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1. Şahsen Yapılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Başvurularında Talep Edilen Bilgi ve
Belgeler
•

Kimlik Belgesi
(Açıklama: Kimlik tespiti için üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı,
pasaport, sürücü belgesi ya da Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen “Avukat
Kimlik Belgesi”. (Kimlik belgesinin aslı PTT’de görüldükten sonra fotokopisi
alınarak başvuru sahibine geri verilecektir.))

•

Online Ön Başvuru Kodu
(Açıklama: e-İmza talep eden kişi adına https://eimzaonbasvuru.ptt.gov.tr/ adresinden
online ön başvuru yapılarak sistem tarafından üretilen başvuru numarası kayıt
işlemleri esnasında ibraz edilmelidir.)

2. Yabancı Uyruklu Kişilerin Başvurularında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler
•

Kimlik Belgesi
(Açıklama: Valiliklerin verdiği ve 99 ile başlayan kimlik numarasını gösteren
“Geçici Koruma Kimlik Belgesi”, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresinin verdiği ve
99 ile başlayan kimlik numarasını gösteren “İkamet İzin Belgesi” veya 99 ile
başlayan kimlik numarasını gösteren “T.C. Sürücü Belgesi”dir. (Süresi geçmiş
“Geçici Koruma Kimlik Belgesi” ve “İkamet İzin Belgesi” ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.))

•

Online Ön Başvuru Numarası
(Açıklama: e-İmza talep eden kişi adına https://eimzaonbasvuru.ptt.gov.tr/ adresinden
online ön başvuru yapılarak sistem tarafından üretilen başvuru numarası kayıt
işlemleri esnasında ibraz edilmelidir.)

3. Vekaletname ile Gerçekleştirilecek Başvurularda Talep Edilen Bilgi ve Belgeler
•

Kimlik Belgesi
(Açıklama: Vekil tayin edilen kişinin kimlik tespiti için üzerinde T.C. Kimlik
Numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi ya da Türkiye Barolar
Birliği tarafından verilen “Avukat Kimlik Belgesi”. (Kimlik belgesinin aslı PTT’de
görüldükten sonra fotokopisi alınarak başvuru sahibine geri verilecektir.))

•

Online Ön Başvuru Numarası
(Açıklama: e-İmza talep eden kişi adına https://eimzaonbasvuru.ptt.gov.tr/ adresinden
online ön başvuru yapılarak sistem tarafından üretilen başvuru numarası kayıt
işlemleri esnasında ibraz edilmelidir.)

•

Vekâletname
(Açıklama: Başvuru yapan kişi vekil tayin edilen şahsın kendisi olmalıdır. Firma
adı geçen vekaletler kabul edilmemektedir. Vekâletnamenin aslı PTT’de
görüldükten sonra fotokopisi alınarak başvuru sahibine geri verilecektir.)
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NOT: Vekaletnamede aranması gereken asgari ibareler başvuru yapılan e-İmza Hizmet Sağlayıcı
Firmaya göre değişiklik göstermekte olup ilgili ibareler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

“Adıma elektronik imza
başvurusu yapmaya” ve
“elektronik
imzamı
teslim
almaya”
şeklindeki ifadeler veya
benzer ifadeler açık
şekilde yer almalıdır.

“Adıma elektronik imza
başvurusu
yapmaya,
ilgili
form
ve
sözleşmeleri
doldurmaya,
oluşturulacak pin ve puk
kodlarını almaya ve eimzayı teslim almaya”
ibaresi yer almalıdır.

“ESHS'lerden
adıma
elektronik
imza/nitelikli
elektronik
sertifika
başvurusu yapmaya, başvuru için
istenen
tüm
bilgileri
vermeye,
taahhütname imzalamaya, aktivasyon
işlemi yapmaya, e-imza ekipmanı, sim
kart, sertifika, araç-gereç, token
vb..teslim almaya, şifre, pin kodu vb
güvenlik doğrulamasına ilişkin bilgileri
elektronik olarak veya fiziken teslim
almaya, adıma SMS ile ya da elektronik
ortamda işlem yapmaya ve/veya bilgi
almaya, ek olarak istenen tüm belgeleri
imzalamaya” ibaresi yer almalıdır.

UYARI: Yukarıdaki belgelerin sunulamadığı durumlarda (vasilik belgesi ile başvuru vb.)
yapılacak başvurular PTT işyerlerinde kabul edilmeyecek olup başvuru sahipleri tarafından
doğrudan ilgili e-İmza Hizmet Sağlayıcı Firmaya başvurulması gerekmektedir.
UYARI: Şirketimiz aracılığı ile yalnızca “Bireysel” e-İmza başvuruları alınmakta olup “Kurumsal”
e-İmza başvuruları için doğrudan ilgili e-İmza Hizmet Sağlayıcı Firmaya başvurulması
gerekmektedir.
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