
E-İMZAMI ALDIM NE YAPMALIYIM

İnternet Explorer (      ) tarayıcısından adres çubuğuna http://kamusm.gov.tr adresi girilir ve klavyeden “Enter” 

tuşuna basılır. Ana Sayfada ONLİNE İŞLEMLER seçildikten sonra Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri seçilir. (1,2)

Şifreli Giriş buronuna tıklanır. (3)

http://kamusm.gov.tr


Bilgiler girildikten sonra Giriş butonuna tıklanır. Güvenlik sözcüğünü unutanlar Güvenlik Sözcüğümü Unuttum butonuna 
tıkladıktan sonra gerekli alanları doldurmalı, sisteme kayıtlı e-posta adresine gelecek bağlantıya tıklayarak yeni bir 
güvenlik sözcüğü oluşturmalıdır. E-posta adresini veya e-posta şifresini bilmeyen/unutanlar 444 5 576 nolu telefonu 
arayarak yeni bir güvenlik sözcüğü oluşturabilirler.(4,5,6,7) 

Onay butonuna tıklanarak sisteme kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodunun gönderilmesi sağlanır. (8) 



Cep Telefonuna gelen doğrulama kodu ekrandaki kutucuğa girilir ve Gönder butonuna tıklanır. (9) 

Açılan ekranda isteyen PIN/PUK Bilgisi butonuna tıklayarak Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından üretilen ve 
rakamlardan oluşan 6 haneli E-İmza Şifresini görebilir not ettikten sonra kullanabilir. (Daha önce bir şifre oluturulmuşsa 
PIN/PUK Bilgisinde herhangi bir şifre görünmeyecektir). İsteyen ise Kilit Çözme (Applet Kullanarak) butonuna 
tıkladıktan sonra rakamlardan oluşan 6 haneli bir e-imza şifresi oluşturabilir.  



Kilit Çözme (Applet Kullanarak) butonuna tıklayarak 6 haneli rakamlardan oluşacak bir E-İmza şifresi oluşturmak 
isteyenler aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaklardır. 6 haneli E-İmza Şifresi ve tekrarı girildikten sonra Yeni PIN Üret 
butonuna tıklanır. Kart Pin Başarıyla Değiştirildi iletişim kutusunu görenler oluşturdukları yeni E-İmza şifresini 
kullanabileceklerdir.  

HATALAR VE  ÇÖZÜM YOLLARI 

“Kart Tipi Bulunamadı”, “Akıllı Kartın Seri Numarası Öğrenilemedi” Hataları için; 

 Burada sadece Java’nın 32 bit  “8 Update 60 ile 8 Update 77” bir sürümü yüklenmelidir.
 Akis kart izleme aracı yüklü değil ise, Kamusm internet sitesi üzerinden yüklenmelidir.
 Akis kart izleme aracı 64 Bitlik ise 32Bitlik Akis kart izleme aracı yüklenerek de, bu hatayı aşılabilir.
 Akis kart izleme aracı yüklemek için; http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/

Diğer Hatalar ve Çözüm Yolları İçin Tıklayınız.

BULANIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ       
Hazırlayan:M.ATAM    

Bütün işlemlerin doğru bir şekilde yapıldığından emin olunduktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda 
http://bulanik.meb.gov.tr/www/dys-programi-ve-dys-kurulumu/icerik/3197 adresinden güncel DYS programının  
indirilip kurulması ve yukarıda bahsedilen işlemlerin yeniden yapılması gerekmektedir.

http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/talimatlar/Online_Kilit_Cozme_Talimatlari.pdf
http://bulanik.meb.gov.tr/www/dys-programi-ve-dys-kurulumu/icerik/3197
http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/



