak bilgilerin   
“e-imza KIBRIS”ın “GKNESİ” içerisinde belirtilen resmi belgelere  (*) KAYIT MAKAMI İSİM/ÜNVAN 
dayandığını ve bu resmi Belgelerdeki bilgilerle aynı olduğunu;   
sözleşmenin “Sertifika Sahibi”Nüshası ile işbu talepnamede   
belirtmiş olduğum “ e-imza KIBRIS e-imza Paketi”ni içerisinde yer  (*) KAYIT MAKAMI İMZASI 
alan tüm ürün ve hizmetleri tam ve eksiksiz biçimde ayıptan ari   
olarak teslim aldığımı gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve İkrar   
ederim. (*) e-imza KIBRIS HİZMET YETKİLİSİ 

SERTİFİKA SAHİBİ  
Adı – Soyadı  
  

  
Tarih  ve imza Tarih ve İmza 
  
  

 


