
‘’NOTER TASDİKİ GEREKMEKTEDİR.’’
ADI (*)

SOYADI (*)

DOĞUM YERİ (*)

DOĞUM TARİHİ (*)

UYRUĞU (*)

T.C. KİMLİK NUMARASI (*) (T.C. Vatandaşı olmayan kişiler bu bölüme pasaport numaralarını
yazacaklardır.)

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ(*)

SERTİFİKA SAHİBİNE AİT BİLGİLER
(Bu bilgiler ‘’NES’’ iptal veya yenileme veya askı başvurusunda buluduğunuzda ‘‘e-güven’’
Çağrı Merkezi Yetkilisi’ nin sizleri tanımlaması amacıyla kullanılacaktır)

TEBLİGAT ADRESİ (*)

ÇALIŞTIĞI KURUM (*)

Ev/İş TELEFONU (*)

CEP TELEFONU (*)

NUFÜS CÜZDANI SERİ NUMARASI (*)

ANNENİZİN KIZLIK SOYADI (*)

TEBLİGAT ADRESİ OLARAK KULLANCAĞIM ADRES (*)

EV ADRESİ

NÜFUS CÜZDANI PASAPORT SÜRÜCÜ BELGESİ

SAHİBİ OLDUĞUM NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKAMI ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ
A.Ş. ‘ NİN YAYNLADIĞI KAMUYA AÇIK BİR DİZİNDEN (ldap.e-güven.com) ÜÇÜNCÜ
KİŞİLERİN ERİŞİMİNE AÇIK OLMASINA (*)

KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ’NİN SERTİFİKA KULLANICI SÖZLEŞMESİ’NİN 9. MADDESİ
UYARINCA MÜNFERİDEN SERTİFİKA İPTAL VE ASKI TALEBİNDE BULUNMAK 
HUSUSUNDAYETKİLİ OLMASINA (YALNIZCA KURUMSAL BAŞVURULAR’DA 
DOLDURULACAKTIR

‘’İşbu Başvuru Formu ile vermiş olduğum tüm bilgilerin şahsıma ait ve doğru
olduğunu:NES içerisinde yer alacak bilgilerin E-Güven’iin ‘’GKNESİ’’ içerisinde
belirtilen resmi belgelere dayandığını ve bu resmi belgelerdeki bilgilerle aynı
olduğunu: sözleşmenin Sertifika Sahibi nüsahası ile işbu Başvuru Formunda belirtmiş
olduğum ‘’E-Güven e-imza Paketi’’ içersinde yer alan tüm ürün ve hizmetleri tam ve
eksiksiz biçimde ayıptan ari olarak teslim aldığımı: NES ve e-imza sahibi olanın
doğurduğu yükümlülükleri ve sonuçlar bakımından eksiksiz olarak bilgilendirildiğimi
ve E-Güven NES Son Kullanıcı Taahhütnamesi’ni imzalayarak işbu Başvuru Formu
ile birlikte Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıya göndereceğimi gayri kabili rücu 
olarak kabul , beyan ve ikrar ederim.’’

İŞ ADRESİ

‘’NES’’ İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİLERİNDEN DOLDURULMASI ZORUNLU OLAN KİMLİK
BİLGİLERİNİ HANGİ BİR RESMİ BELGEYE BAKARAK DOLDURUNUZ

İZİN VERİYORUM İZİN VERMİYORUM

İZİN VERİYORUM İZİN VERMİYORUM

Nitelikli elektronik sertifika aşağıda belirtilen süre kadar geçerli olacaktır.

1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl

İÇERİSİNDE YER ALAN EKİPMAN VE HİZMETLER

‘’GKNESİ’’ YE GÖRE OLUŞTURULAN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA
GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA OLUŞTURMA ARACI ( AKILLI KART VE KART OKUYUCU)
KURULUM HİZMETİ ( KURULUM HİZMETİ  ÜCRETİ YERİNDE KURULUM VE KAYIT
MAKAMINDA KURULUM OLARAK AYRI ÜCRETLENDİRMEYE TABİDİR)

Adı - Soyadı İmza

SERTİFİKA SAHİBİ BEYANI (*)

SERTİFİKA SAHİBİ (*)



E-GÜVEN NES SON KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ
A- TANIMLAR 
İşbu Taahhütnamedeki terim ve sözcükler Elektronik İmza Mevzuatında ayrıca tanımlanması durumu hariç olmak ve bu tanımlara aykırı olmamak şartıyla, 
aşağıdaki anlamlara sahiptir. Taahhütnamede tanımlanmayan terim ve sözcükler için Elektronik İmza Mevzuatındaki tanımlar geçerlidir. İşbu Taahhütna-
me kapsamında elektronik sertifika hizmet sağlayıcı Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.’dir.,
“ERİŞİM VERİSİ” NES Sahibine ait imza oluşturma verisine erişimi sağlayan PIN ve PUK bilgisini,
“GENEL KULLANIMA İLİŞKİN NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKELERİ” (“GKNESİ”) 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 
sürelerle güncellenen dokümanı, 
“NES SAHİBİ” Başvurusu ile ESHS’ce adına nitelikli elektronik sertifika (NES) düzenlenen, işbu Taahhütnamenin tarafı gerçek kişiyi,
“E-GÜVEN E-İMZA PAKETİ” (veya Paket) NES ve güvenli e-imza oluşturma aracından oluşan, ESHS tarafından NES Sahibine sağlanan hizmet ve ekipman-
lar bütünü ifade eder.
B - SERTİFİKA SAHİBİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
NES Sahibi olarak, ESHS’ye adıma NES oluşturulması için başvuruda bulunduğumu, işbu Taahhütnamenin eki BAŞVURU FORMU’nda belirtilen Paketi 
ESHS’den talep ettiğimi, güvenli elektronik imzanın elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip olduğunu,
GKNESİ içinde tanımlanan tüm yükümlülüklere uyacağımı, NES içinde yer alması için EK-1 BAŞVURU FORMU’nda beyan ettiğim tüm bilgilerin tam, doğru 
ve gerçek olduğunu; bu bilgilerin GKNESİ’nde 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, 
E-imzayı, imza oluşturma ve doğrulama verisini e-imza oluşturma aracı kullanarak oluşturacağımı, imza oluşturma ve doğrulama verisini sadece e-imza 
oluşturmak ve doğrulamak için kullanacağımı,
Güvenli elektronik imza oluşturma aracının münhasıran kendi kullanımımda olacağını, güvenli elektronik imza oluşturma aracı üzerindeki imza oluşturma 
verisinin ve bu veriyi aktif hale getiren erişim verisinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımı, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağımı veya 
kullanımını sağlayacak bilgileri 3. kişilere kesinlikle açıklamayacağımı, 
Güvenli elektronik imza oluşturma aracının, NES’in, erişim verisinin, imza oluşturma ve doğrulama verisinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde 
güvenliği ile ilgili bir sorun olması veya 3. kişilerin eline geçmesinden şüphe duymam veya bu tür durumların gerçekleşmesi halinde ve kontrol etmekle 
mükellef olduğumu bildiğim NES içindeki bilgilerde eksiklik, hata ve/veya yanlış bir bilgi tespit etmem ya da bunlarda değişiklik meydana gelmesi halinde 
derhal ESHS’nin Çağrı Merkezi’ni (02163604605) arayarak bilgilendireceğimi, bildirim yapana kadar geçen sürede oluşabilecek zararlardan ESHS’nin 
sorumlu olmadığını, bu durumda NES’i herhangi bir işlemde kullanmayacağımı, 
Adıma düzenlenecek olan NES’i münhasıran ve müstakilen güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama süreçlerinde ilgili mevzuat uyarınca 
kullanacağımı, erişim verisini aktif hale getiren şifreyi üst üste 3 kez hatalı girmem durumunda şifremin bloke olacağını ve bunu 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 kullanıla-
maz olacağını, bu durumda NES temin etmek için yeniden başvuru yapmak ve NES ve/veya e-imza oluşturma aracı bedeli ödeyeceğimi,
ESHS’ye veya 3. kişilere ilişkin mücbir sebepler, bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya ESHS’nin faaliyetleri-
nin geçici veya sürekli 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, 
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 
yerinte getirmediğime dair ESHS’nin şüphelerinin olması durumunda NES’i iptal edebileceği, bu durumda ESHS’den hiçbir şekilde tazminat talebinde 
bulunmayacağımı, bu sebeplerle ESHS’nin ve/veya 3. kişilerin doğmuş veya doğacak zararlarını tazmin edeceğimi,
E-imza aracının kurulumu hizmetini almam halinde; ESHS’nin bana bildirdiği zamanda Paketi teslim alacağımı; belirtilen zamanda adreste bulunmazsam 
kurulum hizmet bedelinin tekrar tahsili ve yeni bir teslim zamanının kararlaştırılması şartıyla 2. defa teslim sürecinin uygulanacağını; yine adreste 
bulunmazsam NES talebimin reddedileceğini, kurulum hizmet bedelleri ile üretilen NES’e ait bedelin toplamından oluşan cezai ücretin ödemiş olduğum 
bedelden düşülerek tarafıma 10 (on) iş günü içerisinde iade edileceğini, ESHS’nin güvenlik gerekçeleriyle, tarafıma bildirmek koşuluyla Paketin teslim 
yerinde ve/veya zamanında değişiklik yapabileceğini, 
ESHS’nin önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimi 3. kişilere devredemeyeceğimi, 3. kişileri herhangi bir sebeple bu 
Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklara ortak etmeyeceğimi ve ESHS’deki hak ve alacaklarımı başkasına devir ve temlik 
etmeyeceğimi, 
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, ESHS’yi yemin teklifinden ber’i kıldığımı ve işbu maddenin HMK’nın 193. maddesi anlamında 
yazılı delil sözleşmesi beyanı olduğunu, 
İşbu Taahhütnamede belirtilen adresimin tebligat adresim olduğunu ve adres değişikliğimi ESHS’ye yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her 
türlü tebligatın bu adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlar doğuracağını, 
İşbu Taahhütnameden 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. 

AD SOYAD:
İmza: 


