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Abstract 

Electronic certificate is electronic record which connects each other the 
signature verification data and identity informations of the owner of the 
signature. The most important task of the certificate is identity detection. 
Electronic signature on the certificate of electronic certificate service provider 
guarantees the integrity and accuracy of the certificate. Electronic certificate 
confirms the accuracy of the signature. The certificate is counterpart for the 
electronic environment of identity cards used in daily life. Electronic certificate 
provides to be communicated safely in communication networks of the data of 
users and organizations. The qualified electronic certificate is electronic 
certificates which contain the personal information of the owner of the 
certificate and which provide some technical needs in addition to the features 
of the electronic certificates which have been determined qualifications by legal 
regulations. The qualified electronic certificate is possible only in secure 
electronic signature. Responsibility which emerges because of the legal 
relationship between the certificate provider with the certificate holder is 
subject to the general provisions. Therefore it is the responsibility of the flaw in 
here. 

 

 
 
 
 
 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Sorumluluğu 
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Özet 

Elektronik sertifika imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini 
birbirine bağlayan elektronik kayıttır. Sertifikanın en önemli görevi kimlik 
tespitidir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki 
elektronik imzası, sertifikanın bütünlüğünü ve doğruluğunu garanti eder. 
Elektronik sertifika, imzanın doğruluğunu onaylar. Sertifika, günlük hayatta 
kullanılan kimlik kartlarının elektronik ortamdaki karşılığıdır. Elektronik 
sertifika, kullanıcıların ve kuruluşların bilgilerinin iletişim ağlarında güvenli bir 
şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Nitelikli elektronik sertifika, yasal 
düzenlemelerle nitelikleri belirlenmiş olan elektronik sertifikaların özelliklerine 
ilaveten bazı teknik ihtiyaçları sağlayan ve sertifika sahibinin kişisel bilgilerini 
içeren elektronik sertifikalardır. Nitelikli elektronik sertifika sadece güvenli 
elektronik imzalarda mümkündür. Sertifika sağlayıcısı ile sertifika sahibi 
arasındaki hukuki ilişki nedeniyle ortaya çıkan sorumluluk genel hükümlere 
tabidir. Bu nedenle burada kusur sorumluluğu söz konusudur. 
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1. Giriş 

Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte ve buna paralel olarak hukuk da kendini 
yenileme zorunda kalmaktadır. Özellikle bilgisayar ve buna bağlı olarak da internet 
üzerinden yapılan işlemlerin hızla ilerlediği görülmektedir. Bu nedenle bilgisayarla 
yapılan işlemlerde de hukuki korumanın sağlanmış olması gerekmektedir. 

İnternet hukukunun gelişimi ile hayatımıza giren bir alan da elektronik imzadır. 
Konumuz olan hizmet sertifika sağlayıcısının sorumluluğu Elektronik İmza 
Kanunu’nda yer almaktadır (Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.01.2005 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır). Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte (23.01.2004) hizmet 
sertifika sağlayıcıları da hukukta yerini almıştır. 

Dünyada ise elektronik imza hakkında ilk kanun Amerika Birleşik Devletleri’nde 9 
Mart 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Aksoy, 2006, s. 260; Sevimli, 2001, s. 
1023). İsviçre 12 Nisan 2001 tarihinde, Elektronik Sertifika Hizmetleri Hakkında 
Tüzük çıkarmış ve bu tüzük 1 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Şenocak, 
2001, s. 116). 

Elektronik imza başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 
veriyi ifade etmektedir. İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik 
bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt ise elektronik sertifikadır. Bizim 
konumuz ise bu tanımda yer alan elektronik sertifika hizmetini sağlayan kişilerin 
hukuki sorumluluğunun çerçevesini belirlemektir. 

2. Genel Olarak 

Elektronik ticaretin ve e-Devlet uygulamalarının (Skrobotz, Tüfekçi I) en önemli 
noktası, elektronik ortamda iletilen irade beyanlarının, beyan sahiplerine ait olup 
olmadıklarını belirleyecek ve bir bütün olarak karşı tarafa iletebilecek araçların 
oluşturulmasıdır (Legler). Bu amaca hizmet etmek ve bu ortamdaki güvenlik 
ihtiyacını karşılamak üzere gerek elektronik imza imkânlarının oluşturulması 
gerekse hukuki alt yapının hazırlanması konusunda çok çalışmalar yapılmış ve 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elektronik imza kanunları çıkarılmıştır 
(Legler; Schmidl, 2002, s. 502). 

Bir görüşe göre elektronik ortamda yapılan ticarette hidden information ve hidden 
action olarak iki önemli rizikonun varlığı bulunmaktadır. Bu rizikoların ortadan 
kaldırılabilmesi için sözleşme yapısına ilişkin tedbirler ve elektronik imza 
sertifikalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Buna karşılık sertifika sahibi ile 
sertifika kurumunun sorumluluğundaki açıklar sebebiyle bunun gerçekleştirilmesi 
de zor olacaktır (Zuber).    

Türkiye’de 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 tarihinde kabul edilmiş 
ve 23.01.2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve 23.07.2004 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Biyometrik usullerle atılan imzalardan (Berber ve Lostar, 
2006, s. 56 vd. 108; Er, 2007,s. 142; Savaş, 2005, s. 211) ayırt edilebilmesi 
bakımından bu kanunun isminin dijital imza kanunu olması gerektiği de ileri 
sürülmüştür (Yıldırım, F. 2004, s. 257; Sağlam, 2007, s. 169; Zuber). 
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Elektronik İmza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi başka kanunlarda da değişiklik 
yapılmasına yol açmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesi imzayı 
düzenlemektedir. 15. maddenin 1. fıkrasında “Güvenli elektronik imza da, el 
yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.” düzenlemesi 
getirilmiştir. Yine düzenleme getirilen bir diğer kanun ise Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu m. 205 f. 2’ye göre “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan 
elektronik veriler senet hükmündedir.” Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin 
delil (Yıldırım M. K. ve Pürselim, 2005, s. 1109; Berber, 2002, s. 207; Orta, 2005, s. 
135) sayılırlar. 

3. Elektronik İmza, Açık ve Gizli (Kapalı) Anahtar Kavramı 

Güvenli elektronik imza EİK. m. 4’te düzenlenmiştir. Hükme göre “Güvenli 
elektronik imza; a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, b) Sadece imza sahibinin 
tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, c) 
Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini 
sağlayan, d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp 
yapılmadığının tespitini sağlayan, elektronik imzadır.” (Savaş, 2005, s. 233; 
Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve 
Sonuç Raporu, s. 30; Küçüközyiğit, s. 6) Kanun’un tanımından anlaşılacağı üzere 
elektronik imza nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin 
tespitini sağlamaktadır. 

Değinilmesi gereken bir diğer konu da elektronik imza ve dijital imza 
kavramlarının birbirlerinin yerine kullanılsa da farklı kavramlar olduğudur. Dijital 
imza bir bilgisayar ortamı içerisinde belirli şifreleme yöntemleri ile 
sayısallaştırılmış imzayı ifade ederken; elektronik imza sayısallaştırma unsuru 
olmasa bile farklı elektronik yöntemlerle atılan imzaları da kapsamaktadır (Eren, 
2015, s. 281; Savaş, 2005, s. 210 – 211; Özgül, s. 2; Sağlam, 2007, s. 154 vd; Sevim, 
s. 5, Sözer, 2002, s. 127; Küçüköyiğit, s. 7; Akipek, II; Çomaklı; Çelikoğlu, Ahi I, 
Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve 
Sonuç Raporu, s. 23). Bu nedenle elektronik imza dijital imzaya göre daha üst bir 
kavram niteliğindedir (Savaş, 2005 s. 211; Tansuğ, s. 3; Erturgut, 2004, s. 100).  

Anahtar ise şifrelemek veya deşifre etmek için kullanılan sayısal karakter dizisi 
olarak tanımlanabilir. Bunlardan açık anahtar elektronik (sayısal) imzanın 
tetkikinde; gizli anahtar ise elektronik imzanın oluşturulmasında kullanılır (Orta, 
2005, s. 43; Çelikoğlu). 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, kendisine başvuran kişilere bir çift anahtar 
üretir. Açık anahtar kamunun öğrenebileceği bir şekilde listelenir. Gizli anahtar ise 
sadece sahibinin kullanımına tahsis edilir ve genel anahtara karşılık geldiği 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından garanti edilir (Savaş, 2005, s. 221; 
Berber, 2002, s. 154). Gizli anahtardan sadece bir tane üretilip elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısı tarafından sahibine teslim edilmektedir (Savaş, 2005, s. 221; 
Berber, 2002, s. 155; Erturgut, 2004, s. 117 – 118). Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının, üretmiş olduğu bu anahtarı kopyalama ve içerisinde bulunan 
verileri saklama yetkisi bulunmamaktadır (EİK. m. 10/son). 
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4. Elektronik Sertifika Kavramı 

Elektronik sertifika imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini 
birbirine bağlayan elektronik kayıttır (Yıldırım, 2004, s. 259; Orta, 2005 s. 49, 108; 
Schmidl, 2002, s. 512; Tüfekçi, I, s. 2; Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu 
Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 27; Erturgut, 2004,  s. 105 vd; 
Orer, 2011, s. 87). Bu nedenle sertifikanın en önemli görevi kimlik tespitidir 
(Erturgut, 2004, s. 11). 

Bir diğer tanıma göre “elektronik sertifika, dijital imza düzeninin temel taşlarından 
bir tanesini teşkil eder ve özellikle açık anahtar sisteminin dayandığı alt 
yapıdır.”(Sözer, 2007, s. 1014). Başka bir tanıma göre de elektronik sertifika, 
elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik 
bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, kanuna 
uygun olarak faaliyette bulunacak elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından 
belirli bir ücret karşılığında elde edilebilecektir (Elektronik İmza Nedir?; Legler). 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki elektronik imzası, 
sertifikanın bütünlüğünü ve doğruluğunu garanti eder. Elektronik sertifika, atılan 
imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir(Elektronik İmza Nedir?). 

Elektronik sertifika, günlük hayatta kullanılan kimlik kartlarının elektronik 
ortamdaki karşılığıdır. Elektronik sertifika kişinin kimliğini ve söz konusu bilgiye 
veya çevrimiçi hizmete ulaşım hakkını kanıtlamak için elektronik olarak sunulmak 
üzere geliştirilmiştir. Bu sertifikalar dijital bilgileri şifrelemek ve şifrelenen 
bilgileri çözmek için kullanılan bir çift elektronik anahtar ile kimlik bilgisini bağlar. 
Elektronik sertifika, kullanıcıların ve kuruluşların bilgilerinin iletişim ağlarında 
güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır (Tansuğ, s. 5).  

Mesajların şifrelenmesi ve deşifre edilmesindeki güvenlik ve gizliliği sağlamakta 
elektronik sertifikanın işlevidir. Ayrıca mesajı gönderenin ve mesajı alanın doğru 
yerler olduğunu da garanti etmektedir. Elektronik sertifika iletilen dokümanların 
tarih ve zamanını doğrular ve doküman arşivi oluşturulmasını da 
kolaylaştırmaktadır (Tansuğ, s. 5; Erturgut, 2004, s. 106). Böylelikle gerektiğinde 
bu arşivlere ulaşılabilmektedir. 

Elektronik sertifika ile internet üzerinde yapılan işlemlerde internet tarayıcısı 
aracılığıyla kimlik kanıtlama imkânı bulunmaktadır (Schmidl, 2002, s. 517). Bu 
sertifikalar internet üzerindeki alışverişlerde, ticari faaliyetlerde ve bilgilerin 
şifrelenmesinde kullanılmaktadır (Schmidl, 2002, s. 517). Elektronik ticaret yapan 
şirketler ve birçok kurum internet üzerinde gerçek ve yasal bir şirket olduklarını 
kanıtlamak için sertifikaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca internet bankacılığı, 
çevrimiçi alışveriş gibi iletilen bilginin gizliliği ve doğruluğunun çok önemli olduğu 
işlemlerin yaygınlaşması ve bu siteleri kullanan kişilerin de kimliklerinin 
doğrulanabilmesi için şifre kullanımının yanı sıra elektronik sertifikanın da 
kullanılması güvenliğin (Skrobotz) arttırılmasını sağladığından, birçok firma 
müşterilerinden elektronik sertifika talep etmektedir.  

5. Nitelikli Elektronik Sertifika 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus Kanun’un nitelikli elektronik sertifikanın 
tanımını yapmamış olmasıdır. Zira yapılacak bir tanımla nitelikli elektronik 
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sertifikanın hukuki çerçevesi daha net bir şekilde ortaya koyulabilirdi. 
Yönetmelikte ise “Nitelikli Elektronik Sertifika: Kanunun 9 uncu maddesinde 
sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı” şeklinde ifade edilmiştir. Kanun 
herhangi bir tanım yapmasa da doktrinde tanımlar yapılmıştır. 

Yapılan bu tanımlardan birine göre nitelikli elektronik sertifikalar, kanunlar veya 
yönetmeliklerle nitelikleri belirlenmiş olan elektronik sertifikaların bu 
özelliklerine ek olarak bazı teknik gereksinimleri sağlayan ve sertifika sahibinin 
kişisel bilgilerini içeren elektronik sertifikalardır (Orta, 2005, s. 110). Alelade 
elektronik sertifika diğer elektronik imzalarda da bulunabilirken, nitelikli 
elektronik sertifika sadece güvenli elektronik imzalarda mümkünüdür (Savaş, 
2005, s. 223; Sözer, 2007, s. 1015; Erturgut, 2004, s. 109). 

Nitelikli elektronik sertifika (Elektronik İmza Nedir?; Tüfekçi, I, s. 5; Orer, 2011, s. 
91). Kanun’un 9. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede de nitelikli elektronik 
sertifika da nelerin bulunması gerektiği tek tek sayılmıştır.  Hükme göre “Nitelikli 
elektronik sertifikada; a) Sertifikanın “nitelikli elektronik sertifika” olduğuna dair 
bir ibarenin, b) Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke 
adının, c) İmza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerinin, d) Elektronik imza 
oluşturma verisine karşılık gelen imza doğrulama verisinin, e) Sertifikanın 
geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, f) Sertifikanın seri numarasının, 
g) Sertifika sahibi diğer bir kişi adına hareket ediyorsa bu yetkisine ilişkin bilginin 
(Ahi I), h) Sertifika sahibi talep ederse mesleki veya diğer kişisel bilgilerinin, ı) 
Varsa sertifikanın kullanım şartları ve kullanılacağı işlemlerdeki maddi 
sınırlamalara ilişkin bilgilerin, j) Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifikada yer alan 
bilgileri doğrulayan güvenli elektronik imzasının, bulunması zorunludur.” Bu 
şartları taşımayan bir sertifika nitelikli olarak kabul edilemeyecektir (Sözer, 2007, 
s. 1015, Orta, 2005, s. 110). 

Direktif Ek 1’de nitelikli sertifikanın şartları sayılmıştır. Yabancı mevzuatta ve 
Kanunumuzda nitelikli elektronik sertifika tanımı Direktif Ek 1’in çevirisi 
şeklindedir. Ancak yabancı mevzuatta, sertifikanın nitelikli sertifika verme 
şartlarını yerine getirmiş bir sağlayıcı tarafından verilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir (Avusturya Elektronik İmza Kanunu “SigG” m. 2/3–7; Elektronik İmza 
Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 37 
– 38. Bilgili, 2002, s. 995. Almanya Elektronik İmza Kanunu “SigG” m. 7). 

Elektronik İmza Kanunu’nda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu şekilde bir 
ekleme, gerek hangi sertifikaların nitelikli sertifika olduğunu anlamayı 
kolaylaştıracak, gerekse normal sertifika yayınlayan sağlayıcı ile nitelikli sertifika 
yayınlayan sağlayıcının farklı yükümlülüklere tabi olmasını sağlayacaktır. Diğer 
ülkelerde ve Türkiye’de Direktiften farklı olarak, nitelikli elektronik sertifikada, 
varsa vekâlet yetkisine ilişkin bilginin de bulunması zorunludur. Dikkat edilmesi 
gereken bir başka konu ise sertifikanın varsa limitlerinin sertifikada bulunması 
zorunluluğudur. Kanun’un 13. maddesine göre de hizmet sağlayıcı sertifikanın 
kullanım ve maddi kapsamına ilişkin sınırlarının dışında, hiçbir şekilde 
sorumluluğunu sınırlayamaz. Uygulamada, sertifikalar imza sahibine sağlanırken 
sertifikanın kullanılacağı işlemlerdeki maddi sınır belirlenebilir. İmza sahibi 
sertifikayı bu sınırların üstünde bir işlemde kullanırsa sertifika hizmet sağlayıcı, 
sınırın üstünde doğan zararlar için sorumlu olmayacaktır. Ayrıca sertifikanın 
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kullanımı bazı işlemlerle de (bankacılık işlemleri, güvenli e-Posta) 
sınırlandırılabilir. Sertifikanın bu işlemler dışında kullanılması durumda sertifika 
hizmet sağlayıcının sorumluluğu söz konusu değildir (Sevim, s. 11).  

Nitelikli sertifikalarla ilgili koşullar Direktifte, yabancı mevzuatlarda ve Elektronik 
İmza Kanunu’nda sayılmıştır; ancak bu şartlar yeterli değildir. Bu sebeple pek çok 
ülke, e-imza yönetmeliklerinde uluslararası standartları (X.509, ETSI) referans 
göstermişlerdir (Sevim, s. 11). 

6. Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı Elektronik İmza Kanunu’nun 8. maddesinde 
düzenlenmiştir. Maddenin kenar başlığı elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı ise 
de bunun nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısı olarak anlaşılması gerekmektedir. 
Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi sadece nitelikli elektronik imzalar sertifikaya 
bağlanabilir (Savaş, 2005, s. 235; Geis, s. 3). EİK. m. 8 f. 1’e göre “Elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası (Savaş, 2005, s. 
223 – 224; Sözer, 2007, s. 1019; Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu 
Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 26) ve elektronik imzalarla ilgili 
hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek (Bu kanun, tasarı 
döneminde eleştirilmiştir. Bu eleştiriye göre sertifika hizmet sağlayıcılarının 
yükümlülükleri ve sorumlulukları göz önüne alındığında, gerçek kişilere sertifika 
hizmet sağlayıcısı olma olanağı verilmemeli, nitelikli sertifika vermeyen sertifika 
hizmet sağlayıcılarının da faaliyette bulunabilmesi için, genel şartların yanı sıra 
nitelikli sertifika verebilmesi için gereken şartlar ayrıca belirlenmelidir. Ülkemizde 
çok yeni bir faaliyet alanı olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kontrol 
edilebilmesi ve denetimin faaliyete başlamadan önce yapılabilmesi amacıyla, 
faaliyete geçme için bildirim ile birlikte şartlara ilişkin belgelendirme zorunluluğu 
getirilmelidir. (Çamurdan) veya özel hukuk tüzel kişileridir.” (Savaş, 2005, s. 220; 
Sağlam, 2007, s. 164 – 165; Sözer, 2007 s. 1017; Öngören, 2006, s. 87; Orta, 2005, s. 
117; Yavuzcan, ve Efeçınar, 2005,  s. 19 – 20; Erturgut, 2004, s. 110; Civelek). 
Burada kanun koyucunun amacı elektronik sertifikanın kanuni şartları taşıyan bir 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilmesidir (Erturgut, 2004, s. 
114; Schlauri, 2003, s. 1).  

Sertifikayı alan kişi, sertifikada adı belirtilen imza sahibinin elektronik imzasını 
çözmek istediğinde, sertifikada listelenmiş olan açık anahtarı kullanabilir ve bu 
sayede elektronik imzanın da açık anahtarın eşini oluşturan özel anahtarla atıldığı 
teyit edilmiş olur. Bu uygulama başarılı olursa, sertifikada adı belirtilen imza atan 
kişinin uygun özel anahtarı elinde bulundurduğu ve elektronik (dijital) imzanın da 
yine aynı kişi tarafından şahsen atıldığı garanti edilmiş olur (Sağlam, 2007, s. 165). 

EİK. m. 8 f. 1’de yapılan tanım Direktife uygundur. Buna karşılık hizmet 
sağlayıcının yüklendiği sorumluluklar düşünüldüğünde oldukça geniş bir tanım 
olmuştur. Sertifika hizmeti sağlamak, Kanun’da yapılan tanımın da desteklediği 
şekilde, sadece bilgisayarlar aracılığıyla yapılan bir işlemdir. Açık anahtarlı (Savaş, 
2005, s. 221) altyapı sistemiyle çalışan bir bilgisayar ağında, bilgisayar kullanıcıları 
iletişimlerini güvenli hale getirmek için sertifikalar kullanabilirler ve bu durumda 
sistemdeki güvenlik sunucusu sertifika ve zaman damgası hizmeti sağlar. Kanuna 
göre bu sunucunun operatörü veya sunucunun sahibi olan kişi veya kurum 
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“sertifika hizmet sağlayıcısı” olacak ve sertifika hizmet sağlayıcısına 
yükümlülüklere tabi olacaktır. Böyle bir durumun oluşmaması için ya Kanun’daki 
tanımın daraltılması gerekmektedir ya da Kanun’a ayrıca “nitelikli sertifika 
sağlayan hizmet sağlayıcı” tanımı ve yükümlülükleri eklenmelidir (Sevim, s. 12). 

Sonuç olarak nitelikli elektronik sertifika, kanunlar veya yönetmeliklerle 
belirlenmiş bazı ek teknik ihtiyaçları karşılayan ve sertifika sahibinin ek kişisel 
bilgilerini içeren elektronik sertifikalardır (Yıldırım, 2004, s. 259; Altundağ, 2006, 
s. 57 vd.). Bu elektronik sertifikaları hazırlayan elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcılarının temel görevleri sertifika hizmeti ve kimlik tespitinden ibarettir 
(Blocher, 2001, s. 435). 

EİK. m. 8 f. 1’de elektronik sertifika hizmetini verecek olanlar, kamu kurum ve 
kuruluşları, özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri olarak tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte doktrinde hizmetin sağlanmasında çok sıkı şartlar aranması, hizmetin 
kamusal nitelikli ve bu nedenle de devletin sorumlu tutulması gerektiği 
düşünülmüştür. Oysa sorumluk kamu hukuku kökenli hizmet kusuru şeklinde 
değerlendirilmeyip, özel hukuk nitelikli olarak kabul edilmelidir (Karlsruhe). 
Elektronik İmza Kanunu özel hukuk nitelikli yaklaşımı da kabul görmektedir 
(Yıldırım, 2004, s. 259). 

EİK. m. 8 f. 2 ve devamına göre “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kuruma 
(Telekominikasyon Kurumu) yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer 
(Erturgut, 2004, s. 121). Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yapacağı bildirimde; 
a) Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, b) Hizmeti güvenilir bir biçimde 
yürütmek, c) Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü 
tedbiri almakla ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir. 

Kurum, yukarıdaki şartlardan birinin eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit 
ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına 
bir ayı geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi 
halinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine son verir. Kurumun bu 
kararlarına karşı 19. maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince itiraz edilebilir. 
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin devamı sırasında bu 
maddede gösterilen şartları kaybetmeleri hâlinde de yukarıdaki fıkra hükümleri 
uygulanır.” 

Kuruma yapılan bildiriler hakkında da yönetmelik şu düzenlemeyi yapmıştır. 
Hükme göre “Kurum, yapılan bildirimi derhal incelemeye alır ve incelemeyi iki ay 
içinde sonuçlandırır. Bildirim şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren ESHS, 
bildirim yaptığı tarihten iki ay sonra faaliyete geçer. Kurum, inceleme sonucunda 
bildirim şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya yerine getirilmediğini 
tespit ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısına bir ayı geçmemek üzere bir süre verir. Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı bu sürenin sonuna kadar faaliyette bulunamaz. Elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından verilen süre içinde bildirim şartlarındaki 
eksiklikleri giderdiğini ispatlayan bilgi ve belgeleri Kuruma sunar. Bu şartları 
sağladığı Kurum tarafından tespit edilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 
bildirim yaptığı tarihten itibaren iki aylık sürenin tamamlanmış olması halinde 
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faaliyete geçer. Kurum, vermiş olduğu sürenin sonuna kadar bildirim şartlarındaki 
eksiklikleri gidermeyen Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı olma vasfını kaybettiğine karar verir.” 

Direktif m. 3/1’e göre sertifika hizmet sağlayıcıların kurulması izne tabi tutulamaz. 
Bu hükme yabancı mevzuatta da yer verilmiştir. Kanun’da bu tür bir izin 
yasağından söz edilmemesine rağmen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
bildirimle faaliyete geçeceğinin belirtilmiş olmasından, faaliyet için izin 
prosedürünün kullanılmayacağı anlaşılmaktadır. Bildirim zorunluluğu, yabancı 
ülkelerde farklı uygulamalarla ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkelerde tüm 
sağlayıcıların bildirimde bulunması gerekirken, bazılarında ise sadece nitelikli 
elektronik sertifika sağlayıcıları bildirimde bulunmak durumundadırlar. Bazı 
ülkelerde ise akredite olmak isteyen sağlayıcılar ayrıca bildirimde bulunmak 
zorundadırlar. Bildirim bedelleriyle ilgili uygulamada da farklılıklar 
bulunmaktadır. Bedeller sertifika başına veya senelik olarak çeşitli kıstaslara göre 
belirlenebilmektedir (Sevim, s. 12). 

EİK. m. 8 f/son’a göre “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Kurumun 
belirleyeceği ücret alt ve üst sınırlarına uymak zorundadır.” Bu sistemde sertifika 
fiyatlarını belirleme yetkisi Telekomünikasyon Kurumu’na (Akipek I, II. EİK. 
yürürlüğe girmeden önce de onay makamı ile ilgili görüşler ileri sürülmüştü. “Onay 
Kurumu; E-belge içeriklerinin doğrulanmasında e-imzadan başka ve bu kere 
imzacıların-belge sahibinin kimliklerinin doğrulanmasında uluslar arası ilgili emsal 
düzenlemelerde onay kurumu ve e-kimlik sertifikası kavramları ileri 
sürülmektedir. Mesaj gönderici ve alıcıların kimliklerinin belirlenmesi için üçüncü 
kişi veya kurumlarca elektronik sertifika düzenlenmesi gereklidir. Sertifika, 
kimliğin sayısal ispatıdır. Sertifika belgeleri sahibinin kişisel bilgilerini taşıyan çift 
anahtarlı kriptoloji tekniğine dayalı e-kimliktir. E-kimliğin beklenen faydayı 
sağlaması için taklit edilememesi gerekmekle bunları güvenilir kurumların 
dağıtması önerilmektedir. Onay kurumu, elektronik imza kullanımı için şifreleme 
anahtarlarıyla ilgili sertifikalar ihraç etmek üzere yetkilendirilmiş kişi ya da kurum 
olarak tanımlanmakta olup kullanıcılara sertifika dağıtması öngörülmektedir. Onay 
kurumları kimlik doğrulama ve elektronik imza anahtarı bilgilerinin saklanması, 
sırasında kişisel bilgilere ve taraflarca yapılacak iletişime ulaşma olanağı 
sağlayacak bilgileri bünyelerinde barındırmaları dikkate alınarak; E-ticarette özel 
sektör öncülüğü ilke olarak benimsenmiş olsa da bu kurumun, özel sektör 
temsilcilerine de yer verilmesini sağlayan ancak yarı kamusal bir statüye sahip 
olması önerilmektedir.” Çelikoğlu) (onay makamı) (Özgül, s. 6; Telekomünikasyon 
ve posta kurumunun Almanya’daki etkisi için bkz. Roßnagel, A ve Dieskau, S. F.  ve 
Pordesch, U.  ve Brandner, R., 2003, s. 301 – 306, s. 302). bırakılmış gibi 
gözükmektedir. Kurumun kendisi veya devlete ait bir başka kurum, sertifika 
hizmet sağlayıcı olarak görev yapacak olursa, bu durum haksız rekabete yol 
açabilecektir. Yabancı mevzuatlarda buna benzer bir düzenleme bulunmamaktadır 
(Sevim, s. 12).  

Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer konu da elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifikaya eklediği imzasının onaylatılacağı bir 
kurum, makam, mercii de bulunmamaktadır (Sözer, 2007 s. 1019). 
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7. Avrupa Birliği Yönergesinde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının 
Hukuki Sorumluluğu 

Avrupa Birliği Yönergesi’nde sertifika hizmet sağlayanların bir yandan üçüncü 
kişilere karşı sorumluluğu diğer taraftan sertifika sahibine karşı sorumluluğu 
asgari bir şekilde düzenlenmiştir. Birlik üyesi ülkeler daha ağır bir sorumluk 
düzeni oluşturabileceklerdir, ancak asgari sorumluluk bu Yönerge’de belirlendiği 
şekilde olacaktır (Roßnagel, 2001, s. 1817 vd). 

Sertifika hizmet sağlayıcısının üçüncü kişilere karşı sorumluluğu konusunda iki 
farklı sorumluluk getirilmiştir. Bu sorumluluklar sertifika hizmeti sunan kuruluşlar 
ile nitelikli sertifika hazırlayan ve kamuya sunan sertifika sağlayıcılarının 
sorumluluğudur. Yönerge’de gelişmiş elektronik imza sertifikalarından dolayı 
üçüncü kişilere karşı sorumluluğa yer verilmemiştir. Yönerge’ye göre üçüncü kişi, 
söz konusu sertifika sebebiyle sertifika kuruluşu ile arasında sözleşmesel bir bağ 
bulunmayan kişiler, özel sertifika sahibi dışındaki kişilerdir. Sertifika hizmet 
sağlayıcısı imzadan değil, hazırladığı sertifikadan sorumlu tutulmuştur (Yıldırım, 
2004, s. 262). 

Yönerge’de sorumluluğa ilişkin genel şartlar şu şekilde belirlenebilir (Yıldırım, 
2004, s. 262 – 263). İlk olarak, sertifikanın resmen kullanılmaya hazır hale 
getirilmesi aranmaktadır. Tamamlanmamış, resmiyet kazanmamış, oluşum 
aşamasındaki bir sertifika sebebiyle sorumluluk söz konusu değildir. Resmiyet 
kazanmaktan anlaşılan, sertifikanın resmi işlerde kullanılması değil, gerek idari 
birimler, gerekse kişiler arasındaki ilişkilerde kullanılabilecek hale getirilmiş 
olmasıdır. 

İkinci olarak aranan şart, bir sertifika hizmet sunucusunun bulunmasıdır. 
Yönerge’ye göre hizmet sunucusu (Yönerge’de terminoloji birliğine de 
uyulmamıştır. Sertifika hizmetleri sunucusu kavramını ifade etmek için farklı 
terimler kullanılmıştır.), elektronik imza sertifikası veya elektronik imzaya ilişkin 
diğer hizmetleri sunan kişi veya kuruluşlardır. Bu kişi veya kuruluşlar, Yönerge’de 
belirlenen şartları taşıdıkları tespit edildikten sonra göreve başlayabileceklerdir ve 
ancak bu aşamadan sonra düzenledikleri sertifikalar sebebiyle sorumlulukları 
doğabilecektir. Ayrıca bu kişi veya kuruluşlar sertifikayı bizzat düzenlemeseler 
bile, başka ülkelerden alınmış sertifikaları kabul ettikleri takdirde de sorumluluğu 
üstlenmiş olmaktadırlar. 

Üçüncü olarak aranan şart ise, kişinin sertifikaya makul bir biçimde güvenmesidir. 
Makul güven üçüncü kişinin bildiği veya durumun gereği bilmesi gerekli 
durumlarda söz konusu olmaz ve dolayısıyla da sorumluluk da doğmaz. Alman 
kanun koyucusu isabetli olarak hukuki bir deyim olmayan “makul güven” ifadesi 
yerine “bildiği veya bilmesi lazım geldiği haller” şeklinde kanuna Yönerge’nin bu 
hükmünü almıştır (Makul güven ifadesinin kullanılması yerinde olmamıştır.).  

Sorumluluğun genel şartlarının yanında aynı zamanda özel şartları da 
bulunmaktadır (Yıldırım, 2004, s. 263). Öncelikle sertifika hizmet sağlayıcısının 
sorumluluğu nitelikli sertifikanın düzenlenişi esnasında sertifikada yer alan tüm 
bilgiler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu bilgilerin gerçeği yansıtmaması veya 
eksikliği sertifika düzenleyenin sorumluluğuna yol açmaktadır. Sertifikada yer 
alması gereken bilgiler, Ek 1’deki öngörülen asgari bilgiler ile başvuru sahibinin 
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bildirdiği bilgilerden oluşmaktadır. Ek 1’de öngörülen bilgiler ise sertifikanın 
nitelikli sertifika olduğunun yazılması, sertifika hizmetleri sunucusunun kimliği ve 
yerleşim yeri, sertifika sahibinin ismi veya onun tanınmasına yarayacak takma adı, 
ismin ya da takma adın yanı sıra özel unvanlar ve ek bilgiler, örneğin temsilci ise 
kimi temsil ettiği, adres, vergi numarası vs. bilgiler, imza doğrulama verileri, 
imzanın geçerlilik süresi ve sertifika teşhis kodu, sertifika hizmet sağlayıcısının 
güvenli elektronik imzası, sertifikanın kullanım alanı ve en fazla ne miktardaki 
hukuki işlemler için kullanılabileceğine ilişkin bilgilerdir. Sertifika düzenleyicisi 
sadece bu sertifikaya yazılması zorunlu asgari bilgilerden dolayı değil, sertifikaya 
yazılan diğer bilgilerden de sorumludur. Sorumluluk sertifikanın kullanımındaki 
aksaklıklar sebebiyle olduğu gibi, teknik bilgilerden eksiklikler sebebiyle de 
olabilir. Örneğin, sertifikada içerik hizmetleri sunucusunda yer alan ve oradan 
yüklenmesi gereken teknik bir adres yer almıştır ve bu bilgi verilmediği için zarara 
uğrayan kişinin zararını sertifika düzenleyicisinin tazmin etmesi gerekebilir 
(Yıldırım, 2004, s. 263). 

Sertifika düzenleyen kuruluş sertifika da yer alan bilgilerin ancak düzenleme 
anında doğru olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür ve bu andan sonra 
meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle sorumluluğu doğmaz. Başka bir 
ifadeyle sertifika hizmet sağlayıcısı sertifika düzenledikten sonra burada yer alan 
bilgilerin doğruluğunu sürekli olarak kontrol etmek ve değişiklikleri sertifikaya 
işlemek gibi bir yükümlülüğü yoktur (Yıldırım, 2004, s. 263). 

Sorumlulukla ilgili Yönerge’nin 6. maddesinde asgari sorumluluk olarak ispat yükü 
ters çevrilmiş bir kusur sorumluluğu öngörülmüştür (Roßnagel, 2001, s. 1823). 
Yönergenin 5. maddesi hükmüyle üye devletler, bir elektronik imzanın sırf, 
elektronik şekilde olmaması, nitelikli sertifikaya dayanmaması veya güvenli imza 
oluşturma aracı ile oluşturulmaması gerekçesiyle, hukuki etki ve delil olarak kabul 
edilebilirlikten yoksun olmanın önüne geçmişlerdir (Falcıoğlu, 2004, s. 84). 

8. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Sorumluluğunun Tespiti 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sorumluluğunun bir sebep ya da tehlike 
sorumluluğu olarak düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar 
söz konusudur. Avrupa Birliği Elektronik İmza Yönergesi’nin ilk taslağında 
sertifika hizmet sağlayıcıları için tehlike sorumluluğu öngörülmüş ise de daha 
sonra taslaktaki bu istisnai hüküm, ana kural haline getirilmiş ve sorumluluk, ispat 
yükü ters çevrilmiş kusur sorumluluğu olarak düzenlenmiştir(Yıldırım, 2004, s. 
264).  

Elektronik İmza Kanunu’nda sertifika sağlayıcısı ile sertifika sahibi arasındaki 
hukuki ilişki sebebiyle sorumluluğun genel hükümler tabi olduğunu açıkça 
belirtmiştir. Bu nedenle buradaki sorumluluk tipik kusur sorumluluğudur. 
Bununla birlikte hükmün ifadesinde eksiklikler bulunmaktadır. Bu durumda da 
hükmün uygulanması tereddütlere yol açabilecektir. EİK. m. 13’te yer alan “genel 
hükümler” ifadesiyle yalnızca Borçlar Kanunu’nun genel hükümler kısmında yer 
alan sözleşmesel sorumluluğa ilişkin genel hükümlerin mi; yoksa Elektronik İmza 
Kanunu’na göre genel nitelikli hükümler olan Borçlar Kanunu’nun tamamının mı 
esas alınacağı tereddütlere yol açabilir. Kanun koyucu ister genel nitelikli olsun, 
ister özel nitelikte Borçlar Kanunu’nun tüm hükümleri Elektronik İmza Kanunu’na 
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nazaran genel hüküm niteliğindedir ve bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda özel 
hüküm bulunmadığı takdirde bütünüyle uygulama alanı bulmalıdır. Buna göre 
sertifika hizmet sağlayıcısı ile sertifika sahibi arasındaki ilişkinin hukuki niteliği 
belirlenmeli, öncelikle bu sözleşme tipine ait hükümler uygulanmalı, daha sonra 
Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulama alanı bulmalıdır (Yıldırım, 2004, s. 
265). Ayrıca sertifika hizmeti sunan kişi veya kuruluşun tıpkı imza tasdiki yapan 
noter gibi en azından sorumlu tutulması ve göstermesi gerekli özenin bu meslek 
erbabının özen borcuna kıyaslanması gerektiği savunulabilir (Yıldırım, 2004, s. 
265).  

Kanun koyucu, elektronik imza sebebiyle bu imzaya güvenen ve dolayısıyla bir 
zarara uğrayan kişilere karşı da sertifika sağlayıcılarını esas olarak haksız fiile 
ilişkin hükümlere tabi tutmuş; olağan sebep sorumluluğu veya bir tehlike 
sorumluğu olarak düzenlememiştir. Kanun koyucu sadece direktifte öngörüldüğü 
üzere kusuru ispat yükünü ters çevirmekle yetinmiştir. (Yıldırım, 2004, s. 265 – 
266). 

9. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri Kanun’un 10 maddesinde 
düzenlenmiştir (Orer, 2011, s. 125; Civelek; Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli 
Elektronik Sertifika İlkeleri, s. 14 vd.; Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu 
Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 44 vd; Şenocak, 2001, s. 133 – 
134. Yönetmeliğin de 14. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 15. maddesi 
elektronik sertifika sahibinin yükümlülüklerini, 16. maddesi üçüncü kişilerin ve 17. 
maddesi de kurumun yükümlülüklerini düzenlemiştir. Öztürk, M. Y. ve Ergün, Ç. E.,. 
4; Erturgut, 2004, s. 120). Bu maddeye göre “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı; 
a) Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmekle, b) Nitelikli sertifika 
verdiği kişilerin kimliğini resmî belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmekle (Savaş, 2005, s. 222), 
c) Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket edebilme yetkisi, mesleki veya 
diğer kişisel bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu bilgileri de resmi 
belgelere dayandırarak güvenilir bir biçimde belirlemekle, d) İmza oluşturma 
verisinin sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi 
tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde üretilmesi durumunda bu 
işlemin gizliliğini sağlamak veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı araçlarla 
üretilmesi durumunda, bu işleyişin güvenliğini sağlamakla (Savaş, 2005, s. 237), e) 
Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere sertifikanın kullanımına 
ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartlar ve güvenli 
elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında talep eden kişiyi 
sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle, f) Sertifikada bulunan imza 
doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına 
kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini bilgilendirmekle, g)Yaptığı 
hizmetlere ilişkin tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla, h) 
Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve elektronik 
sertifika sahibine bildirmekle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 
üretilen imza oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz.” 

EİK m. 13’e göre “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanun veya bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü kişilere 
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verdiği zararları tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 
kusursuzluğunu ispat ettiği takdirde tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz. (f. 2) 
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam 
ettiği kişilerin davranışına dayanması hâlinde de zarardan sorumlu olup, 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu sorumluluğundan, Borçlar Kanunu’nun 
66 inci maddesinde öngörülen türden bir kurtuluş kanıtı getirerek kurtulamaz 
(f.3). Nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanım ve maddî kapsamına ilişkin 
sınırlamalar hariç olmak üzere, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının üçüncü 
kişilere ve nitelikli elektronik imza sahibine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran 
veya sınırlandıran her türlü şart geçersizdir (f. 4). Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu 
doğan zararların karşılanması amacıyla sertifika malî sorumluluk sigortası 
yaptırmak zorundadır. Sigortaya ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının 
görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenir (26 
Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete de 25565 sayılı Sertifika Mali Sorumluluk 
Sigortası Yönetmeliği ve 27 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete de 25709 sayılı 
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlüğe girmiştir). (f. 
5). Bu maddede öngörülen sertifika malî sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili 
branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta 
şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu 
yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekiz milyar lira 
idari para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 18 
inci madde hükümleri uygulanır (f. 6). Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 
nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine sigorta ettirerek teslim 
etmekle yükümlüdür (f. 7)” 

Kanun’un bu düzenlemesi elektronik imza sertifika kurumu olarak işe başlama ve 
faaliyette bulunmanın son derece kolaylaştırıldığı ileri sürülerek eleştirilmiştir 
(Berber ve Varas). Bu eleştiri haklı bulunurken aynı zamanda da bu tutum, çağdaş 
ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda isabetli görülmüştür. Eleştiride ifade 
edilen sakıncaları ortadan kaldırmak bakımından telekomünikasyon kurulunun 
çalışma izni vermeden aranılan koşullara uygunluk denetimini titiz bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, ayrıca da faaliyet esnasında denetimlerine titizlikle devam 
etmesi gerekmektedir. Çünkü her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı sektörde, 
güvenlik açıklarının izlenmesi, yenilenen teknolojiye ayak uyduramayan firmaların 
faaliyetten yasaklanmaları çok önemlidir. Her ne kadar Kanun’da denetim 
konusunda “gerekli görüldüğü zamanlarda” ifadesine yer verilmiş ise de bu hüküm 
keyfiliğe yol açabilecek niteliktedir. Ayrıca diğer bu alanda faaliyet gösterecek 
kamu kurum ve kuruluşlarının denetimden muaf tutulmalarını da doğru değildir. 
Çünkü bu durum piyasanın serbest rekabete açık olmasını kâğıt üzerinde 
bırakacak en büyük etken olacaktır. Buradaki düşünce ya kamu kurum ve 
kuruluşlarının denetimi gerektirmeyecek kadar kusursuz işlemesi ya da böyle bir 
hizmetin kamu kuruluşlarınca verilmesinin düşünülemeyeceğini akla 
getirmektedir (Yıldırım, 2004, s. 260 –  261). Gerçekten de kamu kuruluşları muaf 
tutuldukları takdirde ortaya çıkan zararlardan kimin sorumlu olacağını tespit 
etmek güçtür. Bu sorumlulukta bu kuruluşların payı söz konusu olduğunda ne 
olacağı cevap bekleyen sorulardır. 
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Kanun ile getirilen düzenleme aynı anda onlarca yetkili sertifika kuruluşunun 
faaliyette bulunmasına imkân verecek niteliktedir. Bu noktada karşılaşılması olası 
bir sorun, ara işlerlik, başka bir ifadeyle kuruluşların verecekleri sertifikalar 
arasındaki ortaklaşa kullanım imkânlarının yaratılıp yaratılmadığı noktasındadır. 
Bunu gerçekleştirmek üzere X509 genel kabul gören bir standart olarak kabul 
edilmişse de, zorunlu olmayan alanlarda farklı usullerin benimsenmesinin, bazı 
zorunlu alanların desteklenmemesi uyum sorunlarına yol açabileceği ifade 
edilmektedir (Tüfekçi, II, s. 7; Yıldırım, 2004, s. 161; Orta, 2005, s. 111; Elektronik 
İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, 
s. 37). Aksi takdirde sadece aynı kuruluştan elektronik imza edinenler birbirleri ile 
kanunun aradığı anlamda güvenli olarak iletişim kurabilecektir (Yıldırım, 2004, s. 
261). 

9.1. Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Sertifika Sahibine Karşı Sorumluluğu 

Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika sahibine karşı sorumluluğu konusunda 
Elektronik İmza Kanunu’nun 13. maddesi  “Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere 
tabidir.” şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Bu hüküm uyarınca sözleşmesel 
sorumluluğun ve sorumsuzluk kayıtları dışında sözleşmesel sorumluluktan 
kurtulma imkânlarının burada geçerli olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
Çünkü sorumsuzluk kaydı öngörerek, sertifika sahibine karşı sorumluluktan 
kurtulma imkânı verilmemiştir. Doğal olarak burada da sözleşmesel sorumluluğun 
şartlarının gerçekleşmediği durumlarda da, sorumluluk söz konusu değildir 
(Yıldırım, 2004, s. 266; Öngören, 2006, s. 91). 

Elektronik imza sahibi, EİK. m. 3 c bendine göre “Elektronik imza oluşturmak 
amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişidir.” şeklinde 
tanımlanmıştır Avusturya E – İmza Kanunu’nda sertifika hizmet sağlayıcıları da 
imza sahibi olarak sayılmıştır. Bu zorunluluk, sertifika hizmet sağlayıcılarının 
hizmet sırasında sertifika kullanmak ve kullanıcılara sundukları sertifikaları kendi 
imza oluşturma verileri ile imzalamak zorunda olmalarıdır (II. Bilişim Şurası 
Hukuk Raporu, s. 159). Oysa Yönerge’de gerçek kişilerle tüzel kişilerin, hatta tüzel 
kişiliği bulunmayan grupların dahi elektronik imzaya sahip olabilecekleri 
öngörülmüştür. (Heusch, 2004, s. 44). İnternet ortamında güvenli bir biçimde 
hukuki işlemleri yapmak isteyen gerçek kişilerin, kendilerine bu imkânı sağlayacak 
yetkili bir elektronik imza sertifika sağlayıcısı ile bir sözleşme yapması 
gerekmektedir. Bu sözleşme gereğince sertifika hizmet sağlayıcısının asli edim 
yükümlülüğü, kullanıcıya, biri gizli diğeri açık olmak üzere bir çift şifre tahsis 
etmek ve bunun yönetimi, gizliliğini sağlama, kamuya açık şifreyi duyuracak bir 
belge hazırlamaktır. Buna karşılık olarak da sertifika sahibi, ücret ödemek 
yükümlülüğü altındadır (Yıldırım, 2004, s. 266 – 267). 

Elektronik İmza Kanunu taraflar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine dair kesin 
bir belirleme yapmamıştır. Taraflar irade özgürlüğü çerçevesinde kanuni 
sınırlamalara uymak şartıyla aralarındaki ilişkiyi serbestçe belirleyebilirler. Bu 
sözleşmenin hukuki niteliği sürekli bir borç ilişkisi şeklindedir. Sertifikanın 
düzenlenmesiyle birlikte bu borç ilişki sona ermemektedir. Gerektiğinde 
sertifikada değişiklikler yapmak şeklinde veya kamuoyuna duyurulan şifrelerle 
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ilgili içerik hizmetleri sunmak şeklinde ilişki devam etmektedir (Yıldırım, 2004, s. 
267). 

Doktrinde bu sözleşmenin hukuki niteliği konusunda çeşitli görüşler ortaya 
atılmıştır. Bunlar eser sözleşmesi görüşü, eser teslimi sözleşmesi görüşü, hizmet 
sözleşmesi görüşü, karma sözleşme görüşü ve kendine özgü sözleşme görüşü 
şeklindedir.  

İleri sürülen bir görüşe göre (Yıldırım, 2004, s. 268), sözleşmenin eser veya eser 
teslimi olabileceği şeklindedir. Eser sözleşmesi ve eser teslimi sözleşmesi arasında 
temel fark, yüklenicinin imal edeceği eserin malzemesini de kendisinin sağlaması 
noktasındadır. Eser teslimi sözleşmesi Almanya’da 2002 yılında yürürlüğe giren 
Borçlar Hukuku Reformu Kanunu ile ayrı bir sözleşme olarak anılmaktan çıkarılıp, 
satım hukuku içerisinde değerlendirilmiştir (Türk – İsviçre Hukukunda ise eser 
teslimi sözleşmeleri adı altında bir sözleşme tipi düzenlenmemiş olmakla birlikte 
malzemenin yüklenici tarafından sağlandığı durumlarda, sağlanan hizmetin orta 
kalitede olmasından yükleniciyi satıcı gibi sorumlu tutan BK. m. 472 f. 1 hükmü, 
eser teslimi sözleşmelerinin dogmatik temeli olarak görülmektedir. Buna göre, 
sertifika, imali üstlenilen bir eserdir. Böyle bir sözleşme vekâlet sözleşmesinden 
belirli bir iş sonucunun üstlenilmesi sebebiyle ayrılmaktadır. Yıldırım, 2004, s. 
268). 

Bu sözleşme ile sertifika sağlayıcısı, eseri imal edeceği malzemeyi bizzat 
sağlamaktadır. Bu malzemeler, özellikle imza imal verileri ile chip kartı gibi onu 
taşıyacak araçlardır. Bu veri taşıyıcısının eklenti niteliğinde olduğu, sözleşme ile 
yüklenilen iş sonucunun elektronik veri niteliğindeki şifreler olduğu dikkate 
alındığında maddi olmamakla beraber, maddi bir varlık üzerinde yer alan bir iş 
sonucu olarak kabul edilebilir (Yıldırım, 2004, s. 269). 

Nitelikli elektronik imza sertifika sağlama sözleşmesi bünyesinde çeşitli 
sözleşmelere ait unsurlar bulunmakla birlikte, kanunda düzenlenmeyen 
sözleşmelere ait unsurları da barındırması sebebiyle kendine özgü bir sözleşme 
olarak değerlendirilmiştir. Çünkü şifreleme yönteminin bilgisayar programı 
şeklinde imza sahibinin kullanımına sunulduğu durumlarda, bilgisayar program 
devir sözleşmesini de içermektedir ve aynı zamanda da taraflar arasında sürekli 
bir borç ilişkisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda sertifika sağlayıcısının 
yükümlülüğü imzayı imal etme ve bunu içeren veri taşıyıcısını iş sahibine 
devretmekle sona ermez. Örneğin sertifika içerik hizmetleri sertifikanın geçerliliği 
süresince veya geri alınıncaya kadar devam etmektedir (Yıldırım, 2004, s. 269; 
Roßnagel vd., 2003, s. 301 vd; Orer, 2011, s. 135 – 136). 

Teknolojik gelişmelere uygun olarak daha güvenli şifreleme yöntemlerinin 
yaratılması ve dolayısıyla dijital imzanın yenilenmesi, değiştirilmesi ve bu 
değişikliğin yaratacağı yeni yükümlülükler gündeme gelebilir. Böyle bir durumda 
taraflar arasındaki ilişkinin anlık değil, uzun süreli bir ilişki olduğunu ortaya 
koymaktadır (Yıldırım, 2004, s. 269). 

Kanun koyucu sertifika hizmet sağlayıcısı ile müşteri arasındaki sözleşme ihlali 
durumlarını, Alman ve Avusturya kanun koyucularının aksine nitelikli hale 
getirmemiştir. Başka bir ifadeyle sözleşme ihlalinin kanunda yer alan 
yükümlülüklere aykırı olarak gerçekleşmesi şartına yer vermemiştir (Taraflar 
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arasındaki hukuki ilişkinin sözleşmesel niteliği, sözleşmelere ait diğer hüküm ve 
kuramların da uygulama alanı bulmasına imkân vermektedir. Özellikle ayıba karşı 
tekeffülden sorumluluk, temerrüt, kötü ifaya ilişkin hükümler olayda 
uygulanabilecektir. Sözleşmenin tüketici sözleşmesi sayıldığı durumlarda 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri de Borçlar Kanunu’na kıyasla 
özel nitelikli olmaları sebebiyle öncelikle uygulanır. Sağlanan hizmetin ayıplı 
olması durumunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tüm zararların bu arada ayıbı takip eden 
zararların da tazmin ettirilmesi imkânı bulunmaktadır. Çünkü genel işlem 
şartlarında genel olarak, ayıbı takip eden zararlardan örneğin, yoksun kalınan kar 
ve veri kayıplarından sorumlu olmamaya yönelik hükümlere rastlanılmaktadır. 
Türk Hukukuna göre böyle bir hüküm, tüketici sözleşmeleri bakımından geçersiz 
sayılmalıdır. Çünkü bu Kanun’da yer alan hükümler genellikle nisbi emredici 
niteliktedir. Yıldırım, 2004, s. 270). 

Alelade elektronik imza sağlamaya yönelik sözleşme ise çoğu kez vekâlet olarak 
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sözleşme ile taraflardan biri diğer tarafa karşı kesin 
bir sonuç üstlenmezken, diğer taraf da bunun bilincindedir. Hatta bazı internet 
siteleri isteyen kişilere elektronik imza hizmeti sunmaktadırlar (Yıldırım, 2004, s. 
269). 

9.2. Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 

Sertifika sahibi olarak sertifika kuruluşu ile sözleşmesel ilişkisi bulunmayan herkes 
bu Kanun’a göre üçüncü kişidir. Kanun koyucu bu kişilere karşı sertifika 
kuruluşunun sorumluluğunu esas olarak BK. m. 49 vd. maddelerinde düzenlenen 
haksız fiil esaslarına göre düzenlemiştir. Bu durumda kanunun açıkça aksine bir 
düzenleme öngörmediği hallerde haksız fiile dair hükümler uygulama alanı 
bulacaktır (Yıldırım, 2004, s. 270 – 271; Orer, 2011, s. 141). 

Kanun koyucunun haksız fiil ayrıldığı durum, zarar verenin kusurunun ispatı 
yönündedir. Zira zarar veren, söz konusu zararlı sonuç sebebiyle kendisine hiçbir 
kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmek zorundadır. Bu durum hukukta “prima 
face” isnat prensibi olarak anılmaktadır ve sözleşmesel sorumluluk ile haksız fiil 
sorumluluğunun ayrıldığı temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Yönerge’ye 
uygun olarak kanun koyucunun bu düzenlemesi isabetli görülmüştür (Yıldırım, 
2004, s. 271). İşin teknik boyutu uzman olmayı gerektirdiğinden ve sertifika 
hizmet sağlayıcıları olaya daha yakın olduklarından oluşan zararda kendilerinin 
kusursuz olduklarının ispatının onlara yüklenmesi yerinde bulunmuştur (Yıldırım, 
2004, s. 271). 

Hukuka aykırılık yönünden de kanun koyucu genel haksız fiil sorumluluğundan 
ayrılmıştır. Hukuka aykırılık unsuru, kişilerin şahıs ve malvarlığı değerlerini 
korumaya yönelmiş normların ihlali halinde söz konusu olur. Ayrıca fiili hukuka 
uygun hale getiren sebeplerin bulunmaması da gereklidir. Kanun koyucu bu 
kanunda, sertifika hizmet sağlayıcılarının üçüncü kişilere karşı sorumlu 
tutulabilmesini sadece bu Kanun veya bu Kanun’a dayalı olarak çıkarılan 
yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak zarar verilmesine bağlı tutmuştur. 
Kanun koyucu Avusturya Kanun koyucusunun aksine burada tek tek hangi 
yükümlülüklere aykırı olarak zarar verilmesi gerektiğini saymamış, genel bir 
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yollama yapmakla yetinmiştir. Genel koruma ve davranış normlarına aykırı 
davranışlarla verilen zararlardan sorumluluk ise, BK. m. 41 vd. hükümlerine göre 
değerlendirilecek, Elektronik İmza Kanunu’nun getirdiği daha elverişli konumdan 
zarar gören yararlanamayacaktır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, 
sertifika sahibine karşı sorumlu olacağı zarar, ister bu kanun veya bu kanun uygun 
olarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlardan kaynaklansın 
ister başkaca yükümlülüklerden kaynaklansın, sertifika hizmet sağlayıcısı sorumlu 
tutulmuştur (Yıldırım, 2004, s. 271).  

Kanun’un bu düzenlemesinin eksik olduğu ileri sürülmüştür. Çünkü aynı durumda 
sorumluluğu düzenleyen Alman Kanunu’na bakıldığında, yalnızca kanun veya 
yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak zarara sebebiyet vermek değil, teknik 
gelişmelere uymamak suretiyle zarar vermek de sertifika hizmet sağlayıcılarının 
üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu gerektirmektedir (Yıldırım, 2004, s. 271 – 
272). 

Haksız fiil esaslarından kanun koyucunun ayrıldığı dolayısıyla da sözleşme hukuku 
ile benzer kıldığı bir diğer nokta ise, istihdam eden kişilerin, yanında çalıştırdıkları 
kişilerin kendilerine verilen görevleri ifa ederken üçüncü kişilere verdikleri 
zararlar sebebiyle sorumluluktan kurtulmalarına yarayan kurtuluş kanıtı getirme 
imkânının tanınmış olmasıdır. Kurtuluş kanıtı, istihdam edenin, zararın meydana 
gelmemesi için her türlü özeni gösterdiğini ispat ederek veya her türlü özeni 
gösterseydi dahi zararlı sonucun meydana geleceğini ispat ederek sorumluluktan 
kurtulması mümkündür (BK. m. 66). Doktrinde, zararın meydana gelmemesi için 
gösterilmesi gereken her türlü özen, yardımcı kişinin seçimi, ona talimat verme ve 
onu denetlemedir. İş sahibinin ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulması için, 
yardımcı kişinin kusuruna gerek yoktur. Bu durumda sertifika sağlayıcılarının 
sorumluluğu, ağarlaştırılmış sebep sorumluluğu olarak değerlendirilebilir 
(Yıldırım, 2004, s. 272). 

Tam üçüncü kişi yararına sözleşmede, lehtarın sözleşmenin kuruluşu esnasında 
belirli olmasına gerek olup olmadığı önemlidir. Çünkü sertifika içeriği ile ilgili 
bilgiyi, kural olarak, sertifika sahibinin zaman içerisinde yapacağı sözleşmelerin 
karşı tarafı isteyecektir (Yıldırım, 2004,s. 273). Doktrinde kabul edilen görüşe göre, 
üçüncü kişi, sözleşmenin tarafı olmadığına göre bu kişinin doğmuş olmasına veya 
belirli bir kişi lehine olmasına gerek yoktur (Eren, 2015 s. 1142). Üçüncü kişi ilerde 
doğacak gerçek bir kişi veya kurulacak bir tüzel kişi ya da bir kişi topluluğu 
olabilir. Üçüncü kişinin bir başka kişi tarafından belirlenmesi de mümkündür. 
Burada aranan tek şart, üçüncü kişinin kendisine taahhüt edilen edimin ifa 
edileceği sırada objektif olarak belirlenebilir olmasıdır (Eren, 2015, s. 1142). 
Burada da belirli bir olayın gerçekleşmesi ile sertifika sağlayıcısının bu kişiye 
sertifika içeriği ile ilgili olarak bilgi verme yükümlülüğü doğmaktadır. Burada 
üçüncü kişi lehine sözleşmenin kabulü için bir sorun olmasa da, üçüncü kişilere 
karşı üstlenilen edimin asli edim yükümü ve alacak hakkı niteliğinde olmaması, 
ilişkiyi, üçüncü kişi lehine sorun olmaktan çıkarmaktadır (Yıldırım, 2004, s. 273 – 
274). 
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9.3. Sertifika Hizmet Sağlayıcısının İstihdam Ettiği Kişiler Sebebiyle 
Sorumluluğu 

Sertifika hizmet sağlayıcıları yalnızca kendi fiillerinden değil, aynı zamanda da 
yardımcı kişilerin fiillerinden de sorumludur. Yardımcı kişiler, ifaya yardımcı 
kişilerle diğer yardımcı kişiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Elektronik İmza 
Kanunu’nda sertifika hizmet sağlayıcılarının sorumluluğu örtülü bir şekilde ifade 
edilmiştir. Kanun’da sadece bu kişilerin fiillerinden dolayı sorumsuzluk imkânını 
daraltan bir hüküm öngörülmüştür. Bunun dışında yardımcı kişilerin sorumluluğu 
ile ilgili esaslar aynı şekilde uygulama alanı bulmaktadır. 

Kanun koyucunun yardımcı kişiler yönünden herhangi bir ayrım gözetmemekle 
birlikte BK. m. 66’ya göre yardımcı kişilerin eylemlerinden dolayı, sertifika hizmet 
sağlayıcısının sorumluluğu ile ilgili bir düzenleme getirdiği görülmektedir. Sadece 
BK. m. 66’da iş sahibinin kurtuluş kanıtı getirme imkânı bulunmaktadır. BK. m. 
116’da düzenlenen ifa yardımcısı kişilerin eylemlerinden sorumlulukta kurtuluş 
kanıtı getirme imkânı bulunmamaktadır. O zaman iş sahibinin sorumluluktan 
kurtulabilmesi için, söz konusu edimi yerine getirseydi, ortaya çıkan durum 
kendisi için kusurlu bir davranış sayılamayacaksa bu durumda sorumluluktan 
kurtulabilmektedir. Sertifika hizmet sağlayıcısı, kanunen yerine getirmekle 
yükümlü olduğu görevleri bağımsız çalışan başka kişilere veya bağımlı 
çalışanlarına ya da kendisinin birlikte çalıştığı kişilere devretse dahi sorumlu 
tutulmaktadır. Aynı şekilde bu kişilerin sertifika sahibine karşı yükümlülüklerin 
ifasında kusurlu davranışları ile zarara sebep olmaları durumunda BK. m. 116’ya 
göre sorumluluk söz konusu olacaktır ve sertifika hizmet sağlayıcısı, kurtuluş 
kanıtı getirme imkânına sahip değildir (Yıldırım, 2004, s. 276 – 277; Öngören, 
2006, s. 91; Orer, 2011, s. 148).  

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri (Sevim, s. 13 vd. 
Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve 
Sonuç Raporu, s. 39 vd.; Orta, 2005,s. 121 – 127; Çomaklı) özetlenecek olursa, 1. 
Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmekle yükümlüdür. Burada 
bahsedilen personelin niteliği iki aşamalıdır. Personel, hem elektronik ve 
sertifikasyon konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmalı ve bu bilgisini 
kanıtlayabilmeli, hem de güvenilir bir kişiliğe sahip olmalıdır. Çünkü çalışma 
sırasında personel, sertifika sahipleriyle ilgili kişisel bilgileri öğrenebilmektedir. Bu 
durumda personel bilgileri daima saklı tutabilecek nitelikte olmalıdır. 

2. Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî belgelere göre güvenilir bir 
biçimde tespit etmekle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı nitelikli 
sertifika talebinde bulunan kişiye sertifika sağlamadan önce bu kişinin beyan ettiği 
kimlik bilgilerinin doğruluğunu tespit etmekle sorumludur (Geis, s. 2). Yanlış 
kimlik bilgileri sebebiyle sertifika kullanımından zarar doğması sonucunda 
(üçüncü kişilerin gördüğü zararlar da dâhil olmak üzere) hizmet sağlayıcı zararı 
tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak elinde olmayan sebeplerle kişinin kimliğinin 
yanlış tespit edilmesi söz konusu ise bu durumda sorumlu olmaz.  

3. Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket edebilme yetkisinin, mesleki veya 
diğer kişisel bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısı bu bilgileri de resmi belgelere dayandırarak güvenilir bir 
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biçimde belirlemekle yükümlüdür. Burada bahsedilen vekâletin veya sertifika 
sahibinin sertifikada belirtmek istediği kişisel ve mesleki bilgilerinin de sertifika 
sağlayıcısı tarafından teyit edilme zorunluluğu bulunmaktadır.  

4. İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet sağlayıcısı veya sertifika talep eden 
kişi tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde üretilmesi durumunda bu 
işlemin gizliliğini sağlamak; sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı araçlarla 
üretilmesi durumunda ise bu işleyişin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

İmza oluşturma verisi, iki şekilde üretilebilir. Veri hizmet sağlayıcı tarafından, 
sağlayıcıya ait araçlarla üretilir ve sertifika sahibine teslim edilir veya veri 
doğrudan sertifika sahibine ait araçla üretilir ve üretilen veri sağlayıcı tarafından 
tasdik edilir. Burada bahsedilen yükümlülükte verinin sağlayıcı, tarafından 
üretilmesi halinde sağlayıcı, bu işlemin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Çünkü 
işlem sırasında veri başkaları tarafından kopyalanabilir. İkinci durumda veri, 
sertifika sağlayıcısının sağladığı araçlarla üretilirse, bu işleyişin güvenliğini 
sağlamak yükümlülüğü hizmet sağlayıcısına aittir. Uygulamada sağlayıcı bu 
sorumluluğunu, ancak kalitesi ispatlanmış güvenli araçları sertifika sahiplerine 
temin ederek yerine getirmektedir. 

5. Sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler ve uyuşmazlıkların çözüm yolları ile 
ilgili şartlar ve kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere, güvenli 
elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında, sertifika talep 
eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmekle 
yükümlüdür (Savaş, 2005, s. 222; Kılıçoğlu, 2011, s. 122; Oğuzman, K. ve Öz, T., 
2010, s. 122; Reisoğlu, 2011, s. 92; Hatemi, H. ve Gökyayla, E., 2011, s. 48; Ayan, 
2015, s. 158; Antalya, 2012, s. 337; Yıldırım ve P., s. 1108; Sözer, 2007, s. 1024, 
Sözer, 2002, s. 127; Aksoy, 2006, s. 255; Öngören, 2006, s. 88; Genel Kullanıma 
İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri, s. 11). Burada bahsedilen bilgi verme 
zorunluluğudur. Sağlayıcı, sertifika sahiplerine sertifikanın kullanımıyla ilgili her 
türlü teknik ve hukuki bilgiyi vermek zorundadır. Ayrıca güvenli elektronik 
imzanın hukuki değeri de sertifika sahiplerine bildirilmelidir.  

6. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı sertifikada bulunan imza doğrulama 
verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması 
konusunda, sertifika sahibini yazılı olarak uyarmak ve bilgilendirmekle 
yükümlüdür. Bu düzenleme de bilgilendirme yükümlülüğü içerisindedir. Sertifika 
hizmet sağlayıcısı, oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda 
sertifika sahibini bilgilendirdikten sonra bu konuyla ilgili sorumluluğundan 
kurtulur. Başka bir ifadeyle sertifika sahibi kendi isteğiyle oluşturma verisini 
başkasına kullandırırsa ve bu durum sonucunda bir zarar meydana gelirse 
sağlayıcı bu zararı tazminle yükümlü değildir. 

7. Yaptığı hizmetlere ilişkin tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle 
saklamakla yükümlüdür. Kayıtları saklama koşulları ile ilgili pek çok uluslararası 
standart bulunmaktadır. Yabancı uygulamada da bu standartlar referans 
gösterilmekte ve kayıt saklama süreleri farklılık göstermektedir. Burada 
belirtilmesi gereken bir diğer konu da ilgili yönetmelik düzenlenirken süreler 
kadar, kayıt tutma koşulları da göz önüne alınmalı ve bunlarla ilgili düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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8. Sağlayıcı faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve 
elektronik sertifika sahibine bildirmekle yükümlüdür. Burada bahsedilen 
bildirimin amacı, sağlayıcının hizmetleri sona erdikten sonra hizmetleri geçici 
olarak Kurumun veya başka bir sağlayıcının üstlenmesini sağlamak içindir. 

9. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza oluşturma verisinin bir 
kopyasını almaya veya bu veriyi saklamaya yetkili değildir. Burada bahsedilen 
işlem anahtar kurtarma işlemidir. Bu işlemde sertifika sahibi anahtarını kaybettiği 
takdirde sağlayıcı da bulunan yedek anahtarını kullanmaktadır. Ancak Elektronik 
İmza Kanunu’nda yedekleme işlemi yasaklanmıştır.  

10. Sorumluluk Sınırlamaları 

EİK. m. 13’ün f. 4’e göre “Nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanım ve maddî 
kapsamına ilişkin sınırlamalar hariç olmak üzere, elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının üçüncü kişilere ve nitelikli elektronik imza sahibine karşı 
sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü şart geçersizdir.” 

Bu madde bazı yönlerden eleştirilmiştir. Sorumsuzluk kayıtlarının ancak bir 
sözleşme ilişkisi çerçevesinde bir anlamı olacaktır. Sorumluluğun dayanağının 
sözleşme olmadığı, sorumluluğun doğrudan doğruya kanundan doğduğu hallerde 
sorumsuzluk anlaşması yapmadan, sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika sahibi 
ile yapmış olduğu sözleşmede, üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağına dair bir 
hüküm öngörmek söz konusu değildir (Yıldırım, 2004, s. 277). İsviçre Federal 
Mahkemesi verdiği bir kararda bu hükümlerin emredici olmadığını belirtmiştir 
(BGE 120 II 68, Zirlick). 

Burada kısaca olsa da sorumsuzluk anlaşmasına değinmekte yarar vardır. 
Sorumsuzluk anlaşmasının söz konusu olabilmesi için, olası zarar gören ile olası 
zarar veren arasında en geç zararın ortaya çıktığı ana kadar, konusu ortaya çıkan 
zararlı sonuçtan zarar verenin sorumlu tutulmayacağı yönünde bir sözleşmenin 
yapılması gerekmektedir (Yıldırım, 2004, s. 277). 

Üçüncü kişilerin haksız fiile göre zararların tazminini istemeleri halinde, sertifika 
hizmet sağlayıcısının bu kişilerle zararın doğumundan önce bir sorumsuzluk 
anlaşması yapmış ise sorumluluk sınırlamasını ileri sürmesi mümkün değildir. Bu 
hükmü, üçüncü kişi sayılıp da, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme çerçevesinde, 
sertifika hizmet sağlayıcısı ile sertifika sahibi arasındaki sözleşme ilişkisine göre 
zararlarını tazmin ettirmek durumunda olan kişilere karşı sorumsuzluk 
kayıtlarının ileri sürülmesi mümkün görünmemektedir (Yıldırım, 2004, s. 278). 
Sertifika hizmet sağlayıcısı ile sertifika sahibinin yapmış oldukları anlaşmada, 
sertifika hizmet sağlayıcısının üçüncü kişilere karşı da sorumlu olmayacağı veya 
daha dar bir sorumluluk ile sorumlu tutulacağına ilişkin hükümlerin bir önemi 
yoktur. Bu nedenle zarar görme tehlikesi içindeki üçüncü kişilerin önceden 
belirsizliği ve nitelikli sertifikada, sertifika sahibinin işlem yapılabileceği kişilerle 
ilgili bir sınırlandırmanın yer almaması nedeniyle, nitelikli sertifika hizmet 
sağlayıcısının üçüncü kişilere sorumluluğunu sınırlandırma konusunda bir 
imkânın olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Buna rağmen üçüncü kişilerle böyle bir 
anlaşma yapılmış ise, sorumsuzluk şartı geçersiz olacaktır (Yıldırım, 2004, s. 278). 
Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi genel hükümlere (BK. m. 49 vd.; BK. m. 112 vd.) 
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tabi tutan ana ilkeden uzaklaşma sorumluluğun sınırlandırılmasında kendini 
göstermiştir (Yıldırım, 2004, s. 278). 

Bu düzenleme incelendiğinde nitelikli elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
sorumluluğu gerek sözleşmenin karşı tarafına gerek üçüncü kişilere karşı iki 
bakımdan sınırlandırılabilir. Bunlar belirli taahhüt ve tasarruf işlemleri ve yapılan 
işlem değeri yönündendir (Yıldırım, 2004, s. 279 – 280). 

Bu şekilde bir sınırlamanın amacı hem sertifika hizmet sağlayıcısının korunması, 
hem de elektronik ticarete karşı şüphe ile yaklaşanların, göze alabilecekleri 
rizikoyu belirleyerek, elektronik ticarete her geçen gün daha fazla katılımcıyı 
sağlamaktır (Yıldırım, 2004, s. 280). Sertifika sahibi sertifikada gösterilen işlem 
sınırlandırılmasını aşar, sertifika hizmet sağlayıcısı da, yasal olarak kendisine 
yüklenen yükümlülükleri ihlal ederse, sorumluluk sınırlandırmasının bir önemi 
kalmaz ve sorumluluk doğar (Yıldırım, 2004, s. 280). Sertifika sahibinin 
yetkilerinde böyle bir sınırlama, hem alelade elektronik sertifikada hem de nitelikli 
sertifikada öngörülebilir. Sınırlandırmaya imkân veren kural, sertifika ayrımı 
yapmamıştır (Yıldırım, 2004, s. 280 – 281).  

11. Bilgilerin Korunması 

EİK. m. 12’ye göre “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı; a) Elektronik sertifika 
talep eden kişiden, elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep 
edemez ve bu bilgileri kişinin rızası dışında elde edemez, b) Elektronik sertifika 
sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda 
bulunduramaz, c) Elektronik sertifika talep eden kişinin yazılı rızası olmaksızın 
üçüncü kişilerin kişisel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika 
sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla 
kullanamaz.” 

Maddedeki hükümler, Direktif ve yabancı mevzuatla uyumludur. Direktif’in 8. 
maddesi bilgilerin korunmasıyla ilgilidir ve Elektronik İmza Kanunu’nda 
belirtilenlerle benzer yükümlülükler bulunmaktadır. Ancak Direktif m. 8, ek olarak 
kişisel verilerin korunması ile ilgili 95/46/EC sayılı Direktif’e atıf yapmıştır. 
Yabancı mevzuatların konuyla ilgili hükümlerinde de kişisel verilerin korunması 
ile ilgili kanunlara atıflar bulunmaktadır. Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak yabancı mevzuatlardaki gibi, 12. maddeye bu 
kanunla ilgili bir atıf yapılmamıştır Yapılması gerektiği yönünde (Sevim, s. 17; 
Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve 
Sonuç Raporu, s. 48 – 49; Orta, 2005, s. 134). 

12. Nitelikli Elektronik Sertifikaların İptali 

Nitelikli elektronik sertifikaların iptali 11. maddede düzenlenmiştir (Savaş, 2005, s. 
239 vd.; Orta, 2005, s. 113; Orer, 2011, s. 96; Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon 
Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 47). Buna göre 
“Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı; a) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin 
talebi, b) Sağladığı nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin veri tabanında bulunan 
bilgilerin sahteliğinin veya yanlışlığının ortaya çıkması veya bilgilerin değişmesi, c) 
Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, iflasının veya 
gaipliğinin ya da ölümünün öğrenilmesi, durumunda vermiş olduğu nitelikli 
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elektronik sertifikaları derhal iptal eder (f. 1). Elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikaların iptal edildiği zamanın tam olarak tespit 
edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli bir biçimde 
ulaşabileceği bir kayıt oluşturur (f. 2). Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 
faaliyetine son vermesi ve vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka 
bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kullanımının sağlanamaması 
durumunda vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaları derhal iptal eder (f. 3). 
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine Kurum tarafından son 
verilmesi halinde Kurum, faaliyetine son verilen elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısının vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka bir elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısına devredilmesine karar verir ve durumu ilgililere 
duyurur (f. 4). Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı geçmişe yönelik olarak 
nitelikli elektronik sertifika iptal edemez (f. 5).” (Öngören, 2006, s. 91; Orta, 2005, 
s. 114. Tasarı döneminde nitelikli sertifikaların iptaline ilişkin hükümler 
düzenlenirken, sertifikanın iptali halinde, iptalden önce yapılmış işlemlerin hukuki 
geçerliliklerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı belirtilmiştir. Oysa sertifikaların 
iptali halinde, geçmiş işlemlerin hukuki geçerliliklerinin korunduğu hususunu 
içeren bir düzenleme, iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ve nitelikli sertifikalara 
güven sağlanması için yararlı olacaktır. Ayrıca nitelikli sertifika sahibinin 
kimliğinin doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi için, sertifika sahibinin 
başvuru sırasında hazır bulunmasının gerektiği kanunda açıkça belirtilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. Çamurdan) 

13. Elektronik Sertifikalarda Sahtekârlık 

EİK m. 17’ye göre “Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar 
veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile 
yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları 
bilerek kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis ve bir milyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar (f. 1). Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır (f. 2). 
Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilir (f. 3).” (Tasarıda 
önemli bir eksiklik olarak önüne gelen herkesin sertifika hizmeti sunan kuruluş 
olarak çalışmasını engelleyecek bir teminat tedbirinin olmamasıdır. Bu konuda 
Alman Elektronik İmza Kanunu m. 13, faaliyete geçmek için kanunun ve 
yönetmeliğin aradığı koşulları yerine getiren sertifika hizmet sağlayıcılarının, 
bunun yanı sıra Elektronik İmza Kanunu’nun ve Yönetmeliğin aradığı şartları ihlal 
etmeleri veya nitelikli elektronik imza veya diğer teknik güvenlik araçları 
bakımından ürünlerinin yetersiz olması sebebiyle yol açtıkları zararı tazmin etmek 
şeklindeki yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 250.000 EURO teminat 
tedbiri göstermeleri gerekmektedir. Türkiye’de ise, sadece faaliyete geçeceği 
tarihte elektronik imza sertifikası vermek için kanunun aradığı teknik standartları 
yerine getirmesi yeterli olan, ayrıca akreditasyonları da öngörülmeyen sertifika 
hizmet sağlayıcılarının, işin daha başında teminat gösterme yükümlülüklerinin 
olmaması büyük bir eksikliktir. Berber, Tasarı)  
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14. Yabancı Elektronik Sertifikalar 

14.1. Genel Olarak 

Kanunun 14. maddesine göre yabancı bir ülkede kurulu bulunan sertifika 
sağlayıcının sağladığı sertifikaların Türkiye’deki hukuki durumları iki şekilde 
belirlenebilir. İlk olarak yabancı sertifikaların hukuki statüsü milletlerarası 
antlaşmalarla (Buradaki milletlerarası antlaşmaların belirsizliği eleştirilere neden 
olmuştur. Sözer, 2007, s. 1016) belirlenebilir. İkinci olarak ise yabancı sertifikalara 
Türkiye’de bulunan bir hizmet sağlayıcının garanti vermesi ile yabancı sertifikalar 
Türkiye’de geçerli nitelikli sertifika ile aynı hukuki statüye sahip olurlar. Burada 
dikkat edilmesi gereken durum Türkiye’deki sağlayıcı tarafından garanti edilen 
yabancı sertifikaların kendi ülkelerinde nitelikli olup olmadıklarına bakılmaksızın, 
Türkiye’de nitelikli sertifika ile aynı hükme sahip olmalarıdır. Garanti edilen 
sertifikanın doğuracağı zararlardan garanti eden sağlayıcı da sorumlu olacağı için 
nitelikli-niteliksiz ayrımı yapmadan bütün sertifikaların nitelikli sertifika 
sayılması, garantör durumundaki sağlayıcıya geniş sorumluluklar yükleyecektir. 
Yabancı sertifikaya garanti verilmesi ve karşılıklı antlaşmalarla sertifikanın hukuki 
etkisinin belirlenmesi Direktife uygun düzenlemelerdir. Direktifte ve yabancı 
mevzuatlarda bu ihtimallere ek olarak, üye bir ülkede akredite edilmiş sağlayıcının 
sağladığı sertifikaların tanınması meselesi de düzenlenmiştir. Buna göre, üye 
ülkelerden birinde akredite olmuş sağlayıcının sağladığı sertifikalar, diğer üye 
ülkelerde de geçerli olacaktır (Sevim, s. 17; Savaş, 2005, s. 241; Orta, 2005, s. 116;  
Nitelikli Elektronik Sertifika Kullanımına İlişkin e-Güven Bilgilendirme Dökümanı, 
s. 8; Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme 
ve Sonuç Raporu, s. 49. Ayrıca Sözer’e göre bu tanınma hakkı verildikten sonra 
konunun milletlerarası antlaşmalara bağlanmış olması anlamsız olacaktır. Sözer, 
2007, s. 1017; Roßnagel, 2001, s. 1824; Öztürk s. 4). 

14.2. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Yabancı Sertifikalarla İlgili 
Sorumluluğu 

EİK. m. 14 f. 2’ye göre  “Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı tarafından verilen elektronik sertifikaların, Türkiye'de kurulu bir 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kabul edilmesi durumunda, bu 
elektronik sertifikalar nitelikli elektronik sertifika sayılır. Bu elektronik 
sertifikaların kullanılması sonucunda doğacak zararlardan, Türkiye'deki elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı da sorumludur.” 

Bu hüküm zarara uğrayan bakımından herhangi bir açıklık taşımadığına göre 
burada asgari olarak üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan sorumluluğun 
öngörülmekte olduğu kabul edilebilir. Dolayısıyla haksız fiil sorumluluğu söz 
konusu olacaktır. Bu durumda EİK. m. 13 f. 2 ve 3 hükmü esas alınacaktır (Sözer, 
2007, s. 1029; Kılıçoğlu, 2011, s. 123). 

Yabancı elektronik sertifikanın bir Türk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 
tarafından kabul edilmesi üzerine, sertifika sahibi ile Türk elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısı arasında da bir sözleşmesel ilişkinin kurulduğu düşünülebilir. Bu 
nedenle de sertifika sahibine karşı Türk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
sözleşmesel sorumluluğu söz konusu olacaktır (Sözer, 2007, s. 1029). 
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Türkiye ve yurt dışındaki elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
sorumluluklarının da müteselsil olduğunu kabul etmek daha mantıklı 
görünmektedir. Aksi takdirde ilk önce yurt dışındaki elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısına başvurmak gerekmektedir (Sözer, 2007, s. 1029; Öngören, 2006, s. 
92). 

15. Denetim 

Kanuna göre, sertifika hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin ve işlemlerinin 
denetimini yapmaya yetkili kurum Telekomünikasyon Kurumudur. Elektronik 
sertifika sağlama faaliyetinde bulunan kamu kurumları Telekomünikasyon 
Kurumunun denetimine tabi değildir. Bu düzenleme bazı yönlerden eleştirilmiştir. 
Buna göre elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyette bulunan kurum 
ve kuruluşlar arasında eşitsizliğe neden olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları pek 
çok idari yaptırım ve denetlemeden muaf tutulması nedeniyle kaliteli ve düzenli 
hizmet sağlamada yetersiz kalacak, yürüttükleri hizmetlerde aksamalar gündeme 
gelecektir. Diğer taraftan yerli ve yabancı özel hukuk hükümlerine tabi kurum ve 
kuruluşlar, yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesinde kamu kurum ve 
kuruluşları ile eşit bir şekilde çalışamadıkları için özendirici bir rekabet söz 
konusu olmayacaktır. (Biçkin, 2004, s. 356). Denetleme sırasında Kurumun 
yetkilendirdiği kişiler her türlü defter ve kayıtları inceleyebilir, sertifika 
sağlayıcının binalarına ve eklentilerine girebilirler; sağlayıcı bu duruma rıza 
göstermek durumundadır (Sevim, s. 18; Biçkin, 2004, s. 354). 

Elektronik İmza Kanunu’nda denetlemeye ilişkin hükümler yabancı mevzuata göre 
çok daha belirsiz durumdadır. Direktifin denetlemeyle ilgili 3.3 maddesine göre 
üye devletler kendi sınırları içerisindeki nitelikli sertifika sağlayan hizmet 
sağlayıcılarının denetimini yapmak üzere yetkili bir sistem kurmak zorundadır 
(Sevim, s. 18).  

Avusturya’da (Avusturya Elektronik İmza Kanunu “SigG” m.13; Elektronik İmza 
Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 
50) ise denetim kurumu ilk olarak sağlayıcının güvenlik ve sertifika hükümleri ile 
ilgili belgesinde taahhüt ettiği hususları uygulamada yerine getirip getirmediğini 
inceler. İkinci olarak ise güvenli elektronik imzanın kullanımı halinde kanunda 
belirtilen gereksinimleri karşılayan araçların kullanılıp kullanılmadığını tespit 
eder. Üçüncü olarak ise hizmet sağlayıcıları kanunda belirtilen hükümler 
doğrultusunda akredite eder ve uygunluk denetimi yapan kurumları organize eder. 
Ayrıca ülkede kurulu bulunan sağlayıcıların ve garanti edilen yabancı sağlayıcıların 
sertifikalarını denetim kurumu her zaman çevrimiçi olarak ulaşılabilecek bir 
dizinde tutar. Burada bahsedilen sağlayıcıların kendi sertifikalarıdır. Denetim 
Kurumu kendi sertifikasını da yayınlamalı ve yukarıda bahsedilen dizini bu 
sertifika aracılığıyla imzalamalıdır. Denetim Kurumunun sertifikası Resmi 
Gazetede yayınlanacaktır (Sevim, s. 18). 

Almanya’da (Almanya Elektronik İmza Kanunu “SigG” m.19; Elektronik İmza Ulusal 
Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 50) ise 
Denetim Kurumu, denetim işlemini özel kuruluşlar eliyle yapabilir. Kanun’da 
denetim kurumunun sağlayıcının hizmetlerini yasaklayabileceği durumlar ile 
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sağlayıcının elindeki sertifikaların iptalini emredebileceği durumlar ayrı ayrı 
sayılmıştır (Sevim, s. 18). 

Avrupa Elektronik İmza Denetim Kurumları Forumu (FESA), Avrupa’daki konuyla 
ilgili denetim kurumları arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
Türkiye’yi temsilen Telekomünikasyon Kurumu FESA’ya üyedir. Ancak Kurumun 
üyeliği denetim ve ihtiyari akreditasyon konularındadır. Oysa Elektronik İmza 
Kanunu’nda ihtiyari akreditasyon ile ilgili bir hüküm yoktur ve bundan dolayı 
Kurumun ihtiyari akreditasyon ile ilgili yetki sahibi değildir. Bu yetki eksikliğine 
rağmen Kurum, FESA bünyesinde, Türkiye’de sertifika sağlayıcıları akredite 
etmeye yetkili kurum olarak gözükmektedir (Sevim, s. 18; Elektronik İmza Ulusal 
Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, s. 51).   

16. Sonuç 

Kanun koyucu, nitelikli sertifika ve sertifika sağlayıcılarının sorumluluğunu, 
Avrupa Yönergesi’ndeki düzenlemeleri ve modern gelişmeleri dikkate alarak 
özenle düzenlemiştir. 

Elektronik gelişmeler dikkate alınacak olursa bu alanda aksaklıklar da yok değildir. 
İlk olarak her bir olayda sertifika hizmet sağlayıcılarının en fazla ne oranda 
sorumlu olacaklarını gösteren bir üst sınır bulunmamaktadır (Yıldırım, 2004, s. 
281). Cezalandırıcı tazminat (Honsell ) anlayışının hâkim olduğu Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bu durum sakınca oluşturmaktadır. Bu durum kendini bu 
faaliyetlerin rizikolarının sigortalamasında da etkilerini bulacaktır. Burada 
ödenecek sigorta primleri yükselecek bu durum da sertifika fiyatlarına 
yansıyacaktır. Fiyatların yükselmesi ise elektronik imzanın yangınlaşmasını 
engelleyecektir.  

Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyette bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkabilecek 
olan rizikolar için mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünün yanı sıra 
bazı ülkelerde ek güvenceler aranmaktadır. Türkiye’de de ek güvencelerin 
aranmaması büyük bir eksiklik olarak görülebilir. 
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