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1) Tanımlar ve Kısaltmalar 

i. Güvenlik Hizmetleri Sertifikası (GÜS): Elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer 

yasal belgelerin gizliliğinin sağlanması için kullanılacak elektronik sertifikadır. 

ii. Mali Mühür Sertifikası (MÜS): Elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal 

belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması için kullanılacak 

elektronik sertifikadır. 

iii. Elektronik Mali Mühür Oluşturma Aracı: MÜS ve GÜS ile elektronik mali mühür oluşturma 

verisini barındıran, elektronik mali mühür oluşturma verisinin güvenliğini ve gizliliğini temin 

edecek teknik özelliklere sahip (akıllı kart, USB çubuk, donanımsal güvenlik modülü (HSM) vb) 

donanım aracıdır. 

iv. Elektronik Mali Mühür Oluşturma Verisi (Gizli Anahtar): Sertifika sahibine ait olan, 

sertifika sahibi tarafından elektronik mali mühür oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha 

olmayan sifreler, kriptografik özel anahtarlar gibi verileri tanımlar. 

v. Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM): TÜBİTAK'a bağlı BİLGEM bünyesinde, elektronik 

sertifika hizmeti sağlamak üzere oluşturulan birimdir. 

vi. Kamu SM Elektronik Mali Mühür Sİ ve SUE: Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları, 

elektronik mali mühür ile ilgili düzenlemeleri tanımlamaktadır. 

vii. Sertifika Sahibi: Adına MÜS ve GÜS üretilen tüzel kişi, diğer kurum-kuruluş veya işletmedir. 

2) Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri 
Sertifika sahibi;  

1. Kamu SM tarafından teslim edilecek olan elektronik mali mühür oluşturma aracını, MÜS,  GÜS 

ve elektronik mali mühür oluşturma verisini GİB tarafından yapılan düzenlemeler ve Kamu SM 

Elektronik Mali Mühür Sİ ve SUE ile Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 05/03/2010 tarih 27512 

sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) hükümleri, dışında kullanmayacağını, 

2. Başvuru sırasında kimliğini belgeleme ve doğrulama amacıyla gerek duyulabilecek kurumsal bilgi 

ve belgelerini tam ve doğru olarak beyan ettiğini; MÜS ve GÜS’ün geçerlilik süresi boyunca bu 

bilgilerin güncelliğini temin edeceğini, 

3. MÜS ve GÜS’ün geçerlilik süresi boyunca; beyan edilen bilgilerde meydana gelen ve içeriklerinde 

yer alan bilgilerin değiştirilmesini gerektiren değişiklikleri derhal GİB’e ve/veya Kamu SM’ye 

bildireceğini, 

4. Elektronik mali mühür oluşturma aracını ve/veya erişim verisinin (PIN) kayıp olmaması, açığa 

çıkmaması, değiştirilmemesi ve üçüncü kişilerin yetkisiz kullanımının engellenmesi için gerekli 

tedbirleri alacağını, 
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5. Elektronik mali mühür oluşturma aracının ve/veya erişim verisinin kayıp edilmesi, unutulması 

veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kamu SM’ye ve/veya GİB’e iptal talebinde 

bulunacağını, 

6. Kullanıma açılmamış (askıda), kullanım süresinin sonuna gelmiş veya iptal olmuş MÜS ve GÜS ile 

herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini, 

7. MÜS ve GÜS’ün, GİB tarafından yapılan düzenlemeler ve Kamu SM Elektronik Mali Mühür 

Sİ/SUE’ye ve bu Taahhütname’ye uygun olarak kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda; 

MÜS ve/veya GÜS’ün res’en iptal edileceğini kabul ettiğini, 

8. MÜS ve GÜS’ü Kamu SM Elektronik Mali Mühür Sİ ve SUE dokümanlarında belirtildiği biçimde ve 

bu Taahhütname’de belirtilen şartlar dahilinde kullanacağını,   

taahhüt eder.  

3) MÜS ve GÜS İptali 
MÜS ve GÜS iptal talebi, sertifika sahibi kurum/kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından yapılabilir. İptal 

talebi alındıktan sonra Kamu SM MÜS ve/veya GÜS’ü iptal eder. MÜS ve/veya GÜS aşağıda belirtilen 

hallerde, Kamu SM tarafından re’sen iptal edilir ve sertifika sahibine durum bildirilir. 

1. Sertifika sahibinin, MÜS ve GÜS’ü, bu Taahhütname’ye veya Kamu SM Elektronik Mali Mühür Sİ 

ve SUE’ ye uygun olarak kullanmadığının tespit edilmesi 

2. Kamu SM sisteminin, Kamu SM Elektronik Mali Mühür Sİ ve SUE’de belirttiği şekilde güvenliğini 

yitirmesi veya sertifika hizmetlerinin sonlandırılması 

3. Kamu SM Elektronik Mali Mühür Sİ ve SUE’ de belirtilen MÜS ve GÜS’ün iptalini gerektiren diğer 

hallerin ortaya çıkması. 

Taahhütname’nin süresi MÜS ve GÜS’ün geçerli olduğu süre kadardır. Yükümlülüklerin ihlali 

nedeniyle üçüncü kişilerin zarara uğraması halinde TÜBİTAK'ın ödemek zorunda olduğu tazminatlarla 

ilgili sertifika sahibine rücu hakkı saklıdır. 

Yukarıda Taahhütname’de yer alan maddeleri kabul ettiğimi ve Başvuru Formu’nda yazılı bütün 

bilgilerin doğru olduğunu, aksi halde doğacak bütün zararlardan sorumlu olduğumu beyan ederim. 

Formda belirttiğim bilgilere göre MÜS ve GÜS hazırlanmasını talep ederim. 

 

Adı Soyadı :       Tarih : 

Unvanı :       İmza : 

Kuruluş Adı : 

 


