
Nitelikli Elektronik Sertifika(E-İmza) Yenileme İşlemleri 

(Bu İşlemi E-İmza kullanım süresi 90 günden az olanlar yapacaktır.) 

1. Kocaeli İl Millli Eğitim Müdürlüğü olarak 23.01.2017 tarihinde Doküman Yönetim 

Sistemine(DYS) geçiş yapmıştık. 

Bilindiği üzere DYS’de evrak 

imzalayabilmek için E-İmza 

gerekmektedir. E-İmza kişiye 

özel üretilmekte olup 3 yıllık 

kullanım süresi mevcuttur. Mail 

adresinize yandaki gibi bir 

bilgilendirme gelirse E-İmzanızın 

kullanım süresinin bitmesine 3 

ay kalmış demektir. Bu aşamada 

E-İmzanızın simkartının 

değiştirilmesi gerekmektedir. 

(Kart Okuyucu 

değiştirilmeyecektir.) Bu işlemin 

nasıl yapılacağı aşağıda 

anlatılmıştır. 

 

 

 

2. İşlemlere başlamadan önce Java konusunda hata almamanız için şu ayarın yapılması 

gerekmektedir. 

Denetim Masasına girip arama kısmına java yazıp  

 
Java Ayarlarına girmemiz gerekmektedir. 

 
Security sekmesine geçip 

 
Edit Site List… kısmına tıklayıp 



 
Add butonuna basıp 

 
İlgili alana 

 

https://portal.kamusm.gov.tr/bp/eimzaligonder.go  

 

adresini yazıp Add butonuna basıp kaydetmemiz gerekmektedir. 

 

3. İnternet Explorer tarayıcısından http://meb.gov.tr/eimza adresinden giriş yapılır ve 

ekranda yer alan “E-İmza Başvurusu” ‘na tıklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meb.gov.tr/eimza


 

4. Karşımıza çıkan ekrandan Kişisel bilgilerimizi girerek sisteme giriş yapılır. (Üzerinde 

yöneticilik ve memur vasfı olmayanlar bu ekranda başvuruları kısıtlanmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Başvuru ekranına geldikten sonra başvuru bilgileri kısmından  

Başvuru Nedeni Yenileme 

Kart okuyucu Tipiİstenmedi olarak pasif gelecek 

Süre  3 yıl olarak sabit kalacak 

Alt taraftaki diğer kişisel bilgiler doldurulacak 

 
Güvenlik Sözcüğü(En az 8 Karakter) bir yere not edilmesinde fayda var. Şu anki 

imzanızın kullanım süresi sona erdiğinde, yeni basılacak sim kartınızın şifresini almak 

için bu sözcük kullanarak sisteme giriş yapılacaktır.  



  

Kurum bilgileri kısmına şu anki çalışmış olduğunuz kurum ve adresini yazıyoruz. E-İmza sim 

kartınız bu adrese gelecektir. 

 

 

İletişim bilgilerinizi doldurup Form Onayla butonuna basıyoruz. 

 

Form Onayla ekranından sonra karşımıza aşağıdaki gibi bi ekran gelecektir. 

 

 



 

Cep telefonuz doğruysa Gönder butonuna basıp cep telefonunuza doğrulama SMS 

gelecektir. 

 

Gelen Kodu girdikten sonra 

 

Bu ekrandan YÖNTEM 1 : E-İmzalı Başvuru yapacağız.(Not: İmzanızın kullanım süresi 

dolmadan bu yöntemi kullanmamız gerek) 

 

 

 

 

 

 



Karşımıza aşağıdaki gibi bi hata ekranı gelirse 

 

Adres çubuğuna tıklayıp ENTER tuşuna basıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu aşamadan sonra karşımıza aşağıdaki gibi bi ekran gelcektir. 

 

İmzala butonuna basıp E-İmzamizi bilgisayara takıyoruz. AKIS kart tipi seçilecektir. 

 

 

E-İmzamızın şifresini yazıp İmzala butonuna basıyoruz.  

 



E-İmzanızın şifresini girdikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi bi ekran gelecektir. 

 

Bu işlemler bittikten sonra başvurunuz direk İl Milli Eğitim Müdürlüğüne onay 

bekleyenler arasında gözükmekte olup herhangi bir imzalı kağıt gerekmemektedir. 

 

 

NOT: E-İmza sim kartınız tarafınıza ulaştırıldıktan sonra yeni sim kartınızı zarfın üzerindeki 

geçerlilik tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Yeni sim kartınızın pin kodunu kart 

tarafınıza ulaştıktan sonra http://kamusm.gov.tr/ adresinden online işlemler kısmından 

şifreli giriş yaparak Pin bilgisi kısmından ulaşabilirsiniz. 

 

http://kamusm.gov.tr/

