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E-İMZA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kullanım süresi Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından 3 yıl olarak belirlenen Nitelikli Elektronik 
Sertifika yani E-İmza Başvuru işlemleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılabilecektir.

İlçemiz okul ve kurumlarında idareci olarak görevlendirilen ve ilk defa Nitelikli Elektronik Sertifika yani 
E-imza başvurusu yapacak olanların e-imza başvuruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi personelleri
tarafından onaylanacaktır. Onaylama işlemi için MEBBİS kayıtları dikkate alınacağından görevlendirmesi
yapılmamış veya yapıldığı halde e-personel modülüne işlenmemiş personellerin Nitelikli Elektronik Sertifika yani
E-imza başvuruları onaylanmayacaktır. Bu durumda olan personellerin ilçe milli eğitim atama birimiyle görüşerek
durumlarının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Adres çubuğuna https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresi girilir ve klavyeden “Enter” tuşuna 
basılır. Aşağıdaki giriş ekranı açılarak başvurusu yapılacak personele ait bilgiler girilir ve “Giriş” butonuna tıklanır. 

Şekil 2 – Giriş Sayfası 

https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go
https://www.meb.gov.tr/eimza/
https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go
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“Giriş” butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki başvuru formu ekrana gelir, tüm alanlar aşağıdaki resimde 
görüldüğü gibi doldurulduktan sonra “Form Onayla” butonuna tıklanır.

Form doldurulurken “Güvenlik Sözcüğü” alanına girilen sözcük not edilmelidir. Üretilecek olan  
sertifikaya bir PIN (E-İmza Şifresi) verilebilmesi için bu “Güvenlik Sözcüğü”ne ihtiyaç duyulacaktır.Güvenlik 
sözcüğünün unutulması durumunda başvuru sahibi tarafından 444 5 576 telefon numarasından güvenlik sözcüğü 
sıfırlanabilmektedir. 

Şekil 3 - Başvuru Formu 

Mini Kart Okuyucu
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“Form Onayla” butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki Cep Telefonuna Doğrulama Kodu Gönderme 
ekranı gelir. "Gönder" butonuna tıklanarak doğrulama kodunun cep telefonuna gönderilmesi sağlanır.

"Gönder" butonuna tıklandıktan sonra aşağıda görülen Doğrulama Kodu Giriş ekranı gelir ve 300 
saniyelik (5 Dk.) işlem süresi başlar. Cep telefonuna gelen “Doğrulama Kodu” aşağıdaki resimde görülen 
işaretli alana girilir ve “Tamam” düğmesine tıklanır. 

Şekil 4 - Doğrulama Kodu Gönderim Sayfası 

Şekil 5 - Doğrulama Kodu Giriş Ekranı 
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“Tamam” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki başvuru yöntemi seçim ekranı gelir. İlk defa 
Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) başvurusu yapacak olanlar başvuru yöntemi aşağıdaki resimde 
görüldüğü gibi “Yöntem 1: Islak İmzalı Başvuru Arayüzü“ seçilir (tıklanır). 

Nitelikli Elektronik Sertifika yenileyecek olanlar ise “Yöntem 2: Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü" 
seçerek işlemlere devam etmelidir. (E-İmza Yenileme İşlemleri isimli dökümanda anlatılmışştır)

 Formu Yazdır butonuna tıklayarak 3 çıktı almalı, imzaladıktan sonra bir nüshasını formun üst 
tarafında bulunan TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON Merkezi Pk:74, 41470 Gebze/ KOCAELİ 
adresine göndermeli, bir nüshasını mutlaka İlçe Milli Eğitim Bilgi İşlem birimine teslim etmeli bir nüshasını 
ise saklamalıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminin bilgisi dışında yapılan başvurular dikkate 
alınmayacak ve onaylanmayacaktır. 

Şekil 6 - Başvuru Formu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi İmzalama Yönteminin Belirlenmesi  Ekranı 

Şekil 7 – Başvuru Formu E – İmzalama İşlemi 

Başvuru Yöntemi Seçildikten sonra Başvuru Formunu Aç butonuna tıklanır.

Şekil 7 – Başvuru Yöntemi Seçim Ekranı
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Hazırlayan: M.ATAM

BULANIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bavuru formu açıldıktan sonra 3 çıktı alınmalı, imzalandıktan sonra bir nüshasını formun üst tarafında 
bulunan TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON Merkezi Pk:74, 41470 Gebze/ KOCAELİ adresine 
göndermeli, bir nüshasını mutlaka İlçe Milli Eğitim Bilgi İşlem birimine teslim etmeli bir nüshası ise 
saklamalıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminin bilgisi dışında yapılan başvurular dikkate 
alınmayacak ve onaylanmayacaktır.  

Nitelikli Elektronik Sertifika yani E-İmza başvurularının alınıp alınmadığı, onaylanıp 
onaylanmadığı, ne zaman geleceği, kuryeye verilip verilmediği hususları 444 5 576 numaralı Kamu 
Seritifkasyon Merkezi aranarak öğrenilebilir. Adres olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilmişse Sertifika 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geldiğinde başvuru sahibine sekreterlik tarafından gerekli bilgiler 
verilecektir.




