BG.SZ.06 ARKA KAPI TAAHHÜTNAMESİ

İşbu taahhütname, 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/12
sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 12. maddesinde yer alan
hükme dayanılarak hazırlanmıştır.

1.

Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu taahhütnamede geçen;
1.1.
“Arka kapı”, Uygulama yazılımı, donanım ve işletim sistemleri veya bu bileşenlerin bir ya da birkaçını
üzerinde barındıran cihaz/sistemlerde mevcut güvenlik önlemlerini aşarak erişim sağlamak üzere özel olarak
tasarlanan ve/veya kasıtlı olarak dâhil edilmiş boşluklar veya güvenlik açıklarını,
1.2.
“Dağıtıcı”, Bir üreticiye ait olan ürünlerin belirli bölgelerde tanıtımı ve satışını sağlamakla yetkili tüzel
kişiyi,
1.3.
“Kurum”, ……………………………………………………
…………………………………………………….. Kurumu’nu,
1.4.

adresinde

faaliyet

göstermekte

olan

“Tedarikçi”, tedarik zincirinde yer alan, üretici ve dağıtıcı dışındaki tüzel kişiyi,

1.5.
“Üretici”, ürünü üreten, imal eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyan
tüzel kişiyi,
1.6.
“Ürün”, Kurum tarafından tedarik edilmesi planlanan uygulama yazılımı, donanım, işletim sistemi veya
bu bileşenlerin bir ya da birkaçını üzerinde barındıran cihaz/sistemi,
1.7.

“Şirket”, işbu taahhütnamede yer alan yükümlülüklerden sorumlu üretici, dağıtıcı veya tedarikçiyi

ifade etmektedir.

2.

Ürün Özellikleri

Üretici
Ürünün Markası
Ürünün Adı
Ürünün Modeli
Ürün Üzerindeki Yazılımlara Ait
Versiyon Bilgisi
Ürünü Kapsayan
Ulusal/Uluslararası Standartlar

3.

Yükümlülükler

3.1.
İşbu taahhütnamenin 2. maddesinde özellikleri belirtilen ürünün, Kurum yetkililerinin bilgisi ve izni
olmadan; ürünü veya ürün içerisindeki herhangi bir bileşeni devre dışı bırakmak, yetkisiz kod çalıştırmak,
ürün içerisindeki verilere erişim sağlamak, verileri silmek ya da bütünlüğünü bozmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir arka kapı bulunmadığını,
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3.2.
Ürüne bakım, onarım ve garanti süreci dâhil olmak üzere tüm yaşam döngüsü süresince şirket
tarafından sunulan yama ve güncellemeler ile yeni versiyonların kurulum ve yönetim süreçlerinde işbu
taahhütnamenin 3.1. maddesinde yer alan hükümlere herhangi bir uygunsuzluk olmayacağını,
3.3.
Yukarıda beyan ve taahhüt edilen yükümlülüklere uyulmadığı ve/veya Kurum tarafından, verdiğimiz
bilgilerde gerçeğe aykırı durumların saptanması halinde, Kurum tarafından bu konuda alınacak kararlara
uyacağımızı ve uygulanacak yaptırımların tarafımıza doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu kabul ve
taahhüt ederiz.

4.

Muhtelif Hükümler

4.1.
İşbu taahhütnamede
uygulanacaktır.

yer

almayan

hususlarda

Türkiye

Cumhuriyeti

mevzuat

hükümleri

4.2.
İşbu taahhütnameden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yalnız ………………. Mahkemeleri yetkili
olacaktır.
4.3.
İşbu taahhütnamenin hükümlerinden biri ya da birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz
addedilmesi, taahhütnamenin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.
4.4.
İşbu taahhütname kapsamında şirkete yapılacak bildirim, tebligat ve diğer haberleşme yöntemlerinde
aşağıda şirket yetkilileri tarafından beyan edilen adres(ler) ve diğer iletişim bilgileri geçerlidir. Şirket adres
değişikliklerini derhal noter yolu ile Kurum’a bildirmek zorundadır. Aksi halde taahhütnamede belirtilen
adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
4.5.
İşbu taahhütname şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış olup imza tarihi itibarıyla
……. (süresince) yürürlükte kalacaktır.

Taahhütte Bulunan Şirketin
Unvanı

:

Adresi

:

Telefon / Faks

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Numarası

:

Ticaret Sicil Numarası:
Tedarik Zincirindeki Rolü:

Üretici

Dağıtıcı

Tedarikçi

Taahhütte Bulunan Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler)
İmza Tarihi

:

Yetkili Kişi Ad – Soyad

Yetkili Kişi Ad – Soyad

Yetkili Kişi Ad – Soyad

Kaşe/İmza

Kaşe/İmza

Kaşe/İmza
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