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AAA Nedir?

İş süreçlerinin elektronik ortamda güvenli 
bir biçimde yürütülmesini sağlamak 
üzere, donanım ve yazılım kriptografik 
bileşenleri ile uygulamaları düzenleyen 
politika, yönetmelik, esas ve ilkelerin 
bütününü oluşturan zengin yapı...
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AAA’nın Kullanım Alanları

 e-İmza
 e-Devlet
 e-Kimlik
 e-Sağlık
 e-Adalet
 e-Oylama
 e-Ticaret
 e-Noter



AAA’nın Kazandırdıkları

Zaman ve mekana bağlılığın azalması
Hesap verilebilirlik
Hizmet kalitesinde artış
Verimlilikte artış



Sertifika?

Asimetrik kriptografide her kullanıcı için 
özel ve açık anahtardan oluşan bir 
anahtar çifti üretilir.

Açık anahtar dağıtımı

UME

Ali Barış

Adress: Odtü- Ankara
Tel: 123 45 67
Email: alibaris@metu.edu.tr
Açık Anahtar:29364jd89wbcıe0336djd99ebc
8264402747rje03dke640jd937393d80jvle83

Öğretim Üyesi

mailto:aliveli@metu.edu.tr


Sertifika Yapısı ve Geçmişi

Sertifika Versiyonu

Sertifika Seri Numarası
Algoritma

Parametreler

Sertifika Yayınlayıcı
Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Kullanıcı Adı
Algoritmalar

Parametreler 

Anahtar

Yayınlayıcının eşsiz kimliği

Kişinin eşsiz kimliği

Uzantılar
Algoritmalar

Parametreler

Şifrelenmiş

X.509 Sertifikası

İmza Algoritması
Bilgileri

Geçerlilik

Kişinin Açık
Anahtar Bilgileri

İmza Hepsinde

V
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V
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V
3 - 2006
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Sertifikaların Geçerliliği

Sertifikanın geçerli olması için
başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalı
sertifika iptal edilmemiş olmalı
güvenilir köklerden üretilmeli
kök sertifikaların da geçerliliklerinin ve 

imzalarının geçerliliği kontrol edilmeli



Örnek



Sertifikalar

GEÇERLİ BELİRSİZ GEÇERSİZ



Sertifika İptal Listesi (SİL)

SİL iptal edilmiş sertifikaların 
listesidir. 

Çevrimdışı olarak üretilir. 
İptal edilmiş sertifikaların seri 

numaralarını içerir. 



Örnek



Çevrim içi Durum Protokolü 
(ÇİDP - OCSP)

Sertifikanın güncel olup olmadığının 
çevrim içi kontrol edilmesini sağlayan bir 
protokoldür.

İptal edilen sertifikalar ÇİDP sunucusuna 
bildirilirler. 

ÇİDP, istek-cevap mantığı ile çalışır 



Sunucu Sertifikası

Web sunucularının kimlik bilgilerini ve açık 
anahtarlarını taşıyan ve bu sunuculara 
bağlanan kullanıcılara sunulan elektronik 
sertifikadır.

Kişisel sertifikalar gibi X.509 standardına 
uygun üretilirler.



Örnek



Makamlar

Kök Sertifikasyon Makamı (Root 
Certification Authority)

Sertifika Makamı (Certificate Authority) 
Kayıt Makamı (Registration Authority)
Sertifika Dizini



Kullanıcı

1

2

Kayıt Makamı

3

4

 Sertifika 
 Makamı

6

1.  Kullanıcı sertifika isteğinde bulunur.

2.  İsteği işleme alınır, alındı dönülür.

3.  Sertifika isteği SM’ye iletilir.

5

1. SM sertifikayı üretir.
2. KM kullanıcıya sertifikasının hazır 

olduğunu bildirir.
3. Kullanıcı sertifikasını edinir.

Kayıt Makamı Başvuru SüreciKayıt Makamı Başvuru Süreci



Sertifikaların Oluşturulması  

Kök SM
Kök SM

Sertifika Bilgisi

Kök SM İmzası

Alt SM
Kök SM İmzası

Alt SM

Sertifika Bilgisi

Kök SM’nin Gizli Anahtarı

  Alt SM’nin Gizli Anahtarı

Alt SM İmzası

Kullanıcı

Sertifika Bilgisi

Kullanıcının İmzası

Metin

Dokümanı  Kullanıcının Gizli Anahtarı

Kendi 
Kendini
İmzalamış

Kök SM’nin Gizli Anahtarı



AAA Mimarisi

Tekli Mimariler
Basit (Hiyerarşik) Mimariler
Birleşik (Mesh) Mimariler
Köprü Mimariler



Tekli Mimariler

Sadece bir tane 
sertifika makamı 
içerir. 

Bütün kullanıcılar 
bu makama 
güvenirler. 

SM

Kullanıcı Kullanıcı



Basit (Hiyerarşik) Mimariler

 Bütün kullanıcılar 
bir tane kök 
sertifikaya 
güvenirler. 

 Her sertifika kök 
sertifikasyon 
makamının açık 
anahtarı ile başlar.

Kullanıcı Kullanıcı

Kullanıcı

SM SM

SM SM

Kök
SM



Birleşik (Mesh) Mimariler

Çapraz güven 
ağı 
kurulmuştur 

Her kullanıcı 
güveneceği 
makamı kendi 
seçebilir. 

KullanıcıKullanıcı

Kullanıcı Kullanıcı

Kullanıcı Kullanıcı

SM SM

SMSM

SM



Köprü Mimariler

Karışık Mimarilerin 
köprü SM tarafından 
birleştirilmesi ile 
oluşturulur.

Köprü SM doğrudan 
son kullanıcılar için 
sertifika üretmez. 

Kök SM gibi de 
değildir. 

Köprü
SM

AAA1

AAA2

AAA3



Fiziksel AAA

Tüm AAA bileşenlerinin farklı 
donanım ve yerlerde tutulması 
gereklidir. 

Güvenlik duvarı kullanılmalıdır. 
Ayrıca SM ek bir güvenlik duvarının 

arkasına koymak güvenliği artırır.



Fiziksel AAA

SM

KMAna 
Dizin

İnternet

İç Güvenlik
Duvarı

Ana Güvenlik
Duvarı

Ana Güvenlik
Duvarı

Dış
Dizin



Türkiye’de AAA

AAA’nın Yasal Gelişimi
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar
Türkiye’deki AAA Mimarisi



AAA’nın Yasal Gelişimi

E-imza Kanunu  Bakanlar Kurulu
E-imza Yönetmeliği  TK
E-imza Tebliği  TK
E-imza ile ilgili Genelgeler 

Başbakanlık
Sertifika  Elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcısı (ESHS)



Tavsiye Edilen Algoritmalar ve Parametreler 
(Tebliğ-21.01.2006 tarihli değişiklik)



Tavsiye Edilen Algoritmalar ve Parametreler 
(FIPS SP 800-57-3)

Anahtar Tipi Kullanımda 
zaman 
sınırı

Algoritmalar ve anahtar boyları

Doğrulama anahtarı 
(kullanıcılar veya 
aygıtlar için)

31/12/2013 ‘a
kadar

RSA (1024 veya 2048 bit)

31/12/2013
Sonrasında

RSA (2048 bit) ECDSA (P-256 eğrisi)

E-imza ve anahtar 
oluşturma anahtarları

31/12/2008
a kadar

RSA imza veya anahtar nakli (1024 veya 2048 bit)
Diffies- Hellman (1024 veya 2048 bit)
ECDSA, ECDH (p-256 veya p-384 eğrileri)

31/12/2008
Sonrasında

RSA imzası veya anahtar nakli (2048 bit)
Diffies- Hellman (2048 bit)
ECDSA, ECDH (p-256 veya p-384 eğrileri)

N/A RSA: 2048, 3072 veya 406 bit
ECDSA: p-256 veya p-384 eğrileri



Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 
(ESHS)

 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, sertifika, 
zaman damgası ve elektronik imzalarlarla ilgili 
hizmetleri sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir

 İlgili hizmetler
 Nitelikli elektronik sertifika başvuru, 
 iptal, yenileme süreçlerinin yönetimi
 Sertifika durum bilgisi hizmetleri
 İlke ve politika belirleme
 Kayıtların tutulması
 Zaman damgası hizmetleri



AAA İşleyiş Senaryosu 
Çevrim-Dışı 



AAA İşleyiş Senaryosu 
Çevrim-İçi



AAA İşleyiş Senaryosu 
Mobil



Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Gerçek ve tüzel 
kişi ve kuruluşlar

Başbakanlık 
Çalışanları

İçişleri Bak.
Çalışanları

Sağlık Bak. 
Çalışanları

Maliye Bak. 
Çalışanları

Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Kayıt MerkeziKayıt Merkezi

Köprü Sertifika 
Hizmet Sağlayıcısı

E-Kimlik SertifikasıE-Kimlik Sertifikası

Diğer Sertifika Hizmet Sağlayıcıları
Diğer (Kök) Sertifika 
Hizmet Sağlayıcıları

Gerçek ve tüzel 
kişi ve kuruluşlar

E-Kimlik SertifikasıE-Kimlik Sertifikası

(Çapraz Sertifikasyon)(Çapraz Sertifikasyon)

TÜBİTAK UEKAE

Türkiye’deki AAA Mimarisi



Açık Anahtar Altyapı



ESHS vs Noter

 Kimlik doğrulaması
 İşlemi gerçekleştiren 

şahsı tanırlar
 Belgenin içeriğiyle 

ilgilenmez. Yapılan işlem 
ve gönderilen belge 
tamamen iletişim kuranlar 
arasında kalır.

 Hukuki işlemler ve 
teminat sözleşmeleri 
işlemleri gerçekleştiremez

 Kimlik beyanı kontrolü
 İşlemi gerçekleştire 

şahısla önceden çalışmak 
zorunda değildirler.

 Belgenin kopyasını alır 
içini görür ancak içeriğin 
hukuki boyutlarına önem 
vermez.

 Alım-satım ve vekalet 
işlemleri gibi işlemleri 
gerçekleştirebilir.



AAA’nın Pratik Kullanım Alanları

IPsec
TLS ve SSL
S/MIME
Kerberos
Zaman Damgası
PGP



IPsec

IPsec, ağ katmanında internet iletişimlerini 
güvenli kılmak ve Internet Protokolünü(IP) 
işletmek için kurulmuş protokoller 
topluluğudur. 

İki farklı yönetim protokolü vardır:

Manuel şifreleme

Otomatik şifreleme



TLS ve SSL

The Transport Layer Securiy (TLS) ve 
Secure Sucket Layer (SSL) protokolleri, 
internette sunucu ve tarayıcılar 
arasındaki iletişimi güvenli hale getirmek 
ve kimlik doğrulaması yapmak için 
tasarlanmış protokollerdir.

TLS, SSL in geliştirilmiş versiyonudur.



SSL 3.0 Protokolü 
istemci kimlik doğrulaması

• Tarayıcı güvenli 
sunucuya bağlanır

CertS - SSL 3.0

{SessKeyB } CertS + CertB   

• Tarayıcı gelen 
sertifikayı doğrular.
• Tarayıcı anlık anahtarı 
üretir. (SessKeyB)
•Tarayıcı anlık anahtarı 
sertifikadaki açık 
anahtarı kullanarak 
şifreler.
• Tarayıcı sertifikasını 
da gönderir.

• Sunucu sertifikasını gönderir 
ve kullanıcının da kimlik 
doğrulamasının da 
olabileceğini belirtir.

• Sunucu tarayıcının 
sertifikasını doğrular.
• Sunucu anlık anahtarı 
(SessKeyB ) gizli anahtarını 
kullanarak deşifreler.

 SSL 3.0 sunucu ile tarayıcı arasındaki bilgilerin şifreli 
iletilmesini sağlar.SSL 2.0’a ek olarak istemcinin kimlik 
doğrulamasını da desteklemektedir.

• Tarayıcı ve sunucu SessKeyB yi kullanarak bütün bilgi iletimini şifreli yaparlar.



S/MIME

Secure/Multipurpose Internet Mail 
Extensions (S/MIME), güvenli e-posta 
yollayabilmek ve alabilmek için sürekli 
bir yol sağlar. 

S/MIME sadece e-posta ile sınırlı 
değildir, aynı zamanda HTTP (Hypertext 
Transfer Protokolü) gibi MIME 
protokollerini içeren her türlü ulaşım 
mekanizmasıyla kullanılabilir.



S/MIME

Elektronik mesaj uygulamaları için 
aşağıdaki kriptografik güvenlik 
servislerini sağlar:
Dijital imza kullanarak gönderici tarafın 

kimliğinin doğrulanması
Dijital imza kullanılarak orijinal mesajın 

bütünlüğünün ve inkar edilemezliğinin 
sağlanması

Şifrelemeyle gizliliğin sağlanması



S/MIME

Bu yüzden S/MIMEin, dijital imza 
yaratmak, hash fonksiyonu üretmek, 
anahtarları saptamak ve e-posta içeriğini 
şifrelemek ve aynı zamanda dijital 
kimliğin üretilmesi ve paylaşılmasını 
sağlamak amacıyla bir takım 
algoritmalara ihtiyacı vardır.



Kerberos

Yerel oturumları açmada, uzaktan (ağ 
üzerinden) kimlik denetiminde ve istemci 
(kullanıcı adına hareket eden yazılım) ile 
hedef sunucu arasında kriptografik 
anahtarlar üretiminde kullanılır.

Kullanıcı ve hedef sunucunun, her 
bireyin kimliğinin doğrulanması için 
üçüncü bir güvenilen kişiye ihtiyacı 
olacak şekilde kurulmuştur.



Kerberos Protokolü

                                                                            
                             1) Bilet verim bileti 
isteği                                                           
                                              2) Bilet 
verim bileti                                                 
                                             3) İstemci 
bilgileriyle beraber vilet verim bileti

       4) Onay ve biletin yollanması
       5) Onay bilgisi vebiletin yollanması
       6) Bilgiler doğruysa hedef sunucu ve 

kullanıcı arasında bağ kurulması
İstemciŞifre girerek 

İstemciye bağlanma

Kimlik Doğrulayan
Sunucu

Bilet Veren Servis

Anahtar Dağıtım Merkezi

1
2

3
4

Hedef sunucu

5



Zaman Damgası

Elektronik bir veriye, bu veriye ilişkin 
tarih/saat bilgisinin güvenilir bir 
kaynaktan edinilerek eklenmesine 
“Zaman Damgası” denir.

Böylece belge iletiminin inkar 
edilemezliğinin yanı sıra, hukuksal 
açıdan zamanın ve tarihin ispatı 
sağlanır.



PGP
(Pretty Good Privacy)

Phil Zimmermann 
Sıklıkla e-posta şifreleme ve şifre çözme 

programıdır. Orijinali bedava olsa da 
ticari versiyonları da mevcuttur.

Dijital imza için RSA ve DSS kullanır
Mesajı şifrelemek için ise CAST, IDEA, 

3DES (en aşağı 128 bitlik) kullanır.
Her kullanıcı bir SM gibi davranır.



Bouncy Castle

• Ticari ve ticari olmayan kullanıma açıktır.

• Ücretsiz dağıtım
• Platform bağımsız
• Hafif-yüklü Uygulama Programcı Arayüzü 

sağlar.
• Avustralya’da geliştirildiği için şifreleme 

teknolojisine yönelik kanunların getirdiği 
kısıtları taşımaz. (ABD olsa farklı olurdu)



Gerçekleştirimler

• Varolan JAVA uygulamalarına Bouncy Castle 
kurmak gayet kolaydır.

• Sürüm-1 ve Sürüm-3 X.509 sertifika, Sürüm-2 
SİL’leri ve PKCS12 dosyaları üreteçleri 

• Sürüm-2 X.509 öznitelik sertifikaları üreteci
• S/MIME ve CMS (PKCS7/RFC 3852).
• ÇİDP Üreteci (RFC 2560).



Web Formları ile Kullanıcı Arayüzleri

• JSP, XML, RMI ve Servlet 
teknolojileri

• Tomcat web haznesi 
• Struts altyapısı 
• Web formları için SWING 

kütüphanesi
• Hızlı, rahat, kullanımı kolay



Veri Tabanı Yönetim Sistemi

• MySQL veri tabanı
• Java-MySQL bağlantısı için JDBC 

sürücüsü
• Optimize edilmiş sorgular
• JSP motoruna uygun tasarım
• Gerekli tüm tablolar (tarihçeler dahil)  
• Düzenli yedekleme ve istenildiğinde geri 

yükleme


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54

