
 
EV SÖZLEŞMESİ 

 

Bu belge, E-Tuğra Genişletilmiş Doğrulama Sertifikası Abone Sözleşmesidir (“EV Sözleşmesi”). 

 

Bu, E-Tuğra ile E-Tuğra Sertifika Hizmetleri hesabı ("Abone") oluşturan kişi veya şirket arasında bağlayıcı bir yasal 

sözleşmedir. 

 

Bir Abone ve E-Tuğra, bu sözleşmenin "Tarafları" olarak tanımlanır. Genişletilmiş Doğrulama Sertifikası (“EV 

Sertifikası”) talep eden herhangi bir Abone, bu belgede “Başvuru Sahibi” olarak bilinecek ve aşağıda açıklanan 

“Başvuru Rollerinin” sahiplerini belirlemekten sorumludur.   

   

Bu belge, bir EV Sertifikasının bir yetkili tarafından talep edilebileceği hüküm ve koşulları açıklamaktadır. 

Başvuru sahibi. Standart E-Tuğra Abone Sözleşmesinde (“Abonelik Sözleşmesi”) açıklanan tüm hüküm ve koşullar, 

EV Sertifikası talep eden tüm Başvuru Sahipleri için eksiksiz olarak geçerlidir. Bu belge, özellikle EV Sertifikaları için 

gerekli olan ek adımları ve bilgileri açıklar. Abone Sözleşmesi ile EV Sözleşmesi arasında bir çelişki olması 

durumunda, EV Sözleşmesi işletme belgesi olarak kabul edilecektir.   

  

Başvuru Sahibi, İlgili Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları’nda (“CP/CPS”) yer alan EV Sertifikalarını 

kapsayan tüm yönergeleri izlemekten sorumludur. 

   

Belirlenmiş Başvuran Rolleri 

   

EV Sertifika süreci, yetkilendirme, gönderim ve doğrulama için birden fazla rol gerektirir. Abone, aşağıdaki 

Başvuran Rolleri’ni üstlenecek bir veya daha fazla gerçek kişiyi tayin etmelidir.   

   

1. Sertifika Talep Sahibi: EV Sertifika Talebi, yetkili bir Sertifika Talep Sahibi tarafından sunulmalıdır. Sertifika 

Talep Sahibi, Başvuru Sahibi tarafından istihdam edilen, Başvuru Sahibini açıkça temsil etme yetkisine sahip 

yetkili bir temsilci veya Başvuru Sahibi adına bir EV Sertifika Talebi dolduran ve gönderen (bir ISP veya 

barındırma şirketi gibi) üçüncü bir taraf olan gerçek bir kişidir. 

   

2. Sertifika Onaylayıcısı: EV Sertifika Talebi, yetkili bir Sertifika Onaylayıcısı tarafından onaylanmalıdır. Sertifika 

Onaylayıcısı, Başvuru Sahibi tarafından istihdam edilen Başvuru Sahibi veya Başvuru Sahibini temsil etme 

konusunda açık yetkisi olan yetkili bir temsilci olan gerçek bir kişidir. (i) Sertifika Talep Sahibi olarak hareket 

etmek ve diğer çalışanları veya üçüncü şahısları Sertifika Talep Sahibi olarak hareket etmeleri için 

yetkilendirmek ve (ii) diğer Sertifika Talep Sahipleri tarafından sunulan EV Sertifika Taleplerini onaylamak.   

   

3. Sözleşme İmzalayan: Talep edilen EV Sertifikası için geçerli olan bir Abone Sözleşmesi, yetkili bir Sözleşme 

İmzacısı tarafından imzalanmalıdır. Sözleşme İmzalayan, Başvuru Sahibi tarafından istihdam edilen veya 

Başvuru Sahibini açıkça temsil etme yetkisine sahip ve Başvuru Sahibi adına Abonelik Sözleşmelerini 

imzalama yetkisine sahip yetkili bir temsilci olan gerçek bir kişidir. 

   

Başvuru Sahibi, bir kişiyi bu rollerden iki veya daha fazlasını üstlenmesi için yetkilendirebilir ve/veya birden fazla 

kişiyi bu rollerden herhangi birini üstlenmesi için yetkilendirebilir. Aksi belirtilmedikçe, Başvuru Sahibi Rolünü 

doldurmaya yetkili herhangi bir kişi yukarıdaki rollerden herhangi birinde hizmet verebilir.   
   
   



E-Tuğra EV Sözleşmesi   
   

Bu belge, aşağıda adı geçen Taraflar arasında bir Ana Anlaşma işlevi görecektir. Başvuru Sahibi, bu EV Sözleşmesini 

imzalayarak, E-Tuğra tarafından doğrulanma ve bir EV Sertifikası verilmesi taleplerini kabul etmiş olur. 

   

Başvuru Sahibi adına ____________________________________________________________________________    

(Şirket veya Kuruluşun Tam Yasal Adı), aşağıda imzası bulunan kişi şirketi temsil etme yetkisine sahip olup, [CEO, 

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetici Üye, Direktör veya Bölüm Başkanı] olduğunu beyan eder ve 

bu sözleşmeyi akdetme yetkisine sahiptir.  

   

Aşağıda imzası bulunan kişi, Başvuran Rolleri’nin işgalcilerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere, bu sözleşmede 

sunulan bilgilerin doğru olduğunu onaylar. Aşağıdakiler, Başvuran Rolleri’nin belirlenmiş sakinleridir. 

   

Ad Soyad                 Telefon   

_________________________________________________   _________________________________________   
   

_________________________________________________   _________________________________________   
   

_________________________________________________   _________________________________________   

   

Aşağıda imzası bulunan kişi, bu sözleşmede, ilgili CP/CPS'de ve diğer belgelerde verilen hüküm, koşul ve 

gereksinimleri anladığını ve kabul ettiğini ayrıca teyit eder.   

   

Aşağıda imzası bulunan kişi, Başvuru Sahibi olduğunu ve E-Tuğra'dan bir veya daha fazla Genişletilmiş Doğrulama 

Sertifikası almaya çalıştığını onaylar.   

   

Başvuru Sahibi, yukarıda listelenen Başvuran Rolleri’nin herhangi bir sahibi tarafından E-Tuğra'ya gönderilen tüm 

Sertifika Talepleri, Abone Sözleşmeleri ve ilgili belgelere bağlı olmayı kabul eder. Başvuru Sahibi, yukarıda belirtilen 

Başvuru Sahibi Rolünün herhangi bir sahibinin haklarını iptal etmek veya herhangi bir şekilde değiştirmek için yazılı 

bildirim yoluyla aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak E-Tuğra ile iletişime geçmelidir. 

1) E-Posta Adresi:   
 destek@e-tugra.com.tr veya   
   

2) Posta yoluyla: E-Tuğra EBG Bilişim 

 Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.  
Ceyhun Atuf Kansu Cad. Gözde 

Plaza 130/58 06520 Balgat-

Çankaya / Ankara 

      

 

 

 
_____________________________________________________   ______________________________________________________   
Yetkili Kişi İmzası*                                                                                 Ad Soyad ve Unvan*   

       

     

 

_____________________________________________________   ______________________________________________________   
Şirket veya Kuruluşun Tam Yasal Adı E-Posta Adres   

   
* Şirketi temsil etme yetkisine sahip; CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetici Üye, Direktör veya Başvuru Sahibi/Kuruluş 

Bölüm Başkanı olmalıdır.   

 

Tarih   ______________________________________  


