TÜRKTRUST
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ
1.

Bu taahhütnamede geçen;
a) “Sertifika” deyimi; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9. maddesinde tanımlanan nitelikli elektronik sertifikayı,
b) “Sertifika sahibi” deyimi; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3. maddesinde tanımlanan sertifika sahibi gerçek kişiyi,
c) “TÜRKTRUST” deyimi; TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.’yi,
d) “TÜRKTRUST düzenlemeleri” deyimi; TÜRKTRUST web sitesinde ilan edilen TÜRKTRUST Sertifika İlkelerini (Sİ),
TÜRKTRUST Sertifika Uygulama Esaslarını (SUE) ve TÜRKTRUST Müşteri Kılavuzlarını,
e) “Mevzuat” deyimi; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan
“Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere
ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” ile “Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği”ni,
f) “İmza oluşturma aracı” deyimi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 6. maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza
oluşturma aracını
ifade eder.

2.

Sertifika sahibi,
a) Güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğunu bilir ve kabul eder.
b) İlgili Mevzuatı ve TÜRKTRUST düzenlemelerini okuduğunu kabul eder.
c) Sertifika başvurusu sırasında ve sertifikanın geçerlilik süresi boyunca, TÜRKTRUST’a bildirdiği tüm kişisel bilgilerin tam ve
doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.
d) Sertifikayı iptal etmek istediğinde, TÜRKTRUST’a bu bildirimi mümkün olan en kısa sürede yapacağını kabul eder.
e) Eğer imza oluşturma aracı TÜRKTRUST tarafından sağlanmış ise, adına düzenlenen akıllı kart, akıllı çubuk ve benzeri
elektronik imza oluşturma aracını ve bu araca ait erişim şifreleri zarfını şahsen teslim alacaktır.
f) İmza oluşturma aracını ve erişim şifrelerini, diğer kişilerin her türlü erişimine karşı koruyacak, hiçbir durumda diğer kişilere
kullandırmayacak, fiziki zarara veya kaybetmeye karşı koruyacaktır.
g) Sertifika başvurusu sırasında veya sertifikanın geçerlilik süresi boyunca, sertifika içeriğinde yer alacak veya almış olan bilgiler
dışında, kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri TÜRKTRUST’a mümkün olan en kısa sürede bildirecektir.
h) Sertifikasının iptalini temin etmek üzere, sertifika başvurusu sırasında veya sertifikanın geçerlilik süresi boyunca, sertifika
içeriğinde yer alacak veya almış olan kişisel bilgilerde meydana gelen değişiklikleri, mümkün olan en kısa sürede
TÜRKTRUST’a bildirecektir.
i) İmza oluşturma aracının veya erişim şifrelerinin diğer kişilerce kullanılma tehlikesinin ve/veya bu tehlikenin oluşmasına neden
olabilecek şartların ortaya çıkması halinde, iptalini temin etmek üzere derhal TÜRKTRUST’a bilgi verecektir.
j) Tarafınca oluşturulan elektronik imzaların doğrulanmasına imkan tanımak üzere, sertifikasının üçüncü taraflara ilanına rıza
............................................. (SERTİFİKA SAHİBİ el yazısıyla gösterir veya göstermez yazacaktır).

3.

Genel Şartlar
a) Nitelikli elektronik sertifikanın süresi, sertifika sahibinin tercihine göre, sertifikanın üretim tarihinden itibaren 1 (bir), 2 (iki) veya
3 (üç) yıldır.
b) TÜRKTRUST, Mevzuat ve TÜRKTRUST düzenlemeleri uyarınca hizmet verir.
c) TÜRKTRUST, sertifika sahibinin talebi veya Mevzuatın gerektirdiği haller uyarınca sertifikayı iptal edebilecektir.
d) Sertifika başvurusu sırasında sertifika sahibinin beyan ettiği kişisel bilgilerde bir eksiğin veya hatalı bilginin olduğunun ortaya
çıkması durumunda, TÜRKTRUST’ın sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı askıya alma veya iptal
etme hakkı saklıdır.
e) Sertifika sahibi, sertifikasının yenilenmesi talebini ancak sertifika süresinin sona ermesinden önce yapabilecektir.
f) TÜRKTRUST’ın, düzenlemelerinde, Mevzuat ve teknik gereklilikler uyarınca değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.

Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.
SERTİFİKA SAHİBİ (el yazısıyla, eksiksiz doldurulacaktır.)
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