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EK-1 
(*) e-imza temini dökümanı. 
 
Değerli üyelerimiz, Odamız ile Elektronik imza sağlayıcısı , e-imza KIBRIS arasında yapılan anlaşmaya 
istinaden oda üyelerimize, Elektronik imza ücreti ilk yıl odamız tarafından karşılanacaktır. 
 
93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası'na göre Güvenli Elektronik İmza; 
 
"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal 
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder." 
 
Elektronik sertifikalar, Kimlik Kartı, Pasaport, nüfüs cüzdanı, sürücü belgesi veya diğer kimlik 
belgeleri gibi kişinin kimliğini ıspatlaması için elektronik ortamda kullanılan elektronik dosyalardır. 
Sertifikalar X.509 standardına uygun olarak üretilir ve bu standartla uyumlu olan, akıllı kartlara ya 
da token'lara yüklenebilir. 
 
Elektronik İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. 
Elektronik İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait 
olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. 
Elektronik İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu 
garantiler. 
Elektronik İmza, gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurumlar adına Elektronik İmza oluşturulamaz. 
 
Güvenli Elektronik İmza'nın Getirdikleri; 
Kimlik Doğrulama: Algoritmalar aracılığı ile imza sahibini doğrulama imkanı verir. 
Bütünlük: İmzalanan belgenin herhangi bir öğesinde değişiklik yapılmadığını kanıtlar. 
İnkar Edilmezlik: Islak imza ile aynı geçerliliğe sahiptir. 
 
 
Elektronik imza başvurusu yapmak için ; 

 

1. internet bağlantısı olan cihazdan www.e-imzakibris.com adresine  gidiniz. 
2. Sol üst köşede gördüğünüz BAŞVURU Butonuna tıklayarak başvuru formuna geçiniz. 
3. Elektronik Sertifikasını 1 Yıllık seçiniz, otomatik olarak size e-token’ı da seçmiş olacak 

elektronik imza sertifikanız 1 yıl süre ile geçerli olacak e-token’ı ise birdefaya mahsus almanız 
gerekiyor ilerleyen yıllarda yalnızca sertifika süresini uzatmanız yeterli olacaktır. Alttaki [ileri] 
butonuna tıklayarak bilgilerinizi gireceğiniz foma geçip bilgilerinizi doldurunuz. 

4. Formdaki Görevi kısmına Oda Sicil Numaranızı yazınız. 
5. Kağıt Fatura seçeneğini seçip [ileri] butonuna basınız. 
6. Ödeme Şekli seçeneğinde ,Kapıda Ödeme Seçeneğini seçiniz.  
7. En Son Okudum ve Kabul Ediyorum Kutucuklarını işaretleyerek başburu talebinizi 

sonlandırınız. 
8. işlemini gerçekleştirdiğinizde e-imza KIBRIS, elektronik imzanızı sizinle iletişime geçip 

ulaştıracak ve gerekli yazılım kurulumların yapacaktır. 
 

http://www.e-imzakibris.com/
https://www.e-imzakibris.com/support/onlineapplication/

