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Kurum Bilgileri

Kurum Yasal Adı/
Unvanı:

Adresi:

SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası

SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası, Kamu SM ile kurum arasında SSL sertifikası ile ilgili işlemlerden sorumlu; kurum 
adına SSL sertifikası başvuru ve iptal ile ilgili süreçleri yürütecek resmi olarak görevlendirilen kişidir.

Adı Soyadı:

Çalıştığı Birim:

T.C. Kimlik No:

Kurumsal E-posta:

İş Telefon:

İl:

Vergi Dairesi: 

Vergi Numarası: 

Telefon: 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından işlenmesine ilişkin Kamu SM Web Sayfasında yer alan 
aydınlatma metnini okuyarak beyan etmiş olduğum kişisel verilerimin bu kapsamda işlenmesini kabul ederim. Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru 
olmaması durumunda doğacak bütün zararlardan sorumlu olduğumu beyan eder, kurumum adına alınan SSL sertifikası ile ilgili tüm işlemlerden sorumlu 
olduğumu taahhüt ederim.

İşbu forma SSL Sertifika Kurum İletişim Noktası e-imza  atacaktır.

Hazırlanan form üst yazısı ile birlikte EYP 2.0 dosyası 

İşbu forma SSL Sertifika Kurum İletişim Noktası ıslak imza atacaktır.

Hazırlanan form, PKCS#10 sertifika istek dosyası ile birlikte 
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oluşturularak iletilmelidir. EYP dosyası bu bölümde bilgileri yer 
alan SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası ve kurum onayı 
kısmında yer alan kurum yetkilisi tarafından elektronik olarak 
imzalandıktan sonra kurum elektronik mührü kullanılarak 
mühürlenmelidir. Oluşturulan EYP dosyası PKCS#10 sertifika 
istek dosyası ile birlikte kurumsal mail adresi üzerinden 
iletilmelidir.

bilgi@kamusm.gov.tr adresine e-posta ile iletilebilir. E-posta ile 
gönderim durumunda formun ayrıca TÜBİTAK BİLGEM, P.K. 74 41470 
Gebze Kocaeli adresine posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

https://www.kamusm.gov.tr/kurumsal/kvkk
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Teknik Bilgiler

 Bu alanda, talep edilen SSL sertifika türü seçimi yapılarak sertifikalandırılacak alan adlarının yazılması
gerekmektedir.

 Alan adının doğru yazıldığından emin olunmalı ve tabloda yer alan sertifika türlerine göre örnek yazım formatı
dikkate alınmalıdır. Bu kısımda talep edilen alan adları için Kamu SM tarafından alan adı sahipliği doğrulaması
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için "Alan Adı Sahipliğinin Doğrulanması" bölümü incelenebilir. Alan adı
sahipliği doğrulama yönteminin seçimi için tarafınızla iletişime geçilecektir.

 Tüm SSL sertifika türleri 1 yıllık geçerliliğe sahip olacak şekilde üretilmektedir.



TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI
Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, diğer baskılar kontrolsüz kopyadır.

 GÜVENLİ SUNUCU SERTİFİKASI (SSL) BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

3/7 Revizyon No: 21 FRM.01.11TÜBİTAK BİLGEM - KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

SSL Sertifikası (Sertifika): Web sunucu kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan ve sunucu-istemci arasında akan verinin güvenliğini ve 
bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.
OV SSL Sertifikası: İçerisinde alan adına ek olarak sertifika sahibi kuruma ait bilgilerin de yer aldığı kurum doğrulamalı SSL 
sertifikasıdır.
Sertifika Sahibi: SSL Sertifikası başvurusunda bulunan ve talep ettiği alan adını kullanma yetkisine sahip tüzel kişidir.
Alan Adı: Kurum ve markalara ait internette hizmet veren sunucuları tanımlamak için IP adresleri yerine kullanılan isimleri ifade eder. 
Anahtar Çifti: Özel anahtarı ve onunla ilişkili olan açık anahtarı ifade eder.
Özel Anahtar: Anahtar çiftinin sahibi tarafından gizli tutulan ve dijital imza oluşturmak ve/veya ilgili açık anahtarla şifrelenmiş 
elektronik kayıtların, dosyaların şifresini çözmek için kullanılan anahtardır.
Açık Anahtar: İlgili özel anahtarın sahibinin herkes ile paylaşabildiği, özel anahtarı ile oluşturduğu dijital imzaların doğrulanmasında 
ve/veya kendisine şifreli mesaj iletilmesinde kullanılan anahtar çiftinin gizli olmayan bileşenidir. Yalnızca ilişkili olduğu özel anahtar ile 
eşleşir.
Kamu SM: Kamu Sertifikasyon Merkezi, TÜBİTAK’a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) 
bünyesinde elektronik sertifika hizmeti sağlamak üzere oluşturulan birimdir.
Sİ (Sertifika İlkeleri): SSL sertifikasının ve açık anahtar altyapısı mimarisinin, güvenlik gereksinimlerini  sağlayacak şekilde 
oluşturulması/uygulanması adına gerekli kural setlerini içeren dokümandır.
SUE (Sertifika Uygulama Esasları):  SSL Sertifika İlkeleri dokümanında yer alan kural setlerinin nasıl uygulanacağını detaylı olarak 
anlatan dokümandır.
EYP (E-Yazışma Projesi): Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan 
projedir.

2. PKCS#10 Sertifika İsteğinin Hazırlanması

SSL sertifikasının üretilebilmesi için kurum tarafından PKCS#10 formatında sertifika isteği oluşturulması gerekmektedir. PKCS#10 
isteğinin Subject alanında bulunması zorunlu alanlar ile bulunmaması gereken alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

* Common Name (CN) alanı dışındaki alanların tümünün büyük harf ile yazılması önerilir.
* PKCS#10 isteğinde alanlar doldurulurken Türkçe karakter kullanılmaz.
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3. Alan Adı Sahipliğinin Doğrulanması

Sertifika üretimi yapılmadan önce sertifika talep edilen alan adına sahipliğin doğrulanması gerekmektedir. Bu noktada Kamu 
SM tarafından, alan adı sahipliğinin doğrulanabilmesi için iki farklı yöntem sunulmaktadır. Aşağıda belirtilen yöntemlerden biri 
tercih edilebilir.

3.1. Yapılandırılmış E-Mail Yöntemi:

• Bu yöntemde sertifikalandırılacak alan adına bağlı bir mail sunucusuna sahip olunması gerekmektedir.
• Alan adı yönetici e-posta ön eklerinden (admin, administrator, webmaster, hostmaster, postmaster) biri ile başlayan

mail adresinize (Örn: admin@ornek.gov.tr) Kamu SM tarafından rastgele bir değer gönderilir.
• Başvuru sahibi mail adresine gelen rastgele değeri aynı e-posta adresi üzerinden Kamu SM'ye iletir.
• Gönderilen e-posta içerisindeki rastgele değer, alınan değer ile aynı ise alan adı üzerindeki kontrol doğrulanmış olur.

3.2. DNS Kaydı Değişikliği Yöntemi:

• Bu yöntemde sertifika talep edilen alan adına ait kontrol paneline erişim sağlanarak DNS kaydı girilmesi gerekmektedir.
• Kamu SM tarafından üretilen rastgele değer kurum iletişim noktasına ait e-posta adresi üzerinden gönderilir.
• Sertifika sahibi, alan adı sunucusunun kontrol paneli üzerinden kendisine gönderilen rastgele değeri kullanarak bir DNS

TXT ya da CNAME kaydı oluşturur. DNS kaydı oluşturmak için gerekli yardım dokümanına Kamu SM web sitesi üzerinden
erişilebilir.

• Oluşturulan DNS kaydı Kamu SM tarafından kontrol edilir. DNS kaydında yer alan rastgele değer ile gönderilen rastgele
değer aynı ise alan adı üzerindeki kontrol doğrulanmış olur.

4. Açıklamalar

• Kamu SM sadece devlet kurumlarına OV SSL hizmeti vermekte olduğundan devlet kurumlarına ait olan TLD'ler (üst 
seviye alan adları) için kısıtlama getirilmiştir. Sertifika verilecek TLD'ler "gov.tr, k12.tr, pol.tr, mil.tr, tsk.tr, kep.tr, bel.tr, 
edu.tr, org.tr" olarak belirlenmiştir. Bunların dışındaki TLD’ler için SSL hizmeti verilmemektedir.

• Bu form, kurumların sertifika talep ettikleri sunucunun yazılı olarak beyan edilmesi ve kurum tarafından onaylanan 
sertifika başvurusunun Kamu SM’ye iletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

• İşbu form doldurulmadan önce Kamu SM web sitesinde yayımlanan güncel versiyon olduğundan emin olunmalı, 
doldurulmadan önce dikkatlice okunmalı ve gerekli tüm alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Herhangi bir alanda 
eksiklik olması durumunda sertifika üretimi yapılması mümkün olmamaktadır.

• Teknik bilgiler bölümündeki alan adları kısmına, sertifika talep edilen alan adlarının yazılması gerekmektedir (SSL talep 
edilen web sayfalarının adresleri bu adı taşımalıdır).

• Başvuru sahibi, alan adının da sahibi olmalıdır.

• Kurum iletişim noktası, Kamu SM ile kurum arasında SSL sertifikası ile ilgili işlemleri yürüten kişidir.

• Hazırlanan form üst yazısı ile birlikte EYP 2.0 dosyası oluşturularak iletilmelidir. EYP dosyası SSL Sertifikası Kurum İletişim 
Noktası ve kurum onayı kısmında yer alan yetkili tarafından elektronik olarak imzalandıktan sonra kurum elektronik 
mührü kullanılarak mühürlenmelidir. Oluşturulan EYP dosyası, PKCS#10 sertifika istek dosyası ile birlikte kurumsal mail 
adresi üzerinden Kamu SM'ye iletilmelidir.

• Kurumların EYP oluşturamadığı durumlarda, formun çıktısı alınmış halinin Kurum İletişim Noktası ve kurum onayı 
kısmında yer alan yetkili tarafından ıslak imzalı olarak onaylanması gerekmektedir. Onaylanan işbu form ve oluşturulan 
PKCS#10 sertifika istek dosyası bilgi@kamusm.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. E-posta ile gönderim sonrası 
formun aslının TÜBİTAK BİLGEM, P.K. 74 41470 Gebze Kocaeli adresine posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

• Kurumun başvuru formu ve taahhütnamesi aracılığıyla beyan ettiği bilgiler, istek dosyasındaki bilgiler ile uyuşmuyor ise 
başvuru işleme alınmaz. Bu durumda yaşanacak aksaklıklardan Kamu SM sorumlu olmayacaktır.

• Gönderilen belgelerde sorun olmaması durumunda sertifika hazırlanarak kurum iletişim noktasının e-posta adresine 
gönderilecektir.

https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/dosyalar/rehberler/REH.01.08_SSLYardim.pdf
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• SSL Sertifikası başvurusunda kullanılacak özel anahtarın üretimi başvuru sahibi tarafından yapılır ve bu anahtar en az RSA 
2048 bit uzunluğunda olur. Özel anahtar bilgisi Kamu SM ile kesinlikle paylaşılmamalıdır.

• Kamu SM, Sertifika Şeffaflığı (Certificate Transparency) Projesi ile uyumlu SSL sertifikaları üretmektedir. Bu sebeple
sertifikaları herkese açık log sunucularına kaydeder.

• Üretilen sertifikanın geçerlilik süresi 1 yıl (365 gün) olacaktır.

5. SSL Sertifikasının İptali

SSL sertifikası iptal talebi, sadece sertifika sahibi tarafından yapılabilir. Kamu SM, sertifika sahibinin talebi üzerine SSL 
sertifikasını iptal eder; ancak iptal durumunda sertifika sahibinin sertifika bedelini ödeme yükümlülüğü devam eder. 
Kamu SM, aşağıda yer alan şartlar altında sertifika sahibine bildirim yapmak suretiyle sertifika iptal hakkını saklı tutar:

a. Sertifika sahibinin işbu taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.
b. Sertifika sahibinin SSL Sertifikasını işbu taahhütname ve/veya Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtilen

şartlara uygun olarak kullanmadığının tespit edilmesi.
c. Kamu SM sistemlerinin, Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtildiği şekilde güvenliğini yitirmesi veya

sertifika hizmetlerinin sonlandırılması.
d. Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtilen, SSL Sertifikasının iptalini gerektiren diğer hallerin ortaya çıkması.

6. Taahhütnamenin Süresi

Taahhütname imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olacak ve sertifika sahibi işbu taahhütnamenin tüm şart ve 
hükümlerinin tamamını okuduğunu, kabul ettiğini ve söz konusu bu şart ve hükümler ile yasal olarak bağlı olduğunu kabul 
etmiş olacaktır. Taahhütnamenin bitiş tarihi SSL sertifikasının geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Sertifika başlangıç ve bitiş tarihleri 
sertifika içerisinde belirtilecektir. 

7. Taahhütnamenin Feshi

Kurumun işbu taahhütnameden doğan ve/veya doğacak borç, yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında 
yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, yükümlülüklerine uymaması nedeniyle TÜBİTAK BİLGEM tarafından kuruma 
bildirimde bulunmak suretiyle sunulan hizmetler durdurulabilir, tazmin sorumluluğu olmaksızın taahhütname derhal 
feshedilebilir. TÜBİTAK BİLGEM, kuruma bildirimde bulunmak suretiyle, işbu taahhütnameyi sebep göstermeden sonlandırma 
hakkına sahiptir.

8. Hüküm ve Koşullar

8.1. Uygulanan Politika

Kamu SM kurum doğrulamalı SSL (OV SSL) sertifika hizmetini Kamu SM SSL Sertifika Uygulama Esasları dokümanına uygun 
olarak yürütmektedir. SUE dokümanı Kamu SM’nin, sertifika sahibinin ve üçüncü kişilerin uygulama sorumluluklarını belirler.

Kamu SM, SSL sertifika hizmetleri konusunda, “ETSI EN 319 411-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and 
security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements” standardının güncel 
sürümü ile https://www.cabforum.org adresinde yayımlanan “CA/Browser Forum Baseline Requirements (BR) for the Issuance 
and Management of Publicly-Trusted Certificates” dokümanının güncel sürümüne uyar. SUE dokümanı ile bu dokümanlar 
arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili dokümanlardaki gereklilikler geçerli olacaktır.

Kamu SM’nin bilgi deposuna https://depo.kamusm.gov.tr ve http://depo.kamusm.gov.tr/ilke adresleri üzerinden erişilebilir. 
Kamu SM Sİ, SUE ve/veya ilgili belgeler ile kök ve alt kök sertifikaları uluslararası erişime 7x24 açık bir şekilde Kamu SM bilgi 
deposunda yayımlanır.

8.2. Kullanım Kısıtlamaları

Kamu SM sadece devlet kurumlarına OV SSL hizmeti vermekte olduğundan devlet kurumlarına ait olan TLD'ler (üst seviye alan 
adları) için kısıtlama getirilmiştir. Sertifika verilecek TLD'ler "gov.tr, k12.tr, pol.tr, mil.tr, tsk.tr, kep.tr, bel.tr, edu.tr, org.tr" 
olarak belirlenmiştir. Bunların dışındaki TLD’ler için SSL hizmeti verilmemektedir.Tüm SSL sertifika türleri 1 yıllık geçerliliğe sahip 
olacak şekilde üretilmektedir.

https://www.cabforum.org
https:://depo.kamusm.gov.tr
http://depo.kamusm.gov.tr/ilke
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8.3. Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri

Sertifika, sahibine devredilemez ve münhasır nitelikte kullanım hakkı sağlamaktadır. Bu kapsamda sertifika sahibi;

a) Sertifika başvurusu için bildirilen bilgilerinin doğruluğunu ve verilen bilgilerdeki yanlışlık veya hatalardan kaynaklı 
problemlerde tüm sorumluluğu üstleneceğini,

b) Bilgilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında başvuru formu ile birlikte
saklanmasına ve işlenmesine izin verdiğini,

c) Bu Taahhütnameye istinaden aldığı/alacağı SSL Sertifikasını kullanma hak ve yükümlülüklerini bir başka kişi veya
kuruma devretmeyeceğini,

d) Sertifika başvurusunda, Kurumunun resmi olarak sahip olduğunu belgeleyebildiği alan adı/alan adları dışında
başka bir alan adı için Sertifika talebinde bulunmayacağını,

e) Resmi olarak sahip olduğu alan adlarının doğrulanabilmesi için yukarıda yer alan doğrulama sürecinde yapılması
gerekenleri tamamlayacağını,

f) Alınan SSL Sertifikasını yasal olarak suç teşkil edecek içerik bulunduran internet adresleri için kullanmayacağını,
g) SSL Sertifikası başvurusunda kullanılacak özel anahtarın üretiminin başvuru sahibi tarafından yapılacağını, üçüncü

şahıslar tarafından oluşturulamayacağını veya üçüncü şahıslara teslim edilmeyeceğini, özel anahtarın korunması
için gerekli önlemleri alacağını, özel anahtarın gizliliğini kaybetmesi durumunda sertifikanın iptali için Kamu SM’yi
derhal bilgilendireceğini,

h) Sertifika işlemlerini yapabilmesi için kullandığı parolaların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri
alacağını,

i) SSL Sertifikasını Kamu SM Sİ/SUE dokümanları ve işbu formda yer alan yükümlülükler çerçevesinde kullanacağını,
(Kamu SM, gerekli gördüğü durumlarda Sİ/SUE dokümanlarında değişiklik hakkına sahiptir/yapabilir),

j) SSL Sertifikası hizmeti alımı sırasında beyan ettiği bilgilerin değişmesi/geçerliliğini yitirmesi durumunda Kamu
SM'ye bilgilendirme yapacağını ve Kurum adına alınan SSL Sertifikası iptali için başvuruda bulunacağını,

k) Verilen Sertifikadaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek zorunda olduğunu,
l) SSL Sertifikası tarafına ulaşmasına müteakip 10 iş günü içerisinde herhangi bir geri dönüş yapmaması durumunda

sertifikayı kabul etmiş olduğunu,
m) Özel anahtar gizliliğinin kaybolması durumunda SSL Sertifika kullanımını derhal durduracağını,
n) Kamu SM sertifika hizmetlerinin başka bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı'ya devredilerek sonlandırılması

durumunda ilgili evrak ve kayıtların devredilmesine izin verdiğini

kabul ve taahhüt eder.

8.4. Üçüncü Taraflar

Sertifika sahibine ait sertifikaların içinde yer alan açık anahtar, üçüncü kişilerce doğrulama amacıyla kullanılabilir. Üçüncü 
kişiler, güvenecekleri sertifikanın ve sertifikayı oluşturan ESHS’nin sertifikasının geçerliliğini kontrol etmekle, sertifikanın 
“Anahtar Kullanımı” alanında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığını doğrulamakla ve Sİ/SUE’de belirtilen 
kullanım koşullarına uymakla yükümlüdürler.

Sertifikaların doğrulanamaması durumunda sertifikaya dayanarak işlem yapılmamalıdır. Kamu SM, üçüncü kişilerin açık 
anahtar ve sertifika kullanımında, söz konusu şartları yerine getirmemelerinden sorumlu değildir.

8.5. Kayıtların Saklanma Süresi

Kamu SM tarafından,

• Sertifika sahibi tarafından başvuru sırasında verilen tüm bilgi ve belgeler,
• Sertifika üretimi ve iptal başvuruları sırasında elektronik veya kağıt ortamda alınan formlar,
• Sertifika işlemleriyle ilgili yapılan önemli yazışmalar,
• Üretilen tüm sertifikalar,
• Geçerlilik süresi dolan tüm Kamu SM kök ve alt kök sertifikaları,
• Yayımlanan tüm sertifika iptal durum kayıtları,
• Sİ dokümanı,
• SUE dokümanı,
• Sertifika yönetim prosedürleri,
• Sertifika sahibi taahhütnameleri ve
• Sertifikasyon süreçlerinde kullanılan sistemlerin NTP (ağ zaman protokolü) senkronizasyon logları

arşivlenir ve arşivlenen bu belgeler en az 2 (iki) yıl boyunca saklanır.
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Kurumumuzun ihtiyacı doğrultusunda talepte bulunduğumuz Güvenli Sunucu Sertifikası işlemlerinde işbu taahhütnamede adı, soyadı ve 
iletişim bilgileri verilen kişi "SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası" olarak yetkilendirilmiştir. Güvenli Sunucu Sertifikası işlemlerinin, işbu 
taahhütnamede  belirtilen açıklamalar ile Sİ/SUE dökümanlarında yer alan maddelere uygun olarak yapılacağını ve taahhütnamenin ihlal 
edilmesi durumunda doğacak tüm zararlardan kurumumuzun TÜBİTAK BİLGEM'e karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

8.6. Anlaşmazlıkların Çözülmesi ve Şikayet Prosedürü

Taraflar arasında çıkan tüm anlaşmazlıkların sulhen çözümü esastır. İhtilafların çözümünde karşılıklı imzalanan 
taahhütnameler, Kamu SM Sertifika İlkeleri ve Kamu SM Sertifika Uygulama Esasları dokümanlarına başvurulur. Herhangi 
bir anlaşmazlık çözüm mekanizmasına başvurmadan önce, tarafların Kamu SM'yi bilgilendirmesi ve anlaşmazlıkları 
doğrudan Kamu SM ile çözme girişiminde bulunması gerekir. İhtilafların sulhen çözümünün mümkün olmaması halinde, 
ihtilafların çözümünde görevli ve yetkili mahkeme Türkiye Cumhuriyeti Gebze Mahkemeleri’dir.

Kamu SM müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için Müşteri Şikayet Yönetim Prosedürünü uygular. 
İlgili prosedüre Kamu SM web sayfasından erişilebilir.

8.7. Sertifika Kullanımı

Sertifika sahibi, sertifikasını ve sertifikaya ait özel anahtarını, tabi olunan standartlar ve diğer düzenlemeler ile Sİ/SUE 
dokümanında ve işbu formda yer alan koşullar ve belirlenmiş sınırlar içinde kullanmalıdır.

Sertifika sahibi, özel anahtarı yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumakla yükümlüdür. SSL sertifikasına karşılık gelen özel 
anahtar yalnızca sertifikada “Anahtar Kullanımı” alanında belirtilen amaçlar dahilinde kullanılabilir. 

Kamu SM Sertifika Şeffaflığı (Certificate Transparency) ile uyumlu SSL sertifikaları üretmektedir. Bu sebeple sertifikaları 
herkese açık log sunucularına kaydeder. Kamu SM SSL Kök sertifikası; Windows, Mac OS 10.14.2+, IOS 12.1.1+, Linux 
Ubuntu, Pardus(Debian 17.2+) ve Android 8.1+ işletim sistemlerinde çalışan, Mozilla Firefox (v56.0+), Google Chrome, 
Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera ve Yandex tarayıcıları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

8.8. İletişim Bilgileri

Adres : Kamu Sertifikasyon Merkezi, TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, 41470 Gebze-Kocaeli

Tel :  444 5 576

Faks :  (262) 648 18 00

E-Posta : bilgi@kamusm.gov.tr

Problem Raporlama E-Posta: kamusm.cainfo@tubitak.gov.tr

Web : https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr

İşbu form EYP dosyası ile e-imzalı olarak gönderilecektir.

Hazırlanan form üst yazısı ile birlikte EYP 2.0 dosyası 
oluşturularak iletilmelidir. EYP dosyası bu bölümde bilgileri yer 
alan Kurum Yetkilisi ve SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası 
tarafından elektronik olarak imzalandıktan sonra kurum 
elektronik mührü kullanılarak mühürlenmelidir. Oluşturulan EYP 
dosyası PKCS#10 sertifika istek dosyası ile birlikte kurumsal mail 
adresi üzerinden iletilmelidir.

       İşbu form ıslak imzalı gönderilecektir.

Hazırlanan form, PKCS#10 sertifika istek dosyası ile birlikte 
bilgi@kamusm.gov.tr adresine e-posta ile iletilebilir. E-posta ile gönderim 
durumunda formun ayrıca TÜBİTAK BİLGEM, P.K. 74 41470 Gebze Kocaeli 
adresine posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

https://www.kamusm.gov.tr/BilgiDeposu/taahhutnameler/Musteri_Sikayet_Yonetim_Proseduru.pdf
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