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oluşturulmasõ
23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayõmlanan ve 23 Temmuz 2004 tarihinde
yürürlüğe girecek olan Elektronik İmza Kanunu ile, güvenli elektronik imzanõn elle atõlan
imza ile aynõ ispat gücüne sahip olduğu ve bu şekilde oluşturulan elektronik verilerin hukuken
geçerli olacağõ hususlarõ düzenlenmiştir.
Kanun ile yapõlan düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kendi aralarõnda
yapacaklarõ iletişimin yanõ sõra, vatandaşlar ve iş alemi ile arasõndaki iletişimin niteliğini,
güvenirliğini, etkinliğini ve hõzõnõ da büyük oranda ve olumlu yönde etkileyecektir. Elektronik
imzanõn sağlayacağõ imkanlardan yararlanabilmek için, kamu çalõşanlarõ da dahil olmak
üzere, vatandaşlarõn, Kanun’da belirtilen nitelikleri haiz bir elektronik sertifika hizmet
sağlayõcõsõndan elektronik sertifika temin etmeleri yeterli olacaktõr.
Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn iş ve işlemlerini elektronik ortama
dönüştürme sürecinde elektronik imza ve sertifikasyon işlemlerini yürütecekleri yapõlarõ kendi
bünyelerinde ve münferit olarak sağlamaya çalõştõklarõ gözlenmektedir. Bu münferit
çalõşmalarõn, bir yandan sistemin kendi işleyişi içerisinde karmaşaya yol açmasõ, diğer yandan
da mükerrerliklere ve dolayõsõyla emek ve kaynak israfõna neden olmasõ kaçõnõlmazdõr.
Bu nedenle, İcra Kurulumuzca, diğer birçok ülkede uygulandõğõ gibi ülkemizde de
elektronik ortamda yürütülecek iş ve işlemlerde, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn elektronik
imza ve sertifika ihtiyaçlarõnõn tek bir çatõ altõnda yapõlandõrõlarak karşõlanmasõnõn uygun
olacağõ değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõn, kurumsal sertifika (kamu
çalõşanlarõnca kurum içi ve kurumlar arasõ işlemlerde kullanõlacak sertifika) ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõ amacõyla bir Kamu Sertifikasyon Yapõsõ oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr.
Söz konusu yapõ içerisinde, en üst seviyede bir Kök Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ ile
buna bağlõ olarak Kamu Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ kurulacaktõr. Yürüttükleri görevler
açõsõndan özel niteliği haiz Türk Silahlõ Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT
Müsteşarlõğõ, Jandarma Genel Komutanlõğõ, Sahil Güvenlik Komutanlõğõ ve Dõşişleri

Bakanlõğõ kök sertifika ihtiyaçlarõnõ kurulacak Kök Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõndan
karşõlayacaklar, Kamu Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ sistemlerini kendi bünyelerinde
oluşturabileceklerdir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ kurumsal sertifikalarõnõ, Kamu
Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ’ndan temin edeceklerdir.
Kamu çalõşanlarõ, kurumsal sertifikalarõnõ kamu dõşõ bireysel işlemlerinde de
kullanabilecektir.
Kurulacak Kamu Sertifikasyon Yapõsõ içinde yer alan Kök Sertifika Hizmet
Sağlayõcõsõ, dileyen gerçek ve tüzel kişilerin kuracaklarõ Sertifika Hizmet Sağlayõcõlarõna da
kök sertifika hizmeti verebilecektir.
Ulusal güvenlik gerekleri göz önünde bulundurularak, kurumsal sertifika ihtiyacõnõn
karşõlanmasõ amacõyla oluşturulacak Kamu Sertifikasyon Yapõsõ içinde kurulacak olan Kök
Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ ve Kamu Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ milli yazõlõm ürünleri
kullanacaktõr.
Bu kapsamda; tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõn aynõ kurumsal sertifikasyon yapõsõ
altõnda toplanmasõnõ hedefleyen, sadece kamu kurum ve kuruluşlarõna kurumsal sertifikalarõn
oluşturulmasõ ve sertifika yaşam çevriminin yönetilmesini sağlayacak Kamu Sertifikasyon
Yapõsõnõn kurulmasõ ve işletilmesi görev ve sorumluluğu Başbakanlõk Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştõrma Kurumu’na bağlõ Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştõrma Enstitüsü
Müdürlüğü’ne (UEKAE) verilmiştir.

Söz

konusu yapõnõn gözden geçirilmesi ve

uygunluğunun izlenmesi görev ve sorumluluğu Telekomünikasyon Kurumu'na verilmiştir.
Bahse konu Kamu Sertifikasyon Yapõsõnõn kurulmasõ için TÜBİTAK-UEKAE
tarafõndan gerekli çalõşmalar derhal başlatõlacaktõr. Bu çerçevede; TÜBİTAK-UEKAE
tarafõndan ihtiyaç duyulacak kaynak tahsisi ve düzenlemelere ilişkin çalõşmalar ile kurulacak
yapõya uyum için kamu kurum ve kuruluşlarõ nezdinde sürdürülecek çalõşmalar, DPT
Müsteşarlõğõnõn koordinasyonunda yürütülecektir.
Yukarõda belirtilen istisnai kurum ve kuruluşlar dõşõndaki kamu kurum ve kuruluşlarõ,
sertifika ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla Sertifika Hizmet Sağlayõcõsõ olmak üzere kendi
bünyelerinde hiçbir surette yeni yatõrõm yapmayacaklardõr. Bu konuda başlatõlmõş ve
sürdürülmekte olan ihale çalõşmalarõ ile henüz sözleşmeye bağlanmamõş olan tüm ihaleler
derhal iptal edilecektir. Sözleşmeye bağlanmõş olanlardan, tek taraflõ fesih hakkõ bulunan
sözleşmeler

derhal

feshedilecektir.
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sistemler

de

Telekomünikasyon Kurumu’nun da görüşü alõnmak suretiyle en kõsa sürede bu yapõya uygun
hale getirilecektir.
Ayrõca; henüz kullanõma geçmemiş olmakla birlikte, çalõşmalarõ devam eden ve
sözleşmeleri tek taraflõ olarak fesih edilemeyen proje ya da proje bileşenlerine ilişkin karar,
DPT Müsteşarlõğõ ve ilgili kuruluşun ortak çalõşmasõ ile sonuçlandõrõlacaktõr.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ, bu Karar çerçevesinde tek taraflõ olarak fesih ettikleri
veya tek taraflõ fesih hakkõ olmayan proje ya da proje bileşenleri konusunda detaylõ bilgileri
içerecek raporlarõ Devlet Planlama Teşkilatõna ileteceklerdir.
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