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1. Sertifika İptal Nedeni

Sertifika özel anahtarının kaybedilmesi/çalınması (CRLReason #1)

Alan adı sahipliğinin/kullanımının sona ermesi (CRLReason #5)

Sertifika içeriğinde yer alan bilgilerin değişmesi (CRLReason #3)

Sertifikanın hatalı üretilmesi (CRLReason #4)

Yeni sertifika talebi (CRLReason #4)

Diğer (Yalnızca yukarıda yer alan iptal sebeplerinin kullanılabilir olmadığı durumda seçilmelidir)

2. İptal Edilecek SSL Sertifikasına Ait Bilgiler

Sertifika Seri No: 

Sertifikalandırılan Alan Adı:

Sertifika sahibi, aşağıdaki sebeplerden birinin ortaya çıkması durumunda sertifikasının iptal edilmesi için Kamu SM’ye başvuruda 
bulunur. İptali gerektiren durum birden fazla seçeneğe uyuyorsa aşağıdaki öncelik sırasına göre seçim yapılmalıdır. Belirtilen iptal 
sebeplerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiği ile ilgili açıklamalar Bölüm 5'te bulunmaktadır.

Adı/Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Çalıştığı Birim:

Tarih: İmza:

İş Adresi:

3. SSL Sertifikası Kurum İletişim Noktası

İş Telefonu:

E-Posta:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin “KVKK Bilgilendirme” 
sayfasında paylaşılan bilgilendirmeyi okudum ve beyan etmiş olduğum kişisel verilerimin bu kapsamda işlenmesini kabul 
ediyorum. Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olmaması durumunda doğacak bütün zararlardan sorumlu olduğumu beyan 
eder, kurumum adına ilgili alan adı için alınmış SSL işlemlerinden sorumlu olduğumu taahhüt ederim.

https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/icerik/kvkk-aydinlatma-metni
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Kurum Adı : Mühür/Kaşe-İmza:

Ad/Soyad: Tarih:

Yukarıda bilgileri verilen kurum personelimizin tarafımızdan ilgili alan adı için alınmış SSL Sertifikası’nın İPTAL işlemleri için 
yetkilendirilmiş olduğunu, Sertifika Sahibi kurum olarak yukarıda yazılı bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması durumunda 
doğacak bütün zararlardan kurumumuzun sorumlu olduğunu beyan eder, yukarıda adı geçen kurumumuza ait olan SSL 
sertifikasının iptal edilmesini talep ederiz.

Unvan  :

4. Genel Bilgiler

• Bu form, SSL sertifikasının iptal edilmesi için talepte bulunulması ve bu talebin TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon
Merkezi’ne iletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

• Formun, yetkili kişi tarafından imzalanarak kurum mührü ile mühürlenmesi gerekmektedir.
• Doldurulup imzalanmış olan formun TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM’ye kapalı zarf içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Sertifika iptal işleminin aciliyeti durumunda aslının TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM’ye iletilmesi kaydıyla, ıslak imzalı aslının
taratılarak ssliptal@kamusm.gov.tr adresine mail gönderimi de kabul edilmektedir.

• İptal talebinin alınmasının ardından en geç 24 saat içerisinde değerlendirme yapılarak Kamu SM SSL SUE dokümanı Bölüm
4.9.1.1'de belirtilen süreler dahilinde sertifikanın iptali sağlanacaktır.

5. İptal Sebebi Açıklamaları

Sertifika sahibi, ilk sayfada yer alan iptal nedenlerinin hangi durumlarda kullanılabileceği noktasında aşağıda verilen 
açıklamaları dikkate alarak seçim yapmalıdır*.

a. Sertifika Özel Anahtarının Kaybolması/Çalınması
Sertifikada yer alan açık anahtara karşılık gelen özel anahtarın kaybedilmesi, silinmesi ya da yetkisiz kişilerce ele 
geçirildiğinin anlaşılması durumunda seçilecek iptal sebebidir.

b. Alan Adı Sahipliğinin/Kullanımının Sona Ermesi
Sertifikalandırılan alan adına ait sahipliğin sona ermesi ya da ilgili alan adını içeren web sitesinin artık kullanılmaması 
durumunda seçilmelidir.

c. Sertifika İçeriğinde Yer Alan Bilgilerin Değişmesi
Sertifika başvurusu sırasında verilen ve sertifika içeriğine yazılan bilgilerde (Kurum adı, il vb.) değişiklik olması 
durumunda seçilmelidir.

d. Sertifikanın Hatalı Üretilmesi
Üretilen sertifikadaki geçerlilik tarihi, yayımcı ve sertifika sahibi bilgileri vb. alanlarda yer alan bilgilerde ya da sertifika 
yapısında hata bulunduğunun fark edilmesi durumunda seçilecek iptal sebebidir.

e. Yeni Sertifika Talebi
Sertifika sahibinin mevcut sertifikasının yerine yeni bir sertifika talep etmesi durumunda mevcut sertifikasının iptal 
edilmesi için kullanılmalıdır.

f. Diğer
Yalnızca yukarıda belirtilen iptal sebeplerinden herhangi birinin kullanılabilir olmadığı durumda seçilmelidir.

6. Kullanıcı Taahhütleri

İşbu form kapsamında sertifika sahibi;
• İptal başvurusu sırasında belirtilen bilgilerinin doğruluğunu, verilen bilgilerde yanlışlık veya hata olması durumunda

yaşanacak problemlerde tüm sorumluluğu üstleneceğini,
• İlgili bilgilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında başvuru formu ile birlikte saklanmasına

ve işlenmesine izin verdiğini,
• Sertifika iptalini gerektiren durum için, başvuru formunda belirtilen iptal seçeneklerinden iptal sebebini en iyi ifade

edecek şekilde seçim yapması gerektiğini,
kabul ve taahhüt eder.

Kurum Onayı

https://wiki.mozilla.org/CA/Revocation_Reasons
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