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SSL SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ 

1. Bu taahhütnamede geçen;  

a) “Sunucu” deyimi; SSL sertifikasının kurulu olduğu bilgisayar veya ağ üzerinde ağ kaynaklarını yöneten web, e-posta veya 
uygulama sunucuları gibi bir cihazı, 

b) “SSL sertifika sahibi” deyimi; TÜRKTRUST SSL sertifikasına sahip olan tüzel kişiyi veya adi ortaklığı veya şahıs firmasını, 
c) “Yetkili(ler)” deyimi; sertifika sahibi adına temsil ve ilzama yetkilendirilmiş ve işbu taahhütnameyi imzalayan gerçek kişiyi veya 

kişileri,  
d)  “SSL Sertifikası” deyimi; sertifika sahibinin başvurusu (veya başvuruları) üzerine TÜRKTRUST tarafından üretilmiş SSL 

sertifikasını (veya sertifikalarını),  
e)  “Mühür” deyimi; SSL sertifikasının yüklendiği web sitesinde bulunduğunda ve üzerine tıklandığında, TÜRKTRUST web sitesi 

üzerinden sertifika geçerlilik kontrolü yapan sertifika sahibinin TÜRKTRUST SSL sertifikası kullandığını gösteren, TÜRKTRUST’ı 
karakterize eden sayısal resmi, 

f) “TÜRKTRUST” deyimi; Türkiye’de yerleşik bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim 
Güvenliği Hizmetleri A.Ş.’yi,  

g) “TÜRKTRUST düzenlemeleri” deyimi; TÜRKTRUST web sitesinde ilan edilen TÜRKTRUST Sertifika İlkelerini (Sİ), TÜRKTRUST 
Sertifika Uygulama Esaslarını (SUE) ve TÜRKTRUST Müşteri Kılavuzlarını,  

 ifade eder. 

2. Temsil ettiğim(iz) SSL sertifika sahibi adına ,  

a) SSL sertifikasını TÜRKTRUST düzenlemeleri ve yasalarla tam uyum içinde ve kullanım amacına uygun olarak kullanacağımı(zı), 
b) SSL sertifikasını, bir hatanın yaralanma, ölüm veya çevresel zarara yol açabildiği nükleer tesis, hava trafik kontrol, uçak 

navigasyon veya silah kontrol gibi sistemlerde kullanmayacağımı(zı), 
c) Herhangi bir SSL sertifika başvurusu sırasında ve sertifikanın geçerlilik süresi boyunca TÜRKTRUST’a bildirdiğim(iz) tüm bilgilerin 

tam ve doğru olduğunu, 
d) TÜRKTRUST düzenlemelerinde belirlenmiş olan anahtar uzunluğu ve benzeri parametrelerle uyumlu ve güvenlik altında anahtar 

üretimi yapmak üzere gerekli tedbirleri alacağımı(zı), 
e) Sunucunun veya SSL sertifikasına bağlı anahtarların, diğer kişilerce yetkisiz bir biçimde yerinin değiştirilmesine karşı gerekli 

önlemleri aldığımı(zı),  
f) SSL sertifikasının, sertifikaya bağlı anahtarların ve sunucuda kurulu bulunan ilgili yazılımların; kaybolmasına, açığa çıkmasına, 

değişime uğramasına veya diğer kişilerin yetkisiz kullanımına karşı gerekli önlemleri aldığımı(zı), 
g) Talep edilen SSL sertifikasında yer alacak olan açık anahtara karşılık gelen gizli anahtarı ve buna bağlı şifre veya akıllı çubuk 

(token) gibi aktivasyon verilerini veya cihazlarını münhasıran kontrolümüz altında tutmak, gizliliğini sağlamak ve her zaman uygun 
biçimde korumak için tüm makul önlemleri alacağımı(zı), 

h) Gizli anahtarın ortaya çıkması veya sertifika süresinin dolması halinde gizli anahtarın kullanımına derhal son vereceğimi(zi),  
i) SSL sertifikasının iptaline neden olacak TÜRKTRUST SUE Kitapçığı Bölüm 4.9.1’de sayılan nedenlerden birinin oluşması halinde, 

bu durumu TÜRKTRUST’a derhal bildireceğimi(zi), 
j) İşbu taahhütnamenin hükümlerini ihlal edecek olursak veya TÜRKTRUST’ın, üretilmiş olan SSL sertifikasının oltalama, sahtecilik 

veya kötü niyetli yazılımların dağıtılması gibi suç teşkil edecek faaliyetlere imkan tanıyacak şekilde kullanıldığını tespit etmesi 
durumunda, TÜRKTRUST’ın sertifikayı anında iptal etme yetkisi olduğunu, 

k) SSL sertifikasının tesliminden önce başvuru bilgilerinde herhangi bir değişikliğin olması durumunda bu değişikliği derhal 
TÜRKTRUST’a bildireceğimi(zi), 

l) Üretilmiş olan SSL sertifikasını teslim aldıktan sonra, SSL sertifikasının içeriğini hatasızlık bakımından gözden geçireceğimi(zi) ve 
doğrulayacağımı(zı),  

m) SSL sertifikasını sadece sertifikada listelenen alternatif özne adlarından erişilebilen sunuculara kuracağımı(zı) ve sertifikayı sadece 
ilgili tüm mevzuatla uyumlu olarak ve sadece işbu taahhütnameye uygun biçimde kullanacağımı(zı), 

n) SSL sertifikasının TÜRKTRUST SUE Kitapçığı Bölüm 4.9.1’de sayılan nedenlerden herhangi biri nedeniyle iptali veya süresinin 
dolması durumunda, sertifikayı ve bağlı anahtarları tamamen yok edeceğimizi ve kullanımına son vereceğimizi, 

o) TÜRTKTRUST’ın sertifikayı, mührü ve sertifika başvurusundaki belgelerde yer alan bilgileri yayımlayabileceğini, 
p) SSL sertifikasının kullanımının sona ermesi durumunda, varsa mührü web sitemizden kaldıracağımı(zı), 
q) Yukarıda sayılan taahhütlere uyulmaması nedeniyle doğacak zararlardan münhasıran sorumlu olduğumu(zu), 
kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 

3. Genel Şartlar  

a) TÜRKTRUST, ilan ettiği TÜRKTRUST düzenlemeleri uyarınca hizmet verir. 
b) TÜRKTRUST, kurumun talebi veya düzenlemelerin gerektirdiği haller uyarınca SSL sertifikasını iptal edebilecektir.  
c) SSL sertifika başvurusu sırasında kurumun beyan ettiği sunucu bilgilerinde bir eksiğin veya hatalı bilginin olduğunun ortaya 

çıkması durumunda, TÜRKTRUST’ın sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı iptal etme hakkı saklıdır. 
d) TÜRKTRUST, mevzuat ve ilgili standartlar uyarınca düzenlemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

4. Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.   
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