TASNİF DIŞI
KAMU SM GÜVENLİ SUNUCU SERTİFİKA (SSL) HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Tanımlar ve Kısaltmalar
i.

SSL Sertifikası: Sunucunun kimlik doğrulaması sağlayan ve sunucu-istemci arasındaki verinin
güvenliğini ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.

ii.

Sertifika Sahibi: SSL sertifika başvurusunda bulunan ve talep ettiği alan adını kullanma yetkisine sahip
tüzel kişiyi tanımlar.

iii.

Alan Adı: İnternette hizmet veren sunucuları tanımlamak için kullanılan ve kurumsal kimlik yada marka
ile özdeşleşmiş isimlerdir.

iv.

Kamu SM: Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde elektronik sertifika hizmeti sağlamak üzere oluşturulan birim.

v.

Sİ ve SUE: Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları Güvenilir SSL Sertifika’sı ile ilgili düzenlemeleri
tanımlamaktadır.

Kamu SM aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder;

1. Sertifikalarla ilgili tüm işlemlerini Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtilen şartlar altında yerine getirir.
2. Kamu SM Sİ, SUE ve/veya ilgili belgelerin güncel sürümlerini kesintisiz olarak bilgi deposunda yayımlar.
3. Kök ve alt kök sertifikalarını üçüncü tarafların erişimine açık bilgi depolarında kesintisiz olarak yayımlar.
4. Sertifika başvurusunda bulunan kurum ve kişi bilgilerinin doğrulanmasını Kamu SM Sİ ve SUE

dokümanlarında tanımlandığı şekilde yapar.
5. Sertifika başvurusu sırasında sertifika sahibine ait kağıt üzerinde veya elektronik ortamdan verilen kişisel

bilgileri sertifika hizmeti dışında başka herhangi bir amaç için kullanmaz, tutulan bilgilerin gizliliğinin
korunması için gerekli önlemleri alır, bu bilgileri üçüncü kişilere mahkeme kararı veya sertifika sahibinin
yazılı rızası olmaksızın vermez.
6. SSL Sertifikası iptal talebi, Sadece Sertifika Sahibi tarafından yapılabilir. Sertifika aşağıda belirtilen hallerde,

Kamu SM tarafından re'sen iptal edilir.
6.1. Sertifika Sahibi'nin SSL Sertifikası'nı, bu Taahhütname ve/veya Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında
belirtilen şartlara uygun olarak kullanmadığının tespit edilmesi. Kamu SM sisteminin, Kamu SM Sİ ve
SUE dokümanlarında belirtildiği şekilde güvenliğini yitirmesi veya sertifika hizmetlerinin
sonlandırılması.
6.2. Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtilen, sertifikanın iptalini gerektiren diğer hallerin ortaya
çıkması.
7. İptal edilen sertifikalar için sertifika iptal listesi yayımlar.
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Uyarı: Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, diğer baskılar kontrolsüz kopyadır.
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