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GENELGESİ

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
E - İMZA ÇALIŞMA GRUBU
ANKARA - 2005

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kararı

Kamunun koordinasyonuna ilişkin Kurumumuz önerisi
genel olarak kabul edildi ve E-Dönüşüm Türkiye İcra
Kurulu Kararı 10 Haziran 2004 tarihinde konuyla ilgili
karar aldı.
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E-Dönüşüm İcra Kurulu Kararı doğrultusunda Başbakanlık
Genelgesi hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Başbakanlık Genelgesi ile Kabul Edilen Altyapı
Modeli
Çapraz Sertifikasyon

Kamu ESHS

Ticari ESHS

Ticari ESHS

Bankalar,
Sigorta Kuruluşları vb.

Başbakanlık

Sağlık Bak.

Başbakanlık
Çalışanları

İçişleri Bak. Maliye Bak.

İçişleri Bak.
Çalışanları
Sağlık Bak.
Çalışanları

Maliye Bak.
Çalışanları

Vatandaş
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Kurumun Öneri Gerekçeleri


Elektronik İmza Kanununun 21 inci maddesi ile kamu kurum ve
kuruluşlarının Telekomünikasyon Kurumunun belirleyeceği ücret
alt ve üst sınırlarına uyma yükümlülüğünden muaf tutulmasının
sonucunda kamu yatırımlarının özel sektörü dışlama etkisi
yaratacağı



Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortama geçişte kendi
problemlerini çözmek üzere özel çözüm arama yoluna gitmeleri
ve bu çalışmaların kamu kuruluşları arasında koordinasyondan
yoksun şekilde yürütülmesinin Türkiye için büyük problemleri
beraberinde getireceği



Bağımsız ürünler seçilmesi halinde kurumlararası iletişimde uyum
sorunuyla karşılaşılacağı

Kurumun Öneri Gerekçeleri


Kamu kurum ve kuruluşlarının bu işleri yapabilmek için mükerrer
yatırımlara giderek gereksiz işgücü ve kaynak sarfiyatı yapmış
olacağı
düşünülerek Kurumumuz tarafından kamuda elektronik imza
altyapısı kurmaya yönelik faaliyetlerin tek elden koordine
edilmesi önerisi E-Dönüşüm Türkiye İcra Kuruluna sunuldu.
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Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, kurumsal sertifika (kamu
çalışanlarınca kurum içi ve kurumlar arası işlemlerde kullanılacak
sertifika) ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir Kamu
Sertifikasyon Yapısı oluşturulması kararlaştırılmıştır.



Söz konusu yapı içerisinde, en üst seviyede bir Kök Sertifika
Hizmet Sağlayıcısı ile buna bağlı olarak Kamu Sertifika Hizmet
Sağlayıcısı kurulacaktır.



Söz konusu yapının gözden geçirilmesi ve uygunluğunun
izlenmesi görev ve sorumluluğu Telekomünikasyon Kurumuna
verilmiştir.
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Ulusal güvenlik gerekleri göz önünde bulundurularak, kurumsal
sertifika ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulacak Kamu
Sertifikasyon Yapısı içinde kurulacak olan Kök Sertifika Hizmet
Sağlayıcısı ve Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısı milli yazılım
ürünlerini kullanacaktır.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı kurumsal sertifika
yapısı altında toplanmasını hedefleyen, sadece kamu kurum ve
kuruluşlarına kurumsal sertifikaların oluşturulması ve sertifika
yaşam çevriminin yönetilmesini sağlayacak Kamu Sertifikasyon
Yapısının kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğu
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na bağlı Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne
(UEKAE) verilmiştir.

4

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi



Yürüttükleri görevler açısından özel niteliği haiz Türk Silahlı
Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Dışişleri Bakanlığı kök sertifika ihtiyaçlarını kurulacak Kök
Sertifika Hizmet Sağlayıcısından karşılayacaklar, Kamu Sertifika
Hizmet
Sağlayıcısı
sistemlerini
kendi
bünyelerinde
oluşturabileceklerdir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları kurumsal
sertifikalarını, Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısından temin
edeceklerdir.



Kamu çalışanları, kurumsal sertifikalarını kamu dışı bireysel
işlemlerinde de kullanabilecektir.
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Kurulacak bu Kamu Sertifikasyon Yapısı içinde yer alan Kök
Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, dileyen gerçek ve tüzel kişilerin
kuracakları Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına da kök sertifika
hizmeti verebilecektir.



Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm kamu kurum ve
kuruluşları, sertifika ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sertifika
Hizmet Sağlayıcısı olmak üzere kendi bünyelerinde hiçbir surette
yeni yatırım yapmayacaklardır. Bu konuda başlatılmış ve
sürdürülmekte olan ihale çalışmaları ile henüz sözleşmeye
bağlanmamış olan tüm ihaleler derhal iptal edilecektir.
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Sözleşmeye bağlanmış olanlardan, tek taraflı fesih hakkı bulunan
sözleşmeler derhal feshedilecek, halihazırda kullanılmakta olan
sistemler ise Telekomünikasyon Kurumunun da görüşü alınmak
suretiyle en kısa sürede bu yapıya uygun hale getirilecektir.



Henüz kullanıma geçmemiş olmakla birlikte, çalışmaları devam
eden ve sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edilemeyen proje ya da
proje bileşenlerine ilişkin karar, DPT Müsteşarlığı ve ilgili
kuruluşun ortak çalışması ile sonuçlandırılacaktır.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Elektronik İmza Çalışma Grubu İletişim
Bilgileri
Tel: 550 50 28
Faks: 550 50 66
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