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2. Lisans Bilgileri

Lisans Türü: EBYS Geliştirici firmalara yalnızca test lisansı sağlanmaktadır. Talep eden 
kurumlar da ücretsiz test lisansı hizmetinden faydalanabilir. Test lisansı talep 
edilmesi durumunda ıslak imzalı gönderim tercih edebilir. 

1. Kurum Bilgileri

Kurum KAYSİS/DETSİS Adı: 

Kurum DETSİS No: 

Adres:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Kurum E-Posta:

Telefon:

API sorumlusu, Elektronik Mühür ve/veya Kurumsal Şifreleme sertifika başvurusunda beyan edilen sorumlulardan (asıl/yedek) biri olmalıdır. Test lisansı 
taleplerinde geliştirici firmalar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. İlgili sorumlu bilgilerinde değişiklik olması durumunda öncelikle Kamu SM Web 
sitesinde yer alan Sertifika Sorumlusu Yetkilendirme ve Güncelleme süreci işletilmelidir. 

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Cep Telefonu:

İş Telefonu:

Kurumsal E-Posta:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin “KVKK Bilgilendirme” sayfasında paylaşılan 
bilgilendirmeyi okudum ve beyan etmiş olduğum kişisel verilerimin bu kapsamda işlenmesini kabul ediyorum. Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olmaması 
durumunda doğacak bütün zararlardan sorumlu olduğumu beyan eder, Kurumum adına alınmış Şifreleme API Lisans işlemlerinden sorumlu olduğumu 
taahhüt ederim.

İşbu forma Sorumlu e-imza atacaktır.

Hazırlanan form üst yazısı ile birlikte EYP 2.0 dosyası 
oluşturularak iletilmelidir. EYP dosyası bu bölümde bilgileri 
yer alan sorumlu ve kurum onayı kısmında yer alan kurum 
yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalandıktan sonra 
kurum elektronik mührü kullanılarak mühürlenmelidir. 
Oluşturulan EYP dosyası sorumluya ait kurumsal e-posta 
adresi üzerinden Kamu SM'ye iletilmelidir.

İşbu forma Sorumlu ıslak imza atacaktır.

EYP ile gönderim yapılamadığı durumlarda hazırlanan formun 
ıslak imzalı halinin bilgi@kamusm.gov.tr veya 
kurumsal_bilgi@kamusm.gov.tr adresine e-posta ile 
gönderilmesi gerekmektedir. E-posta ile gönderim sonrası 
formun aslının ayrıca TÜBİTAK BİLGEM, P.K. 74 41470 Gebze 
Kocaeli adresine posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

İşbu form kapsamında başvuran kurum adına üretilecek Şifreleme API Lisans geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olacaktır.

3. Sorumlu Bilgileri

https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-bilgilendirme
https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/dokumanlar/yonergeler/muhur_sifreleme/?info=5
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6. Kurum Onayı
İşbu form ve taahhütnamede beyan ettiğimiz bilgilerin değişmesi/geçerliliğini yitirmesi durumunda bilgilendirme yapacağımızı, Şifreleme API’nin kullanımı 
sırasında yukarıdaki bahsi geçen maddelere kesinlikle uyulacağını, aksi durumlarda yaşanacak aksaklık ve zararlardan TÜBİTAK BİLGEM’in herhangi bir 
sorumluluğu olmadığını ve mevzuat kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü yaptırımın tarafımıza rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

4. Açıklamalar
1. İşbu form ve taahhütname, Şifreleme API Lisans talebinin yazılı olarak beyan edilmesi ve başvurunun Kamu SM’ye iletilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. API lisans temin sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler için Şifreleme API Lisans Temin Yönergesi incelenebilir.

2. MA3 API CMS Zarf kütüphanesi şifreli verinin oluşturulmasını ve şifreli verinin çözülmesini sağlar. E-Yazışma Projesi kapsamında bu 
şifreleme kütüphanesinin kullanılabilmesi için lisans dosyasına ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili API lisans dosyası Kamu SM tarafından 
Elektronik Mühür/Kurumsal Şifreleme sertifikası almış olan kurumlara ücreti karşılığında temin edilecektir. Ücretlendirmeler hakkında 
bilgi için Kamu SM web sayfası incelenebilir. EBYS geliştirici firmalara yalnızca ücretsiz test lisans hizmeti sağlanacaktır. Talep eden 
kurumlar da ücretsiz test lisansı hizmetinden faydalanabilecektir.

3. Hazırlanan formun üst yazısı ile birlikte EYP dosyası oluşturularak iletilmesi gerekmektedir. EYP dosyası, beyan edilen sorumlu ve 
kurum onayı kısmında yer alan kurum yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalandıktan sonra kurum elektronik mührü kullanılarak 
mühürlenmelidir. Oluşturulan EYP dosyasının sorumluya ait kurumsal e-posta adresi üzerinden bilgi@kamusm.gov.tr veya 
kurumsal_bilgi@kamusm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

4. Test lisansı talebinde ya da EYP ile gönderimin mümkün olmadığı durumlarda hazırlanan formun çıktısı alınmış halinin, beyan edilen 
sorumlu ve kurum onayı kısmında yer alan kurum yetkilisi tarafından onaylanarak bilgi@kamusm.gov.tr veya 
kurumsal_bilgi@kamusm.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. E-posta ile gönderim sonrası form aslının ayrıca 
TÜBİTAK BİLGEM, P.K. 74 41470 Gebze, Kocaeli adresine posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

5. API ile ilgili işlemlerde Kamu SM ve kurum arasındaki iletişim beyan edilen sorumlu ile sağlanacaktır.

6. Kurum/Firma, temin ettiği kütüphane ve lisans dosyasını;
o Koruma altında tutmayı ve sadece işbu formda belirtildiği şekilde kullanmayı,
o Herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma açıklamamayı, neşretmemeyi, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamayı,
o Gerekli olan haller dışında Gizli Bilgi’yi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamayı, tersine mühendislik faaliyeti 

gerçekleştirmemeyi veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerine orijinal metnin 
üzerinde bulunanlara benzer kısıtlayıcı bir ibarenin olmasını sağlamayı,

o Lisans süresi bittikten sonra kullanmaya devam etmeyecekse imha etmeyi,
o Almış olduğu gizlilik dereceli bilgileri kullanarak haksız rekabet yapmamayı, kendi faaliyetlerinde ve/veya ortağı olduğu ve/veya 

kendisine ortak olan diğer şirket ve şahısların faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde kullanmamayı,
o İhtiva eden ve/veya kullanan cihazları doğrudan veya dolaylı yoldan imal etmemeyi ve/veya üçüncü şahıslara imal ettirmemeyi, 

yurtiçinde ve/veya yurtdışında satmamayı, kabul ve taahhüt eder.

5. Sipariş Bedeli, Vergi, Masraflar ve Ödeme Şartları
 İşbu form  kapsamında üretilen Şifreleme API Lisansı, üretildiği tarih itibari ile Kamu SM'nin web sitesinde yayımlanan birim fiyatlar 

üzerinden ücretlendirilecektir. Kamu SM, birim fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Fatura, işbu formda beyan edilen sorumluya teslim edilecektir. Ödemenin yapılabilmesi için faturanın ilgili birimlere iletilmesi bu 
kişinin sorumluluğundadır. Vaktinde işlem yapılmayan faturalarla ilgili TÜBİTAK BİLGEM‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
KURUM, tarafına gönderilen faturada belirtilen tutarı, TÜBİTAK BİLGEM’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 Ödemeler, yasal süre içerisinde, vergi kimlik numarası ile sorgulanarak, ilgili bankaların TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM Kurumsal 
ödeme sayfalarından veya Kamu SM internet sayfasında yer alan borç sorgulama ve online ödeme sistemi üzerinden ya da 
TR190001500158007302823468 numaralı VakıfBank IBAN'a yapılabilecektir. Harcama Yönetim Sistemi üzerinden ödeme yapan 
kurumlar, ödemeyi yaparken mutlaka sipariş numarası veya fatura numarası belirtecektir. Sipariş veya fatura numarası 
belirtilmeyen ödemelerin faturaları ödenmemiş olarak gözükecektir.

 TÜBİTAK BİLGEM, 278 sayılı TÜBİTAK’ın Kurulması Hakkında Kanun’un 14. Maddesi gereğince Sözleşme’den doğan damga vergisi, 
karar pulu vb. vergi, resim, harçlardan muaf olduğundan söz konusu damga vergisi, karar pulu vb. vergi resim harçlar Kurum 
tarafından ödenecektir. Kurum, damga vergisinin yatırıldığına dair makbuzun bir kopyasını, damga vergisinin tahakkuk ettiği tarihi 
takip eden 5 (beş) iş günü içinde TÜBİTAK BİLGEM’e iletecektir. Sözleşme damga vergisinin yatırıldığına dair makbuzun TÜBİTAK 
BİLGEM’e iletilmemesi halinde TÜBİTAK BİLGEM’in bu makbuz ibraz edilene dek ürünü teslim etmeme hakkı saklıdır. Kurumun 
damga vergisinden muaf olması durumunda işbu Taahhütname'nin yürürlüğe girmesini müteakip 5 (beş) iş günü içinde TÜBİTAK 
BİLGEM Muhasebe Birimi'ne ilgili muafiyet belgesi ibraz edilecektir.

İşbu forma Kurum Yetkilisi e-imza atacaktır.
Hazırlanan form üst yazısı ile birlikte EYP 2.0 dosyasına dahil edilmelidir. 
Oluşturulan EYP dosyası sorumluya ait kurumsal e-posta adresi 
üzerinden Kamu SM'ye iletilmelidir.

İşbu forma Kurum Yetkilisi ıslak imza atacaktır.
EYP ile gönderim yapılamadığı durumlarda hazırlanan formun ıslak imzalı 
halinin bilgi@kamusm.gov.tr veya kurumsal_bilgi@kamusm.gov.tr adresine 
e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Formun aslının da ayrıca posta ile 
iletilmesi gerekmektedir. 

https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/urunler/kurumsal_muhur_ve_sifreleme_test_sertifikalari/fiyatlandirma.jsp
https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/dokumanlar/yonergeler/muhur_sifreleme/?info=3
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