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1 Amaç ve Kapsam 
Kamu SM tarafından sağlanan SSL sertifikasyon hizmeti kapsamında SSL sertifikasının üretilebilmesi için kurum 

tarafından PKCS#10 formatında sertifika isteği oluşturulması gerekmektedir. Bu doküman SSL sertifikası 

edinmek isteyen kurumlara istek dosyası oluşturma ve üretilen sertifikaların yüklenmesi hakkında genel bilgi 

vermek amacıyla hazırlanmıştır. Doküman genel bir rehber niteliğinde olup sürekli değişen teknoloji sebebiyle 

en doğru ve güncel bilgi kurumun sertifikayı yükleyeceği sunucu tedarikçisinden elde edilmelidir.  

Kamu SM, bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı olarak yalnızca SSL sertifikası talep edilen alan adlarını 

sertifikalandırmakla yükümlü olup, ürünlere özgü problemden sorumlu değildir. 

2 Tanımlar ve Kısaltmalar 
CSR (Certificate Signing Request): Sertifika İstek Dosyası 

PKCS#12 dosyası: Güven zincirindeki tüm sertifikalar ile sertifika ve ilişkili özel anahtarı içeren PFX uzantılı 
dosyadır. 

RSA: Rivest Shamir Adleman (Algoritmayı bulan kişilerin baş harfleri) 

MMC: Microsoft Management Console 

3 SSL Sertifika İsteği Oluşturma    
SSL sertifikasının üretiminin tamamlanması ve sertifikanın sunucuda kullanımının aktif hale getirilmesi amacıyla 

öncelikle SSL sertifika istek dosyasının oluşturulması gerekmektedir. Sertifika istek dosyasının Subject alanında 

bulunması zorunlu ve opsiyonel alanlar ile bulunmaması gereken alanlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Sertifika İstek Dosyası Alanları 
* Common Name (CN) alanı dışındaki alanların tümü büyük harfle yazılmalıdır.  

** PKCS#10 isteğinde alanlar doldurulurken Türkçe karakter kullanılmaz. 

Subject Alanı 
Kullanım 

Durumu 
Açıklamalar 

CN 

(CommonName) 
Zorunlu 

DNS’te başvuru sahibi kamu kurum veya kuruluşu adına kayıtlı sunucu adı 

yazılmalıdır.  

OV SSL wildcard sertifikalarda bu alana “*.<alan adı>” yazılmalıdır.  

Örn: *.testdomain.gov.tr 

Bu alan “*.com” veya “*.com.tr” gibi ayırt edici olmayan adlar içermemelidir. 

Bu alana IP adresi veya iç sunucu adı yazılmamalıdır. 

O 

(Organization) 
Zorunlu 

Başvuru sahibi kamu kurumu veya kuruluşunun teşkilat kanununda veya diğer 

mevzuatta yer alan açık unvanı veya anlaşılır şekilde kısaltılmış biçimi bulunmalıdır. 

Bu alanda yazan bilgi, işbu formda yer alan "Kurum Yasal Adı/Unvanı" bilgisi ile 

birebir aynı olmalıdır. 

C 

(Country) 
Zorunlu 

Başvuru sahibi kamu kurum veya kuruluşunun bulunduğu ülkenin ISO 3166-1 Alpha-

2 standardında yer alan ülke kodu (TR) yer almalıdır. 
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ST 

(State or 

Province) 

Zorunlu Başvuru sahibi kamu kurum veya kuruluşunun bulunduğu “il” bilgisi bulunur. 

OU (Organizational Unit) 

L (Locality) 

emailAddress 

givenName 

surName 

Kullanılmamalıdır. 

SSL sertifika istek dosyasının oluşturulması için öncelikle anahtar çiftinin oluşturulması gerekmektedir. 

Ardından açık anahtar ve kurum bilgilerinin yer aldığı sertifika istek dosyası oluşturulmalıdır. Sistemde 

oluşturulan anahtar çifti ve yüklemesi yapılan SSL sertifikası uyuşmazsa sistem düzgün çalışmayacaktır. 

SSL sertifikası sunucuya tanıtıldıktan sonra anahtar çiftiyle birlikte SSL sertifikasının yedeğinin alınması (export) 

ve güvenli bir ortamda saklanması önemle tavsiye edilir. Olası bir kayıp/çökme durumunda SSL yedeğinden 

herhangi bir sunucuya yeniden yükleme yapılabilir (import). Anahtarlar olmaksızın, sadece SSL sertifikasının 

yedeklenmesinin hiçbir fonksiyonu yoktur.  

SSL sertifikaları için anahtar çifti üretimi sertifika talep eden kurum tarafından gerçekleştirildiğinden Kamu SM,  

anahtar çiftini kurtaramaz. Bu sebeple export işleminin önemi, kritik verilerin yedeğinin alınmasıyla eşdeğerdir. 

Wildcard SSL sertifikası talep edilen alan adına ait tüm alt alan adlarını kapsayan SSL sertifikasıdır. Örneğin 

*.testdomain.gov.tr şeklinde alınan wildcard SSL sertifikası; mail.testdomain.gov.tr, portal.testdomain.gov.tr 

gibi istenilen sayıda domain adı için kullanılabilir. Bu nedenle farklı domain adlarının sunuculardan hizmet 

verebilmesini sağlamak için tek bir wildcard SSL sertifikasının hepsine ayrı ayrı yüklenmesi gerekir. Wildcard 

SSL sertifikası sertifika istek dosyasının oluşturulduğu sunucuya yüklendikten sonra bu sunucudan export ile 

alınarak bir PKCS#12 dosyası oluşturulur, daha sonra bu dosya diğer sunuculara import edilir. Böylelikle diğer 

sunuculara da aynı SSL sertifikası (anahtarlarıyla birlikte) yüklenmiş olur. 

Bu bölümde belirtilen anahtar üretimi ve sertifika istek dosyası oluşturma işlemlerinin farklı ortamlarda 

gerçekleştirilmesiyle ilgili genel bilgiler bölüm alt başlıklarında yer almaktadır. 
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3.1 OpenSSL ile SSL Sertifikası İşlemleri 

İnternetten kolaylıkla bulunabilen ve Windows ortamında da çalışabilen OpenSSL, SSL yüklenecek olan 

sunucuya kurulur. Komut satırından programın kurulu olduğu dizine gidilir ve komutlar openssl/bin dizini 

altından çalıştırılır. 

OpenSSL çalıştırıldığında “Warning: can’t open config file: C:\Openssl\bin\openssl.cfg” hatası alınması 

durumunda config dosyası yolu aşağıda verilen komut ile gösterilebilir: 

set OPENSSL_CONF=c:\[OpenSSL Dizini]\bin\openssl.cfg  

3.1.1 Anahtar Çifti ve CSR Oluşturma 

SSL sertifikasının yükleneceği sunucu üzerinde 2048 bit RSA anahtar çifti ve sertifika istek dosyası 

oluşturulmalıdır. Bu işlem için aşağıda verilen komut çalıştırılır: 

openssl req -out CSR.csr -new -newkey rsa:2048 -keyout privatekey.key  

Bu komut ile oluşturulan anahtar çifti ve sertifika istek dosyası \openssl\bin dizini altına yazılır. Komut 

çalıştırıldığında anahtarın korunması için bir şifre sorulacaktır. Bu şifre, güçlü olmalı ve daha sonra kullanılacağı 

için unutulmamalıdır.  

Yukarıdaki komut çalıştırıldığı zaman sertifikayı talep eden kuruma ait bilgiler sorulacaktır. Bilgiler, Kamu SM 

tarafından kontrol edilerek sertifika içerisine yazılacağından bu bilgilerin doğruluğu önemlidir. Kontrol sonucu 

olumsuz olan CSR dosyaları sertifikalandırılmayacaktır. Bu bilgiler girilirken dikkat edilmesi gereken hususlar 

Tablo 1’de belirtilmiştir. 

OpenSSL konfigürasyonuna bağlı olarak, sertifika istek dosyasının Subject alanında bulunabilecek tüm 

seçenekler (Örn. E-mail adresi vb.) kullanıcıya sorulabilmektedir. Kamu SM tarafından Subject alanı içerisinde 

kullanımına izin verilmeyen alanların istek dosyasında bulunmaması için OpenSSL tarafından bu alanlar 

sorulduğunda “Enter” tuşuna basılarak atlanabilir. Ayrıca boş bırakılması halinde OpenSSL tarafından varsayılan 

olarak atanan değerlerin kullanılmaması için “.” nokta karakteri girilerek bu alanlar atlanabilir. 

Sertifika istek dosyası Subject alanında bulunacak bilgiler anahtar çifti ve CSR oluşturma komutu ile birlikte 

verilebilir. Bunun için aşağıdaki komut kullanılabilir: 

openssl req -out CSR.csr -new -newkey rsa:2048 -keyout privatekey.key  
-subj "/C=TR/ST=ANKARA/O=KURUM ADI/CN=testdomain.gov.tr" 

CSR dosyası oluşturulduktan sonra Subject alanı içerisindeki bilgilerin kontrol edilebilmesi ve dosyanın 

bozulmadığının doğrulanması için aşağıdaki komutun kullanımı tavsiye edilir: 

openssl req -text -in CSR.csr -noout -verify 
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3.2 Java Keytool ile SSL Sertifikası İşlemleri 

Java diliyle yazılmış web uygulamalarının çalışması için gerekli olan web sunucularda istemci ile sunucu arasında 

güvenli bir iletişim sağlamak için Truststore ve Keystore dosyaları kullanılmaktadır. Keystore dosyası özel 

anahtarı kullanarak şifreleme ve imzalama işlemi yaparken, Truststore dosyası genellikle doğrulama işlemleri 

için kullanılır. 

SSL sertifikasının yükleneceği sunucu üzerinde Java Runtime Environment (JRE) veya Java Development Kit 

(JDK) kurulu olmalıdır. CSR dosyası oluşturulmadan önce, CSR oluşumunda kullanılmak üzere bir keystore 

oluşturulmalıdır. Keystore, anahtar ve sertifika yönetim programı olan Java Keytool ile oluşturulur. Java Keytool 

programı, kullanıcıların kendi anahtar çiftlerini ve sertifikalarını yönetmelerine olanak sağlar. 

Java Keystore’da tutulan her sertifika ilgili anahtar çiftiyle ilişkilidir. Bu ilişki benzersiz bir takma ad (alias) ile 

sağlanır. 

Keystore ve Truststore oluşumu 3 adımda gerçekleştirilir: 

1. Keystore ve anahtar çifti oluşturulur.  
2. Keystore kullanılarak CSR oluşturulur ve Kamu SM’ye gönderilir. 

3. Truststore dosyası içerisine Kamu SM’den gelen SSL sertifikası ile bu sertifikanın üst makam sertifikaları 

import edilir. 

3.2.1 Anahtar Çifti ve CSR Oluşturma 

Java keytool ile anahtarlar ve sertifikalar bir keystore (anahtar deposu) dosyası içinde saklanır. Keystore 

oluştururken sertifika istek dosyası Subject alanı içerisinde yer alacak bilgiler belirtilmelidir. Bilgiler, Kamu SM 

tarafından kontrol edilerek sertifika içerisine yazılacağından doğruluğu önemlidir. Kontrol sonucu olumsuz olan 

CSR dosyaları sertifikalandırılmayacaktır. Bu bilgiler girilirken dikkat edilmesi gereken hususlar Tablo 1’de 

belirtilmiştir. 

Windows sistemlerde aşağıdaki keytool komutu Java bin dizininde çalıştırılır: 

keytool -genkey -alias <takma_ad> -keyalg RSA -keysize 2048  
-dname "C=TR,ST=ANKARA,O=KURUM ADI,CN=testdomain.gov.tr" -keystore <domain_adi>.jks 

NOT: Bu komutta <takma_ad> yerine uygun bir takma ad yazılmalıdır. RSA anahtar algoritmasıdır. 2048 

anahtar boyudur. <domain_adi> yerine SSL ile sertifikalandırılmak istenilen domain adı yazılabilir. Eğer 

wildcard SSL için işlem yapılıyorsa, dosya isimlendirmesinde “*” karakterine izin verilmediğinden domain adının 

başına “*” karakteri koyulmamalıdır. Esasen dosya adının önemi yoktur, sadece anlaşılır olması için domain adı 

dosya adı olarak kullanılmıştır. 

NOT: jks=java key store. 

Komut çalıştırıldığında, keystore için şifre sorulacaktır, ardından keystore oluşacaktır.  Bu örnekte keystore 

dosyası, özel olarak belirtilmediği için  \<JAVAHOME>\bin dizini altında oluşturulmuştur. CSR oluşturulurken ve 

Kamu SM’den gelen SSL sertifikası sisteme yüklenirken aynı takma adın kullanılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki komut yardımıyla CSR oluşturulur ve Kamu SM’ye gönderilir. 
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keytool -certreq -keyalg RSA -alias <takma_ad> -file <domain_adi>.csr  -keystore <domain
_adi>.jks 

3.2.2 Kamu SM’den Gelen Sertifikayı Sunucuya Tanıtma 

Kamu SM’den gelen SSL sertifikasını import etmeden önce Kamu SM kök ve alt kök sertifikalarını sisteme 

tanıtmak gerekir. Kök sertifikayı tanıtmak için: 

keytool -import -alias root -file koksertifika.cer -keystore <domain_adi>.jks 

Alt kök sertifikayı tanıtmak için: 

keytool -import -alias intermediate -file altkoksertifika.cer -keystore <domain_adi>.jks 

Kamu SM’den gelen sertifika dosyası (.cer veya .crt uzantılı bir dosya olacaktır.) Truststore dosyası içerisine 

aşağıdaki komut yardımıyla import edilir. 

keytool -import -alias <takma_ad> -file <domain_adi>.cer -keystore <domain_adi>.jks 

3.3 MMC (Microsoft Management Console) ile CSR Oluşturma 

Microsoft Management Console, Windows tabanlı sistemlerde pek çok işlevin yerine getirilebileceği yönetim 

aracıdır. MMC kullanarak CSR oluşturabilmek için aşağıda yer alan adımlar sırası ile takip edilmelidir: 

1- Windows “Başlat” menüsünden arama kısmına “mmc” yazılarak “Enter” tuşuna basılır. 
2- Açılan pencerede “File” kısmından “Add/Remove Snap-in” yazısına tıklanır. 

 
3- Gelen sayfada “Certificates” seçilir ve “Add” butonuna tıklanarak ilgili ekleme işlemi yapılır. Ardından 

“OK” butonu ile adım tamamlanır.  
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4- Sonraki adımda sol menüde “Console Root” altında gözükecek “Certificates” kısmına çift tıklayarak 

sertifika klasörlerinin gözükmesi sağlanır. “Personal” yazan klasör üzerine sağ tıklanarak açılan 

menüden sırası ile “All Tasks > Advanced Options > Create Custom Request” seçilerek istek oluşturma 

adımına geçilir.  
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5- Bu adımda “Next” butonu tıklanarak sonraki sayfaya geçilir. 

 

6- Burada yer alan “Proceed without enrollment policy” yazısı seçilerek “Next” butonu ile sonraki adıma 

geçilir. 

 

  



TASNİF DIŞI 

 

10/12 04.07.2022 TÜBİTAK BİLGEM - KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ REH.01.06 

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

TASNİF DIŞI 

SSL (GÜVENLİ SUNUCU SERTİFİKASI) İSTEK DOSYASI OLUŞTURMA REHBERİ 

7- Bu sayfada yer alan “Template parametresinin ”(No Template) CNG key”, “Request Format” 

parametresinin ise “PKCS#10” olarak seçildiğinden emin olunmalıdır. Ardından “Next” butonu ile 

sonraki adıma geçilir. 

 

 
8- Burada yer alan “Properties” kısmına tıklanarak CSR bilgilerinin oluşturulacağı yeni bir panel açılır. 
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9- İlgili panelde yer alan “General > Friendly name” kısmına belirlediğiniz bir ad girilebilir.  

 

10- Yine ilgili panelde yer alan “Subject > Subject Name” kısmında bulunan sertifika Subject alanında yer 

alacak alanlar seçilerek “Value” kısmına değer yazıldıktan sonra “Add” butonu ile eklemeler yapılır.  Bu 

bilgiler girilirken dikkat edilmesi gereken hususlar Tablo 1’de belirtilmiştir. 

  

 

 
  



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

TASNİF DIŞI 

SSL (GÜVENLİ SUNUCU SERTİFİKASI) İSTEK DOSYASI OLUŞTURMA REHBERİ 

11- Subject bilgileri girildikten sonra “Private Key” tabında ”Key Options” kısmından “Key Size > 2048”, 

“Select Hash Algorithm” kısmından ise “sha256” özet algoritması seçilir. Aynı zamanda “Make private 

key exportable” seçeneği de işaretli olmalıdır. İlgili ayarlamalar yapıldıktan sonra “Apply” ardından 

“OK” butonuna tıklanarak son aşama olan CSR kayıt aşamasına geçilir. 

 
12- Son adımda “File Format” Base 64 olarak seçilip CSR’nin kaydedileceği dosya yolu girilerek işlem 

tamamlanır. 

 


