TASNİF DIŞI
ŞİFRELEME API LİSANS BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ
1. Kurum/Firma Bilgileri
Kamu Kurumu DETSİS No:
Kurum KAYSİS/
Firma MERSİS Unvanı:
Vergi Kimlik No:

Vergi Dairesi:
E-posta:

Telefon:
Adres:

2. Lisans Bilgileri
Seçiniz

Lisans Türü:

EBYS geliştirici firmalara sadece test lisansı verilmektedir.

3. API Sorumlusuna Ait Bilgiler
Adı Soyadı
TC Kimlik No:

İş Telefonu:

Cep Telefonu:

Eposta:

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 Elektronik Mühür Sertifikası işlemlerinden sorumlu olduğumu taahhüt ederim.

Tarih:

İmza:

e-Yazışma Paketinin (EYP) API Sorumlusu ve kurum yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalanması gerekmektedir. İşbu formun EYP formatında gönderilmesi durumunda,
formun ıslak imza atılmak suretiyle onaylanmasına gerek bulunmamaktadır
Açıklamalar
MA3 API CMS Zarf kütüphanesi şifreli verinin oluşturulmasını ve şifreli verinin çözülmesini sağlar. Elektronik Yazışma Projesi kapsamında kullanılacak olan bu şifreleme
kütüphanesi TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM tarafından Elektronik Mühür/Kurumsal Şifreleme sertifikası almış olan kurumlara temin edilecektir. EBYS geliştirici firmalara sadece test
lisansı verilecektir.
• Bu form, Şifreleme API Lisans talebinin yazılı olarak beyan edilmesi ve başvurunun Kamu SM’ye iletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
• Form bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmalı ve çıktısı alınmış halinin Kurumu/Firmayı temsilen imza atmaya yetkili kişi tarafından onaylanarak TÜBİTAK BİLGEM
Kamu SM web sitesinde yer alan Şifreleme API Lisans Temin Yönergesi’nde belirtilen sürece uygun olarak Kamu SM’ye iletilmelidir.
• Gelen evrakların kontrol edilmesi akabinde, kontrolü başarılı olan Kurum veya Firma’nın e-posta adresine lisans dosyası e-posta ile gönderilecektir.
• DETSİS’te bilgileri bulunan ve Elektronik Mühür/Kurumsal Şifreleme Sertifikası almaya yetkisi olan kurumların her birinin ayrı bir lisans başvurusunda bulunması
gerekmektedir.
• Bu başvuru formu ile temin edilen şifreleme kütüphanesi sadece Elektronik Yazışma Projesi kapsamında kullanılacaktır.
• Kurum/Firma, temin ettiği kütüphane ve lisans dosyasını;
ᴏ koruma altında tutmayı ve sadece işbu formda belirtildiği şekilde kullanmayı,
ᴏ ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak, bunlara en az kendisine ait olup aynı derecede önemli bilgiyi korumak için sarfettiği itinayı göstermeyi,
ᴏ sadece Amaç için kullanmayı, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma açıklamamayı, neşretmemeyi, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamayı,
ᴏ sadece konuyla ilgili olmaları nedeniyle bunları “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline vermeyi,
ᴏ amaçlarının yerine getirilmesi için 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,
ᴏ lisans süresi bittikten sonra kullanmaya devam etmeyecekse imha edeceğini,
ᴏ 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, işbu form ile izin verilen Amaç dışında, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde kullanmamayı,
ᴏ ihtiva 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.

4. Kurum/Firma Onayı
e-Yazışma Paketinin (EYP) API Sorumlusu ve kurum yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalanması gerekmektedir. İşbu formun EYP formatında gönderilmesi durumunda,
formun ıslak imza atılmak suretiyle onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu formda Şifreleme API Lisans başvurusu sırasında 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.

Tarih:

Ad/Soyad:

İmza
Mühür/Kaşe:

Unvan:
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Uyarı: Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, diğer baskılar kontrolsüz kopyadır.
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