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             6 Eylül 2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/21 sayılı Ba�bakanlık Genelgesi ile Kamu
Sertifikasyon Yapısının kurulması ve i�letilmesi görev ve sorumlulu�u Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�tırma Kurumu’na
(TÜB�TAK) ba�lı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara�tırma Enstitüsü Müdürlü�ü’ne (UEKAE) verilmi�tir. Aynı Genelge ile
söz konusu yapının gözden geçirilmesi ve uygunlu�unun izlenmesi görev ve sorumlulu�u Telekomünikasyon Kurumuna
verilmi�, kurulacak yapıya uyum için kamu kurum ve kurulu�ları nezdinde sürdürülecek çalı�maların Devlet Planlama
Te�kilatı Müste�arlı�ı koordinasyonunda yürütülece�i de hükme ba�lanmı�tır. TÜB�TAK-UEKAE bu ba�lamda Kamu
Sertifikasyon Merkezi’ni (Kamu SM) kurmu� ve Telekomünikasyon Kurumuna yapmı� oldu�u bildirimin uygun bulunması
neticesinde 30 Haziran 2005 tarihinde Elektronik Sertifika Hizmet Sa�layıcı (ESHS) olarak faaliyete geçmi�tir.
             Kamu SM, kamu kurum ve kurulu�larının hayata geçirecekleri e-imza uygulamalarında ESHS olarak
görevlendirilmi�tir. Bunun dı�ında; sistem mühendisli�i, tasarım, kodlama gibi e-imza altyapısının kurulumuna ili�kin
konularda kamu kurum ve kurulu�ları ilgili mevzuat do�rultusunda diledikleri kurulu�tan hizmet temin edebileceklerdir.
             Elektronik devlet hizmetlerinde e-imza kullanımının hızla yaygınla�ması açısından son derece önemli olan kamu
sertifikasyon yapısının sa�lıklı i�lemesini teminen, kamu kurum ve kurulu�larının nitelikli elektronik sertifika talepleri
a�a�ıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kar�ılanacaktır.
             Ba�vuru:
             Bilgi sistemlerinde elektronik imza altyapısını kullanacak kamu kurum ve kurulu�ları ihtiyaç duydukları sayıda
nitelikli elektronik sertifika temin etmek üzere Kamu SM’ye ön ba�vuruda bulunacaklardır.
             Ba�vurular a�a�ıda belirtilen de�erlendirme süreçlerinin tamamlanması sonrasında, kamu çalı�anları adına kamu
kurum ve kurulu�larının nitelikli elektronik sertifika taleplerini Kamu SM’ye iletmeleri ile tamamlanacaktır.
             Adlarına nitelikli elektronik sertifika talep edilen kamu çalı�anlarınca doldurulup imzalanmı� "Kamu SM Nitelikli
Elektronik Sertifika Ba�vuru Formu" ilgili kurumlar tarafından Kamu SM’ye iletilecektir. Ba�vuru ile ilgili detaylı bilgilere
www.kamusm.gov.tr internet adresinden eri�ilebilir.
             De�erlendirme:
             Kamu kurum ve kurulu�ları tarafından Kamu SM’ye iletilecek nitelikli elektronik sertifika talepleri a�a�ıdaki teknik
hususlar göz önünde bulundurularak de�erlendirilecektir.
             • Teknolojik altyapı: Kamu kurum ve kurulu�unun e-imza kullanımına geçmesi için gerekli olan yazılım, donanım
ve a� altyapısının mevcudiyeti ve i�lerli�i.
             • �� süreçlerinin uygunlu�u: Kamu kurum ve kurulu�unun kullanmakta oldu�u yazılımlara temel olu�turan i�
süreçlerinin e-imza kullanımına uygunlu�u.
             Talep edilmesi halinde kurulum ve planlama a�amasındaki projeler de Kamu SM tarafından de�erlendirilebilecektir.
             �nceleme sonucunda teknolojik altyapı ve/veya i� süreçlerinin e-imza kullanımı için uygun görülmemesi halinde, bu
görü�ün gerekçeleri ve mevcut sistemin e-imza kullanımına hazır hale getirilmesine ili�kin öneriler bir raporla ilgili kurum
veya kurulu�a, Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arlı�ına ve Telekomünikasyon Kurumuna iletilecektir. Mevcut bilgi
teknolojileri altyapısında gerekli de�i�iklikler tamamlandıktan sonra yeniden de�erlendirme yapılabilecektir.
             Taleplerin Önceliklendirilmesi:
             Yukarıda sayılan teknik ko�ulları sa�layan talepler, elektronik devlet hizmetlerinin geli�mesi ve yaygınla�masına
olan katkısı da göz önüne alınarak, izleme ve koordinasyondan sorumlu kurulu�lar tarafından azami altı (6) aylık periyotlarla
yapılacak de�erlendirmelere göre önceliklendirilecektir. �htiyaç duyulması halinde daha sık aralıklarla önceliklendirme
yapılabilir. 
             Yapılan önceliklendirme ve sertifika taleplerinin kar�ılanmasına yönelik i� planı Kamu SM internet sitesinden
kamuoyuna duyurulacaktır.
             Sertifika Üretimi, Da�ıtımı ve Ek Teçhizat:
             �� süreçleri ve uygulama yazılımları e-imza kullanımına uygun hale getirilmi� bilgi sistemleri test sertifikaları
kullanılarak denenecektir. Sistemin uluslararası standartlara uygun çalı�tı�ı Kamu SM tarafından do�rulandıktan sonra
sertifika üretim süreci ba�latılacaktır.
             Bu süreçte, kamu çalı�anlarının güvenli elektronik imza olu�turma verileri ile nitelikli elektronik sertifikaları Kamu
SM tarafından hazırlanacak ve TÜB�TAK-UEKAE tarafından sa�lanacak güvenli elektronik imza olu�turma aracı (akıllı
kart) üzerinde imza sahiplerine kimlik tespiti yapılarak elden teslim edilecektir. Güvenli elektronik imza olu�turmak için
gerekli ek teçhizat da (akıllık kart okuyucu gibi) Kamu SM tarafından sa�lanacaktır.
             Kurumlar Arası ��birli�i:
             TÜB�TAK-UEKAE tarafından e-imza projelerinin hayata geçirilmesi a�amasında, ilgili kamu kurum ve kurulu�ları
Kamu SM’ye gerekli deste�i sa�layacaklardır.
             �zleme ve Koordinasyon:
             Kamu kurum ve kurulu�larının nitelikli elektronik sertifikaları edinme ve kullanma sürecine ili�kin üçer aylık
de�erlendirme raporları Kamu SM tarafından Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arlı�ı ve Telekomünikasyon Kurumuna
iletilecektir. Olası aksaklıkları gidermek amacıyla Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arlı�ı koordinasyonunda gerekli tedbirler
alınacaktır.
             Bilgilerini ve gere�ini rica ederim.
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