
    KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ   
1. TARAFLAR 
 İşbu Sözleşme;   
a) …………..……………………  ……………………….…………… .................... ....................... .............. ...... ......... 
............................................ .......adresinde mukim , 
 …………………...............................................................……………… ………………..………… (bundan böyle 
KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve,  
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nezdinde MŞ:17098 
numarası ile kayıtlı, 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi Lefkoşa adresinde mukim 
Denizler Bilişim Hizmetleri Limited (bundan böyle “e-imza KIBRIS” olarak anılacaktır) arasında 
imzalanmış olup, burada “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaklardır.   
İş bu Sözleşme hükümleri ile Sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda 
Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.   
 
2. TANIMLAR 
İşbu Sözleşme’de, eklerinde ve işbu Sözleşme’yle atıfta bulunulan veya dahil edilen belgelerde veya 
Eklerde kullanılan terim ve sözcük grupları işbu Sözleşme, belge veya ekler içersinde veya 
10/2010;2/2011 ve 43/2011 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle 93/2007 
sayılı Elektronik İmza Yasası ve ilgili mevzuatı içersinde ayrıca tanımlanması ve bu tanımlara aykırı 
düşmemesi durumu hariç olmak üzere, aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır.  
İşbu sözleşme içersinde tanımlanmayan terim ve sözcük grupları için 93/2007 sayılı Elektronik İmza 
Yasası ve ilgili mevzuatı içersinde yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır. “e-imza KIBRIS e-İmza Paketi”: 
“NES”, güvenli elektronik imza oluşturma aracı (akıllı çubuk) kurulum ve logolu kutudan oluşan ve e-
imza KIBRIS tarafından sağlanan e-imza bileşenleri  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (“ESHS”): 
93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası” hükümleri uyarınca elektronik imza, elektronik sertifika ve 
zaman damgası hizmetlerini sunan kurum olarak tanımlanan, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olup 
Yasanın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olarak işbu 
sözleşme kapsamında 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası’na göre “Elektronik Sertifika Hizmet 
Sağlayıcı” (Kısaca “ESHS”) sıfatıyla yürütülmesi gerekli olan faaliyetleri ve sorumlulukları üstlenecektir. 
İşbu sözleşme kapsamında“ESHS” “e-imza KIBRIS”dır.    
 “Kimlik Bilgileri”: “Sertifika Sahibi”nin Adı-Soyadı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Numarası 
(Yabancı Uyruklular İçin Pasaport No), doğum yeri, doğum tarihi ve uyruğu.  
“Kurumsal Başvuru”: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına 
yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusudur.   
“Kurumsal Başvuru Sahibi”: “e-imza KIBRIS”a, işbu sözleşme hükümleri ve “Yönetmeliğin” 4.maddesi 
uyarınca çalışanları veya müşterileri veya üyeleri 2/3 veya hissedarları adına nitelikli elektronik sertifika 
başvurusunda bulunan tüzel kişilik. İşbu sözleşme kapsamında “Kurumsal Başvuru Sahibi” “KBS”dir.   
“NES”: Nitelikli Elektronik Sertifika. İşbu sözleşme kapsamında geçen “sertifika” tabiri “NES” olarak 
anlaşılacak ve yorumlanacaktır.    
“Sertifika Sahibi”: Adına Nitelikli Elektronik Sertifika düzenlenen gerçek kişi.   
“Tüzük”: 93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası, Madde 20 altında yapılan “Elektronik İmza Yasasıını 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü”.   
“Yönetmelik”: Elektronik İmza Yasasıını Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü altında çıkartılmış 
olan Yönetmeliği ve 21 Nisan 2014 tarih 258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’te yapılan 
değişiklikleri de kapsar.  
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 İşbu Sözleşmesinin konusu, “KBS”n’in “Kurumsal Başvuru Sahibi” olarak “e-imza KIBRIS”a yapacağı 
“Kurumsal Başvuru”nun usul ve esasları ile Tarafların “Kurumsal Başvuru” kapsamında 
gerçekleştirecekleri işlemlerin tespiti ve tüm bu çerçevede tarafların hak ve sorumluluklarının 
belirlenmesidir.   
  



4. SORUMLULUKLAR  
(a) “KBS” ancak “Kurumsal Başvuru” yapıldığı sırada, müşteri, çalışan, üye veya hissedarları gibi 
“Tüzüğün” Birinci Kısım, Genel Kurallar altındaki Tefsir yan başlığındaki “Kurumsal Başvuru”  başlığı 
altında tanımlanan biçimde hukuki ilişki içerisinde olduğu kişiler adına “e-imza KIBRIS”e “Kurumsal 
Başvuru”da bulunabilecektir. “KBS” “Kurumsal Başvuru” kapsamındaki “e-imza KIBRIS e-İmza Paketi” 
taleplerini, aynı Tüzüğün Üçüncü Kısım 9’uncu Maddesi gereğince “sertifika sahip”lerinin kimlik 
belgelerine (Kimlik Kartı, pasaport, ehliyet) dayanarak elde ettiği“ kimlik bilgileri” ile birlikte e-imza 
KIBRIS’a iletecektir. “KBS”, “e-imza KIBRIS”a ileteceği “Kurumsal Başvuru” kapsamındaki “NES“ 
taleplerinde adına “NES” talebinde bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini “NES” talebinden önce kimlik 
belgelerine (Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi) dayanarak doğruladığını, bu bilgi ve belgelerin 
doğruluğunu gerekli kontrol süreçlerini gerçekleştirerek teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
(b) “e-imza KIBRIS”, “KBS”den aldığı “e-imza KIBRIS e-İmza Paketi” taleplerini işbu sözleşme 
kapsamında belirlenen süreçler dahilinde değerlendirir, başvurunun gerekli koşulları taşıdığına kanaat 
getirmesi halinde adına talepte bulunulan kişilerin “NES”lerini üretir ve “e-imza KIBRIS e-İmza 
Paketlerini”; “KBS” tarafından kendisine yazılı teslim alma konusunda yetkili olduğu bildirilen kişiye 
kimlik kontrolü ve imza karşılığında teslim eder. “KBS” yetkilisi teslim aldığı “e-imza KIBRIS e-İmza 
Paketlerini” adına “NES” talebinde bulunulan kişilere kimlik kontrolü ve imza karşılığında teslim eder.  
 
(c) İşbu sözleşme içerisinde belirtilen “NES” birim fiyatları, ilgili “NES”lerin geçerli olduğu dönem için 
ödenen hizmet bedelleridir. “NES”lerin geçerlilik süresi oluşturuldukları tarihten itibaren 1 (bir), 2 (iki) 
veya 3 (üç) yıldır. Oluşturuldukları tarihten itibaren  geçerlilik tarihini geçen veya herhangi bir sebeple 
geçerlilik süresi içinde iptal edilen “NES”ler geçerlilik süresi sona eren “NES”lerdir. Geçerlilik süresi sona 
eren “NES”lere ilişkin “KBS”; “e-imza KIBRIS”dan herhangi bir nam altında geri ödeme, bedelsiz sertifika 
üretme, sertifikaların iptal edildiği tarih ile geçerlilik süresi arasında kalan zamanın bu sertifika yerine 
oluşturulacak yeni sertifikanın geçirlilik süresi olarak belirlenerek herhangi bir bedel ödemeden yeni 
sertifika oluşturulması ve mahsup talebinde bulunamaz. “KBS”in, “e-imza KIBRIS”ın kusuru sonucu iptal 
edilen sertifikalara ilişkin bu sertifikaların yeni bir bedel ödemeden tekrar oluşturulması, bu 
sertifikalara ilişkin yapılan ödemelerin geri ödenmesi veya mahsup talebinde bulunulması hakları 
saklıdır. Geçerlilik süresi sona eren “NES”ler için “KBS” tarafından “e-imza KIBRIS”a yapılan “yenileme” 
veya “yeniden oluşturma”ya yönelik talepler işbu sözleşme kapsamında birer “NES” satın alma 
talebidir. 
 
(d) “NES” Yenileme veya Yeniden Oluşturma, geçerlilik süresinin sona ermesinden önce kurumsal 
başvuru sahibinin talep etmesi durumunda ve sertifika sahibinin yazılı onayını almak koşulu ile ESHS 
tarafından yenilenebilir.  
 
(e) “e-imza KIBRIS” ayrıca “KBS” tarafından talep edilmesi durumunda “KBS”in geliştireceği e-imza 
projelerinde proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.   
 
5. FESİH  
Taraflardan biri işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda diğer taraf ihlali 
gerçekleştiren tarafa 45 (kırkbeş) işgünü içerisinde ihlali düzeltmesi için yazılı ihtarda bulunur. İhtarda 
belirtilen 45 (kırkbeş) işgünü içerisinde ihlal giderilmez ise, ihtarda bulunan taraf haklı sebep nedeniyle 
sözleşmeyi başkaca ihtara gerek olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir. İşbu sözleşmenin haklı 
nedenle süresinden önce fesih edildiği takdirde, akdi haklı nedenle fesheden tarafın müspet ve menfi 
zararını tazmin etme hakkı mahfuzdur.   
    
6. TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER  
(a) Taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirttiği ikametgah adreslerine yapılacak tebligatın yasal 
bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını, adres değişikliliğinin 2 (iki) işgünü içersinde karşı tarafa 
bildirmediği sürece geçerli olmayacağını kabul ve taahhüt eder.  
 



(b) İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün 
bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler yazılı veya elektronik formda olacak ve 
Taraflar’ın 1. maddesinde belirttiği ikametgah adreslerine iadeli taahhütlü mektup kanalıyla veya 
aşağıda bildirdikleri fax numarasına yazılı olarak veya elektronik posta adresine güvenli elektronik 
imzalı olarak gönderilecek ve tebellüğ edilecektir. Ancak Sözleşme’nin feshine, karşı tarafı temerrüde 
düşürmeye veya sözleşmeden dönmeye yönelik olan ihtar ve ihbarlar, Taraflar’ın madde 1’de belirtilen 
kanuni ikametgah adreslerine iadeli taahhütlü mektup ya da elden verilecek  bir ihtarname veya 
ihbarname veya güvenli elektronik imzalı bir şekilde tarafların yetkili temsilcileri vasıtasıyla yerine 
getirilecektir.  
 
e-imza KIBRIS fax  : 009 0392 225 5276 
e-imza KIBRIS e-posta  : isgelistirme@e-imzakibris.com 
 
KBS fax   : ___________________ 
KBS e-posta  : _________________@______________________ 
 
(c) Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilaf KKTC Mahkemelerinde görülür.   
 
7. DIGER   
Taraflarca imzalanmış orijinal nüsha “e-imza KIBRIS” da kalacak, bir set kopya “KBS’ye verilecektir.   
 
8. YÜRÜRLÜK  
İşbu sözleşme ..../....../.....tarihinde 8 (sekiz) madde halinde ve bir orijinal nüsha olarak yürürlüğe 
girecek olup, .... /...../.... tarihine kadar geçerli olacaktır.   
Söz konusu sürenin sonunda Sözleşmenin süresi iki Tarafın mutabakatı ile uzatılabilecektir.   
 
Yetkili Kişi: Lisani DENİZ   
Ünvanı: Denizler Bilişim Hizmetleri Limited Direktörü   
 
İmzası:   
 
Yetkili Kişi:    
Ünvanı:    
 
İmzası:      
____/___/20___ 
       
Denizler bilişim hizmetleri Limited e-imza KIBRIS    
Şirketiniz ile imzalamış olduğumuz Kurumsal Başvuru Sözleşmesi çerçevesinde Nitelikli Elektronik 
Sertifika ve akıllı çubuk alımına dair başvuruda bulunmaya, aşağıda ismi ve  Kimlik numarası yazılı 
personellerimiz yetkilidir.    
 
Ad Soyad:                                                             Kimlik No:     
 
Ad Soyad:                                                             Kimlik No: 
      
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  Saygılarımla,     
 
Yetkili Kişi:    
Ünvanı:    
 
 
İmzası: 


