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NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ 

 

Bilindiği üzere okullarımız; Mart 2017 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Doküman Yönetim 

Sistemine (DYS) geçmiş, bu süreçte okul ve kurumlarımızda sistemi kullanacak personel için Nitelikli 

Elektronik Sertifikalar temin edilmişti. 

5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imzanın oluşturulduğu nitelikli elektronik 

sertifikalarımızın geçerliliği 3 (üç) yıldır. Nitelikli Elektronik Sertifika yenileme süreci, sertifikanın bitimine 

3 (üç) ay kala başlatılabildiğinden Mart 2017 tarihinden önce temin edilen elektronik imzaların yenileme 

süreci başlamıştır. 

Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM), sertifika sahiplerine kayıtlı e-posta adresi ve cep telefonu 

üzerinden sertifika geçerliliği bitimine 3 ay ve 1 ay kala bildirim yapmaktadır. Süre bitimi uyarısı alan 

sertifika sahibi, yenileme başvurusu için aşağıdaki adımları takip edip elektronik imza yenileme talebini 

gerçekleştirebilir. 

Elektronik imza yenileme işlemleri, DYS kullanmayı gerektirecek göreve devam edecek ve çalışır 

durumda e-imzası bulunan personel için elektronik imzalı olarak sistem üzerinden yapılacak olup ayrıca 

elden form gönderme işlemi yapılmayacaktır. 

Başvuru ve onaylama işlemleri MEBBİS kayıtları esas alınarak yapılacağından görev veya görevlendirme 

kaydı hatalı olan personelin Müdürlüğümüz Yönetici ve Personel Atama Birimi ile görüşerek MEBBİS kayıtlarını 

düzelttirdikten sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. 

Başvurunuzun sorunsuz yapılabilmesi için bilgisayarda DYS kurulumunun yapılmış olması ve   

Internet Explorer tarayıcısını kullanmanız gerekmektedir. 

 

Nitelikli Elektronik Sertifika Yenileme İşlemleri İçin Yapılması Gerekenler 

1. Elektronik İmzanızı bilgisayarınıza takıp https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go sayfasını 

tarayıcınızda açınız. Açılan sayfada ilgili yerleri Nüfus Cüzdanı verilerinize göre doldurup Giriş’e 

basınız. 

 

https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go
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2. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları kontrol ederek bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girerek 

Form Onayla’ya basınız. 

 

Başvuru Nedenini Yenileme seçiniz. 

Güvenlik sözcüğünüzü belirleyiniz ve 

unutmayınız. 

Çalıştığınız kurumun 

tam adını (Örn.  

Osmangazi Atatürk 

İlkokulu Müdürlüğü) , 

ünvanınızı ve adres 

bilgilerinizi eksiksiz 

yazınız.  

İletişim bilgilerinizi eksiksiz giriniz, 

Bilgi Kanalı seçeneğini Her İkisi (E-

Posta+SMS) seçiniz. 

Gerekli alanları doğru bir şekilde girdikten sonra Form Onayla butonuna basınız. 
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3. Açılan ekranda Gönder butonuna basarak cep telefonunuza KamuSM tarafından doğrulama kodunu 

içeren mesajın gelmesini bekleyiniz. 

 

 

4. Cep telefonunuza KamuSM tarafından gönderilen doğrulama kodunu ilgili alana girerek Tamam ‘a 

tıklayınız. 
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5. Açılan sayfada, halihazırda bir elektronik imzanız var olduğu için, “Yöntem 1 : E-İmzalı Başvuru”yu 

seçiniz. 

 

Bu aşamadan sonra eğer aşağıdaki gibi bir hata ekranıyla karşılaşırsanız tarayıcı adres satırına 

tıklayıp Enter tuşuna basınız.  

 

 

6. İmzalama işlemi Java aracılığıyla gerçekleşeceği için karşınıza “Devam etmek istiyor musunuz?” uyarı 

penceresi çıkarsa Continue seçeneğini seçiniz. 
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7. Açılacak uyarı penceresinde “I accept the risk and want to run this application.” seçeneğini işaretleyip 

daha sonra aktifleşecek Run butonuna tıklayınız.  

 
 

8. Elektronik İmzanızın bilgisayara takılı olduğundan emin iseniz İmzala butonuna tıklayıp açılacak 

pencerede Kart Tipini AKIS olarak seçiniz OK tuşuna basınız. 

 

1 2 

1 

2 

3 

      Bu aşamaya gelindiğinde İmzala butonu görülmediği takdirde 

Internet Explorer’da Java eklentilerinin etkin olduğunu kontrol ediniz. 

Java ayarlarını etkinleştirdikten sonra tekrar deneyiniz. Gerekirse 

tarayıcı ayarlarınızı sıfırlayıp Java eklentilerini tekrar etkinleştiriniz. 
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9. Açılan imzalama penceresinde e-imza şifrenizi (DYS’de yazı imzalarken kullandığınız, genelde 6 

haneli rakamlardan oluşan şifreyi) ilgili alana girip İmzala butonuna basınız. 

 

 

10. Başvuru İmzalama İşlemi Başarıyla Bitirildi ekranını gördüğünüzde Nitelikli Elektronik Sertifika 

Yenileme İşleminizi bitirmiş olacaksınız. 

 

1 

2 
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Bu adımlar izlenerek 3 yıllık süresi dolacak Nitelikli Elektronik Sertifika yenileme işlemi 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bu aşamadan sonra yenileme talepleri, sistem üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin 

ekranına düşecek olup bilgilerinizde ve başvurunuzda hata olmadığı takdirde başvurunuz onaylanacak ve 

1-3 hafta içerisinde Nitelikli Elektronik Sertifikanız, Kamu Sertifikasyon Merkezince üretilip başvuru 

formuna yazdığınız adreste tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Mevcut elektronik imzalar son kullanma tarihi ve saatine kadar kullanılacak olup süresi bittikten 

sonra yeni Nitelikli Elektronik Sertifika mevcut akıllı kart okuyucuya takılıp kullanılacaktır. 

Yeni Nitelikli Elektronik Sertifikanın ayrı bir pin kodu (e-imza şifresi) bulunmaktadır. Bu pin kodu 

http://www.kamusm.gov.tr/  adresi üzerinden, Online İşlemler / Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri / 

Şifreli Giriş ekranından sisteme T.C Kimlik No ve Güvenlik Sözcüğü ile giriş yapıldıktan sonra açılacak 

sayfadaki PIN/PUK Bilgisi sekmesinden öğrenilecektir. 

Kılavuzun dikkatlice incelenmesi ve ilgili personelin süresi içerisinde yenileme işlemlerini yapması 

gerekmektedir. 

http://www.kamusm.gov.tr/

