
                                                                  
 

          

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
E-GÜVEN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ 

 

TC Kimlik No:  ………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

Ad:  …………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Soyad:   …………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-Posta*:   …………………………………………………….………@………………………………………..……………………….. 

(*e-posta adresiniz e-imza şifrenizin gönderilmesi için kullanılacağından doğru ve aktif bir e-posta adresi girdiğinizden emin olunuz) 
 

Cep telefonu:   ……………………………………………………………….. 
 

Anne Kızlık Soyadı (veya başka bir güvenlik kelimesi) :   …………………………………………. 

 

A- TANIMLAR  

İşbu Başvuru formunda kullanılan terim ve sözcük grupları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat 

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

anlamlara sahip olacaklardır. İşbu başvuru formu içerisinde tanımlanmayan terim ve sözcük grupları için 5070 

Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatı içerisinde yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.  

“E-GÜVEN E-İMZA PAKETİ” “NES” ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile belirlenen güvenli elektronik imza 

oluşturma aracından oluşan “ESHS” tarafından “NES Sahibi” ne sağlanan hizmet ve ekipmanlar bütünü.  

“ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI” 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, Elektronik İmza Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik 

Kriterlere İlişkin Tebliğ 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 

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. 

“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-guven.com adresinden 

yayınlanan belli süreçler içeresinde 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.  

http://www.e-guven.com/


                                                                  
 

 “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.  

“KURUMSAL BAŞVURU” Bir tüzel kişiliğin, çalışanları ve/veya müşterileri ve/veya üyeleri ve/veya hissedarları 

adına yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusunu, 

“KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ” “ESHS” ile Kurumsal Başvuru Sözleşmesi akdetmiş olan; Elektronik İmza 

Mevzuatı uyarınca çalışanları ve/veya müşterileri ve/veya üyeleri ve/veya hissedarları adına nitelikli elektronik 

sertifika başvurusunda bulunan tüzel kişiliği, işbu başvuru formu kapsamında “Kurumsal Başvuru Sahibi”  

“NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA” (Bundan böyle “NES” olarak anılacaktır) 5070 Sayılı Kanunun 9. 

Maddesinde ve ilgili mevzuatta içeriği ve teknik özellikleri belirtilen elektronik sertifikayı, 

“NES SAHİBİ” “Kurumsal Başvuru Sahibi”nin, adına "NES" başvurusunda bulunması üzerine “ESHS” tarafından 

adına "NES" düzenlenen ve işbu başvuru formunun tarafı olan gerçek kişiyi, 

  

B - NES SAHİBİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

1 “NES Sahibi” olarak, işbu başvuru formu ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın  adıma "NES" tanzim 

edilmesi ve tarafıma “e-İmza Paketi” gönderilmesi için kurumsal başvuruda bulunmak ve işbu başvuru 

formunda belirtilen kurumsal başvuru sahibi yetkilerini kullanmak konusunda münferit olarak yetki 

verdiğimi  

2 İşbu başvuru formu ile “Kurumsal Başvuru Sahibi”nin "NES"i iptal etmesi veya askıya alması, geçerlilik 

süresinin sonunda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nden yapılan kontrole göre “NES” içerisinde yer 

alan kimlik bilgilerinin geçerliliğini koruması durumunda “NES”in yenilenmesi için rıza gösterdiğimi ve gayri 

kabili rücu olarak “Kurumsal Başvuru Sahibi”ni yetkili kıldığımı, 

3 “ESHS”nin internet sitesinden erişilebilecek “GKNESİ” ve “NESUE” içerisinde tanımlanan tüm 

yükümlülüklere uyacağımı, "NES" içerisinde yer alması için işbu başvuru formunda beyan ettiğim tüm 

bilgilerin tam, doğru ve gerçek olduğunu; bu bilgilerin “GKNESİ” içerisinde belirtilen belgelere dayandığını,  

4 “Kurumsal Başvuru Sahibi” ile olan hukuki ilişki sırasında “NES" içerisinde yer alması için işbu başvuru 

formunda beyan ettiğim bilgileri doğrulayan geçerli resmi belgeleri “Kurumsal Başvuru Sahibi”ne teslim 

ettiğimi ve bu bilgi ve belgeler üzerinden kimlik tespiti yapıldığını, söz konusu bilgilerin ve evrakların 

kopyalarının veya asıllarının “ESHS”ye iletilmesi için rıza gösterdiğimi, 

5 "NES" içerisinde yer alması için işbu başvuru formunda beyan ettiğim bilgiler ve “Kurumsal Başvuru 

Sahibi”ne önceden 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 “Kurumsal 

Başvuru Sahibi” veya “ESHS” tarafından şüpheli olarak değerlendirilmiş olması durumunda işbu 

başvurumun “ESHS” tarafından reddedileceğini, bu durumda “Kurumsal Başvuru Sahibi”den ve/veya 

“ESHS”den hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağımı, talep edilecek ek bilgi ve/veya evrakların 

tam ve doğru bir şekilde tamamlanması durumunda işbu başvurumun “ESHS” tarafından yeniden 

değerlendirmeye alınacağını, 

6 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, 



                                                                  
 

7 “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,  

8 “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 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 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,  

9 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 “NES”in iptal olacağını, bu durumda 

yeniden Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı (Akıllı Kart) ve “NES” temin etmek için yeniden başvuru 

yapmak ve Akıllı Kart ve “NES” bedeli ödemek zorunda olduğumu  

10 “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,  

11 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 başvuru formu 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 

12 “ESHS”nin önceden yazılı iznini almaksızın bu başvuru formundaki hak ve yükümlülüklerimi gerçek veya 

tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceğimi, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir 

sebeple bu başvuru formu ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak 

etmeyeceğimi ve “ESHS”deki hak ve alacaklarımı başkasına devir ve temlik etmeyeceğimi,  

13 İşbu başvuru formunun 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, 

“ESHS”yi yemin teklifinden ber’i kıldığımı ve işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193. 

maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi için beyan anlamında olduğunu, ihtilafın yargıya intikali 

halinde başka delillere başvuramayacağım şeklinde yorumlanamayacağını, 

14 Kurumsal Başvuru’nun yapacağı bildirimde belirtmiş olunan geçen adresin 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,  



                                                                  
 

15 İşbu başvuru formundan doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

dairelerinin yetkili olacağını ve 

 

“NES Sahibi” olarak yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait yükümlülüklere 

uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

 

Tarih    : ………/………/…………… 

 

İmza    : ………………………….… 

 


