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E-Posta* @

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

Anne Kızlık Soyadı (veya başka bir güvenlik kelimesi) :

A- TANıMLAR

işbu Başvuru formunda kullanılan terim ve ~özcük grupları 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde ayrıca

tanımlanması durumuhariç olmak üzere ve bu tanımlara aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır. işbu

bi'lşyur.\J)Qr,~u içerisinde tanımlanmayan terim ve sözcük grupları için 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu ve ilgili mevzuatı

iç~ri'sin'de yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.
, ~ .

"~~§9VEN E-iMZA PAKETi" liNES" ve 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu ile belirlenen güvenli elektronik imza oluşturma
v

aracından oluşan "ESHS" tarafından "NES Sahibi" ne sağlanan hizmet ve ekipmanlar bütünü.

liELEKTRONiK iMZA MEVZUATI" 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu, Elektronik imza Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve

Esa~lar-Hakkında Yönetmelik ve Elektronik imza ile ilgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ilişkin Tebliğ dahilolmak üzere konu ile ilgili
her?türlüyasal-döie-nlerneyi;- ~ -., .. - -- - - '--

"ELEKTRONiK SERTiFil<A HiZMET SAGLAYICI" (Bundan böyle "ESHS" olarak anılacaktır) "Elektronik imza Mevzuatı" çerçevesinde

erektr6hik~s'e'f'tifika, edliia'!'] darngasıve elektrohiklrnzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.

"ERişiMVERisilı "NES Sahibiline ait imza oluşturma verisine erişimin kontrolünü sağlayan PIN ve PUl< bilgisidir.

i<GEN~i:~1<6lLANIMA iLişKiN NiTELiKLi ELEKTRONil< SERTiFiKA iLKELERi" (Bundan böyle "GKNESi'" olarak anılacaktır) "ESHS"

oR~ra:&:VfDllllaJırı:ı-gerçekleştinnek- için ilgili, tareftann uymak zorunda olduğu gerekliliklerin tespit edildiği, uygulamaların ve

p~~ıred:ü-r~fin açıklandrğr, "ESHS'ltarafındafl -www.e-guven.com adresinden yayınlanan belli süreçler içeresinde güncellenen ve

"çs'I:ıl.Sf",tc!l':C!hndanumurna yapılan bir açıklama mahiyetindeki dokümandır.

ııGdJE~li)'t[EKfRONil( ıMZA" (veya eıektrol1ik imza) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda

bı;ıJQr'iqng.ü~iılielektrÇJnik imza otuşturrnaaracı-ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin

t~spiti.hrSqğJayan, -İm~alanmış -elektronik Veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan

elektronik imzadır.,1'.---- -,o, ~ r '~ '. '

"GÜVENLi':ElE:/<TRON:iı< iMZA OLUŞTURMA :ARACI" "NES" ile imza oluşturma verisini barındıran, imza oluşturma verisinin

güvenliğini-ve gizliliğini temin edecek teknik özelliklere sahip donanım aracı.

ILil\1ZA OLl)ŞJtJ~MA VERisi" imza sehibinealt olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir

~şidaha olmayan -şifreler. kriptografik ö41;1anahtarlar gibi verileri tanımlar.

IfhYlZA"poG-BlJ1AMA .:VERisilı ·:El:ektronj.k~lrnzavı doğrulamak için kullanılan şifreler. kriptografik açık anahtarlar gibi verileri

t!~~ım!;ar !mz'a:oıı-ışt~rrr~ verisi il~ matematiksel olarak ilişkilendirilmiş bir veridir,
. ,'. '. '. - :.' .(., \ \ '. . . "' ,
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':HJJp~~2. ,BA.ş,VUR.U!' Bir tüzel. 'kişiliğin, çalışanları ve/veya müşterileri ve/veya üyeleri ve/veya hissedarları adına yaptığı

nitelikli elektronik sertifika başvurusunu,. .

"KURUMSAL BAŞVURU SAHiBi" '~ESHS" ile Kurumsal Başvuru Sözleşmesi akdetmiş olan; Elektronik imza Mevzuatı uyarınca

çalışanlan ve/;eya müşterileri ve/veva-üveleri ve/veya hissedarları adına nitelikli elektronik sertifika başvurusunda bulunan tüzel

kişiliği,iŞbu' başvuru fo~mu kapsam'ında "Kurumsal Başvuru Sahibi" Türk Eczacılar. Birliği'dir.

~i~iın,iKLi' ELEkrRo'NiK:"SERTiFiKA'" (BUl1d:an böyle "NES" olarak anılacaktır) 5070 Sayılı Kanunun 9, Maddesinde ve ilgili

mevzuatta "içeriği ve teknik özellikleri b~lirtileıi elektronik sertifikayı,
. .: . ,'. ~: . - i ~i

,rNES ~AHisi" "Kurumsal Başvuru Sah'i'bi"nin, adına "NES" başvurusunda bulunması üzerine "ESHS" tarafından adına "NES"

düzenlenen ve işbu başvuru formunun tarafı olan gerçek kişiyi,

s - NES:SAHisf'NiN YÜKÜMLÜLÜKLERi

1 "NES Sahibi" olarak, işbu başvuru formu ile Türk Eczacıları Birliği'ne adıma "NES" tanzim edilmesi ve tarafıma "e-imza Paketi"

gönderilmesi için kurumsal başvuruda bulunmak ve işbu başvuru formunda belirtilen kurumsal başvuru sahibi yetkilerini

, ku(la~mClk'kbnu5uncJamünferit ~Iarak yefki verdiğimi

2 . işbu başvuru formu ile' "Kurumsal Başvuru Sahibi"nin "NES"i iptal etmesi veya askıya alması, geçerlilik süresinin sonunda

M'~rk~zi Nüfus idaresi Sistemi' (MERNiSyiiden yapılan kontrole göre "NES" içerisinde yer alan kimlik bilgilerinin geçerliliğini

= i • korurriası durumunda "NES"in 'yenilenmesi için rıza gösterdiğimi ve gayri kabili rücu olarak "Kurumsal Başvuru Sahibi"ni

, yetkiı'i ,kilôlffımı; .

3',' ";f~HS"nininte-r'n~t sitesinden erişilebilecek "GKNESi" ve "NESUE" içerisinde tanımlanan tüm yükümlülüklere uyacağımı,

"""N"ES'~ i'ç'erisindey'er alması iç'in işbu başvuru formunda beyan ettiğim tüm bilgilerin tam, doğru ve gerçek olduğunu; bu

'::~I~ıbi~V~rl~n,f'G~NESi'; içerisinde belirtilen belgelere dayandığını,

4'--;:;:."r~\j'rum5al 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

_"l!.z_e,~i!ı:?e_n:~imli.~,tespiti yapıldı~ını, söz konusu bilgilerin ve evrakların kopyalarının veya asıllarının "ESHS"ye iletilmesi için
"--'rıza g6:sreYdigim i': , '

"NES" içerisinde ye'r alması içinişbu başvuru formunda beyan ettiğim bilgiler ve "KurumsalBaşvuru Sahibi"ne önceden ibraz
,- I' --, ....~r . ", , ... -, _.,. . _

ettiğimgeçerli resmi belgelerde herhangibir silinti, kazıntı veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi
, J - ~." .. ~ ., .., ı'' .

veya söz konusu bilgi ve/veya .belgelerin daha önceden "Kurumsal Başvuru Sahibi" veya "ESHS" tarafından şüpheli olarak

değerlendlrtlmiş' olması durumunda işbu başvurumun "ESHS" tarafından reddedileceğini, bu durumda "Kurumsal Başvuru

St3~ibl':den,ve/veya~'ESHS"tlen(fıiçbir şekildetazminat talebinde bulunmayacağımı, talep edilecek ek bilgi ve/veya evrakların

. tam, ve,'d'ogru bireşekilde tamamlanması 'durumunda işbu başvurumun "ESHS" tarafından yeniden değerlendirmeye
alıiiBdclğır.ıl, ;v , i

6' t~l€'all'lrr;rş i'Mzı~il~ aynrhı:rkOki sonuçlan ;d:ôğu'ran "güvenli elektronik imza"yı, "i mza oluşturma verisi"ni ve "imza doğrulama

vef;l~i")nF"ESHS'! ta:rdfrnda'r'ı sunulah. "gü~~nli~'elektronik imza oluşturma aracı" kullana rak oluşturacağımı, "imza oluşturma

ileti5iıri" vi?'('im:za (Jognjlama' verisirit" sadece "güvenli elektronik imza" oluşturma ve doğru la ma amaçlı olarak kullanacağımı,

"t;i;iveıii'lieıektro.nik imı-a'''oluşturma''araô:'nıri münhasıran kendi kullanımımda olacağını, "güvenli elektronik imza oluşturma

araCı"'1ü:Zer1ıiıdekt"~'rmza "bluşttrrfn~ veri'sı"ni'n ve bu veriyi aktif hale getiren "erişim verisi"nin gizliliğini ve güvenliğini

sağlayacagıti1I, başkahfçbtrklştve hiçbir 'durumda kullandırmayacağımı veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere

kesinlikle a~klaıı:ıayacağıriıı,

7

8 "(Süvenli ~Iet<trorük imza 'oluştunnaarao=mn, "NES"in, "erişim verisinin", "imza oluşturma verisini"n ve "imza doğrulama

veti'sı"nink:aVböımasl)' catinntası.:' herhangi bir şekilde güvenliği ile ilgili bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline

geçmesihden ,şijphe'dııymamveva;şü~fıe duyduğum söz konusu durumların gerçekleşmesi halinde derhal "ESHS"nin çağrı
:;
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Merkezi'ni' aravarsk "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 y~r 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 işlernde kullanmayacağımı,
. ,

~ Adın:ıa::düzenlenecek olan "NE:S"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 iptalolacağını, bu durumda yeniden Güvenli Elektronik imza Oluşturma Aracı (Akıllı Kart)

ve "NE'S" temin etmek için yeniden başvuru yapmak ve Akıllı Kart ve "NES" bedeli ödemek zorunda olduğumu

, 10 "E:HS"ye veyaüçüncü 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

sınai hakların "ESHS"ye ait olduğunu,

11 Ad'lma'iJılzlmlehecek 'olan "NESi'i; 'geçerlilik süresi dolduktan sonraki zamanlarda veya iptali veya askıya alınması

durum'larında herhangi bir amaçla kullanmavacağtrru, "ESHS"nin her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan, işbu

başvunr tormu ile belirlenert yükümlülüklerimi yerine getirmemem veya yerine getirmediğim noktasında "ESHS"nin

şüpheterintrr oluşması durumu'nda "NES"i iptal edebileceği, böyle bir durumda "ESHS"den hiçbir şekilde tazminat talebinde

bulunmavacağrmi, bu sebeplerle doğmuş veya doğacak "ESHS"nin ve/veya 3. kişilerin doğmuş veya doğacak zararlarını

tazmirredereğirn!'

12 "ESHS"riirYOııce:del'1 yazılı iznlni almaksızın bu başvuru formundaki hak ve yükümlülüklerimi gerçek veya tüzel üçüncü bir

şahsaıdevredemeveceğtmf bır- başka 'gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu başvuru formu ve

df1lavlsıyla 'ilgili~yasal hükümlerde kayıtlı 'sorurnluluklanna ortak etmeyeceğimi ve "ESHS"deki hak ve alacaklarımı başkasına
'\ , ~ -

a!'evi'!'lv§'ti=tmıliketmeyeceğirni; +: /,

13 işf[ıi5a~~uru fotrnunun ilasmdandoğacak her türlü uyuşmazlıklarda, tarafımın ve/veya "ESHS"nin defter, belge ve kayıtları

iıe;:tierbtıgiSaycwk'a'yitlarının ge-yerli ve ibağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini, "ESHS"yi yemin teklifinden ber'i~ ~
kfld'igI11l1iı-e lşbum'addenfri.Hukuk Usulü"Muhakemeleri Kanununun 193, maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi için

be'{3r\lc·.~r1lamir.ida; Oıduğunu: - ihtilafın yargıya intikali halinde başka dellllere başvuramayacağım şeklinde

yçmJJ1:ılar:ıarı:ı,çıy~ca~lnl, ,'~ __ ..

14 KururnsalBaşvlıru'rnn ya:paccı'ğı;bildirimde. belirtmiş olunan geçen adresin tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli

adres olduğunuve adres 'de'ğtşikıiğl riıi "ESI'lS"ye yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda

belirtileri adrese göndertteceğnü ve 'geçeFli b'ir tebliğin yasal sonuçlar doğuracağını,
i
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15 ışbu başvuru formundan doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Mahkemeleri ve ıcra dairelerinin yetkili olacagını
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