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E-İMZA YENİLEME İŞLEMLERİ

Kullanım süresi Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından 3 yıl olarak belirlenen Nitelikli Elektronik Sertifika 
yani E-İmza süresinin dolmasına 15 gün kala yenileme başvurularının yapılması gerekmektedir. Böylelikle süresi 
dolmadan mevcut Nitelikli Elektronik Sertifika yani E-İmza ile yenileme başvurusu elektronik ortamda, e-imza şifresi 
ile online olarak yapılabilecektir. Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) süresinin ne zaman dolacağı ile ilgili pek çok 
bilgi edinme yöntemi olduğu gibi 444 5 576 numaralı Kamu Sertifikasyon Merkezi aranarak da öğrenilebilir.

Nitelikli Elektronik Sertifikası yani E-imzası bulunan ve ilçemiz personellerinden görevine devam edenlerin 
e-imza başvuruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi personelleri tarafından onaylanacaktır. Onaylama
işlemi için MEBBİS kayıtları dikkate alınacağından görevlendirmesi bitmiş ve uzatıldığı halde e-personel modülüne
işlenmemiş personellerin e-imza uzatma istekleri onaylanmayacaktır. Bu durumda olan personellerin ilçe milli eğitim
atama birimiyle görüşerek durumlarının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza) yenileme başvurularının yapılabilmesi için Bilgisayarlarda DYS 
Programı ve İnternet Explorer  (        )  tarayıcısının kurulmuş olması gerekmektedir. İnternet Explorer tarayıcısı 
dışındaki tarayıcılarda yenileme işlemleri yapılamamaktadır. İnternet Explorer tarayıcısında adres çubuğuna
https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresi girilir ve klavyeden “Enter” tuşuna basılır. Aşağıdaki giriş ekranı 
açılarak sertifikası yenilecek 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://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 yeni 
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 
sıfırlabilmektedir. 

Şekil 3 - Başvuru Formu 
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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. Nitelikli 
Elektronik Sertifika (E-İmza) süresi dolmamışsa eğer başvuru yöntemi aşağıdaki resimde görüldüğü gibi           
“Yöntem 2: Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü“ seçilir (tıklanır). 

Elektronik Sertifika Süresi dolanlar ise “Yöntem 1: Islak İmzalı Başvuru Arayüzü" seçtikten sonra ilk 
defa başvuru yapacaklar gibi işlemlere devam etmelidir. ("E-İmza Bavuru İşlemleri" isimli dökümanda 
anlatılmıştır.)

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

“Yöntem 2: Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü“ seçildikten sonra aşağıdaki ekran gelir. Bu aşamada 
Nitelikli Elektronik Sertifikanın (E-İmza) bilgisayara takılı olması gerekmektedir. 

Şekil 7 – Başvuru Formu E – İmzalama İşlemi 
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Şekil 8 - Uygulamanın İndirilmesi 

Sayfa açıldığında E-imza uygulaması 
otomatik olarak indirilmezse  ekranda 2 numarlı 
seçenekte görülen; E-imza uygulamasını indirmek 
için "indirmek için tıklayınız" bağlantısına 
tıklanır ve uygulamanın bilgisayara indirilmesi 
sağlanır.Şekil-8’deki gibi uygulama indirilmeye 
başlanır.

Uygulama indirilemezse, 3 numarlı 
seçenekte görülen; "bu linkten" bağlantısına 
tıklanarak indirilir.
“Doğrulama Kodu” alanında yer alan kod not 
edilir ya da 4 numaralı seçenekte belirtilen 
“Kopyalamak için buraya tıklayabilirsiniz” 
düğmesine tıklanır.
Şekil 9’daki gibi internet explorer uyarı 
penceresinde “ Erişime İzin Ver” düğmesine 
tıklanır. 

Şekil 9 - Erişim İzin Talebi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şekil 10 - Güvenlik Uyarısı 

Uygulama indirme işlemi 
tamamlandıktan sonra Güvenlik 

Uyarısı ekranında 1 ile belirtilen 

kutucuk işaretlenir. Ardından 2 ile 

belirtilen “Run” düğmesine tıklanır.
ve aşağıdaki Şekil 11'deki gibi 
uygulamanın açılması beklenir. 

Şekil 11 – E imza Uygulamasının çalıştırılması Şekil 12 - Doğrulama Kodu Giriş Ekranı

Şekil 12’de Doğrulama Kodunu yapıştırmak için 1 ile gösterilen düğmeye tıklanır ya da not edilen

doğrulama kodu metin kutusuna girilir. İşleme devam edebilmek için 2 ile gösterilen düğmeye tıklanır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Şekil-13’de İşlem Yapılacak Sertifika Seçiniz kutucuğunda 1 ile gösterilen bölüme tıklanarak kişi
seçilir (e-imzası yenilecek kişi); e-imza pin kodu (yazı imzalarken girilen 6 haneli kod) girilir.  Şekil 
14'teki gibi gelen ekranda "Uygulamayı Kapat" butonuna tıklanır.

Şekil 14- İmzalama İşleminin Tamamlanması 

Şekil-15 Başvuru Sonucu Ekranı 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşlem adımları tamamlandığında Şekil-15‘deki “Başvurunuz E-imzalı olarak alınmıştır.” mesajı ekrana 
yansır ve Nitelikli Elektronik Sertifika Yenileme İşlemleri tamamlanır.
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NOTLAR:
Şekil-7’de belirtilen hata ekranından sonra imzala butonu ekrana gelmiyorsa, Yenileme Başvurusu 

yapılan bilgisayar Doküman Yönetim Sisteminde evrak imzalama esnasında hata veriyorsa; Java Güvenlik 
listesinde gerekli izinlerde eksiklikler bulunmaktadır. Bunun için web sitemizde bulunan DYS programının 
yeniden kurulması gerekmektedir. http://bulanik.meb.gov.tr/www/dys-programi-ve-dys-kurulumu/icerik/3197 
adresinde bulunan DYS Programı indirilerek kurulmalı veya şu bağlantı kullanılarak küçük bir program 
indirilmeli ve kurulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan birkaç gün sonra (3 gün mesela) 444 5 576 numaralı Kamu Sertifikasyon 
Merkezi aranarak başvurunun İl tarafından onaylanıp onaylanmadığı, kuryeye verilip verilmediği kurye 
telefon numarası öğrenilebilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce takibi yapılmamakta olup, kurye tarafından 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi durumunda Nitelikli Elektronik Sertifikalar ilgililere teslim 
edilecektir. Bunun için Müdürlüğümüz yerine ilgili kurum ve kuruluşlar olan Kamu Sertifikasyon Merkezi ile 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminin aranması gerekmektedir.

Cep Telefonuna gönderilen doğrulama kodunun sisteme girilmesinden sonra 300 saniye yani 5 
dakika içerisinde işlemler bitirilemezse sayfa zaman aşımına uğrayacak işlemlerin yeniden yapılması 
gerekecektir.

Hazırlayan: M.ATAM

BULANIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 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.

http://bulanik.meb.gov.tr/www/dys-programi-ve-dys-kurulumu/icerik/3197
https://bulut.meb.gov.tr/app/tr-TR/App/Download/MEBBulut/f64a118f-38b2-4a77-87af-c2df2938acb5



