
Kamu SM Sertifika Yenileme Başvuru Kılavuzu 

 Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sisteminde(EBYS) ve diğer e-imza 

işlemlerinde kullanılmakta olan e-imza sertifikalarının geçerlilik tarihi sona ermek üzere olan 

personellerimizin e-posta adreslerine  sertifika güncelleme işlemleri için Kamu SM tarafından 

"Kamu SM Yenileme Başvurusu ...." konulu mail gönderilmiştir. 

 Sertifika yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirmeyen personelin e-imza 

işlemleri iptal olacağından konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

 

  İşlem adımlarına geçmeden önce bilgisayarınızda güncel java uygulamasının yüklü 

olması  ve tarayıcı olarak Internet Explorer'ı (IE11 tavsiye ediyoruz) kullanılması 

gerekmektedir. 

 Personellerimizin Sertifika Süre ve Bilgi  Güncelle işlemleri için takip etmesi gereken 

yönergeler aşağıda adım adım anlatılmıştır. 

 

1-Kamu SM'den gelen "Kamu SM Yenileme Başvurusu ...." konulu e-posta açılır.Gelen ekran 

görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

2- " https://basvuru.kamusm.gov.tr/bs/login.go " adresine tıklanır.Gelen ekranda ilgili alanlar 

doldurularak "Giriş" butonuna tıklanır. 

https://basvuru.kamusm.gov.tr/bs/login.go


 

3- Gelen sayfada "Başvuru Linki" sütununun altında "Yenileme Başvuru" tıklanır. 

 

 

 



4-Gelen sayfadaki alanlar güncellenir ve "Form Onayla" butonu  tıklanır. 

 

5- Form onaylandıktan sonra telefonunuza 5 dakika geçerli olacak şekilde bir kod gelecektir. 

 

 



 

6- Telefonunuza gelen kod ilgili alana girildikten sonra gelen ekranda "E-İmzalı Başvuru" 

tıklanır. 

 

7- Son olarak gelen ekranın altında "İmzala" butonu geliyorsa tarayıcınız ve java 

uygulamanız düzgün çalışıyor demektir. 

 

 

"İmzala" butonuna tıklamadan önce Bilgisayarınıza E-imza Dongle'nızı 



takınız.Daha sonra "İmzala"  butonunu tıklayınız.Aşağıdaki gibi uyarı penceresi açılacaktır. 

"OK" diyerek işleminize devam ediniz.Gelen ekranda  kurumumuzca kullanılmakta olan 

"AKIS" seçili olarak "Tamam"ı tıklayınız. 

 

 

Daha sonra gelen PIN Kodu ekranında e-imza işlemi için kullanmış olduğunuz PIN kodu 

girilir.(PIN Kodunuzu hatırlamıyorsanız Internet Explorer'dan 

https://nesbireysel.kamusm.gov.tr/nb.go adresine giderek Kilit Çözme işlemini 

gerçekleştirmeniz gerekmektedir. ) 

 

https://nesbireysel.kamusm.gov.tr/nb.go


"İmzala"  butonu tıklanır.Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa geliyorsa gerekli sertifika 

güncelleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmişsiniz demektir. 

 

 

 

 

NOT:   

 Sertifika güncelleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren personellerimiz  

e-imza@harran.edu.tr  mail adresine işlemin yapıldığına dair geri bildirim yapılması önemle 

rica olunur.Yenilenen sertifikalar için Kamu SM tarafından Yeni SIM kartları ilgili 

personellerimizin açık adreslerine kargo ile gönderilecektir.  

 

 İşlemlerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşamanız halinde  Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığımız Çağrı Merkezi (Dahili 3063) ile irtibata geçebilir ya da Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığımız İdari Mali Hizmetler Şube Müdürlüğümüze bizzat başvurarak işlemlerinizi 

burada gerçekleştirebilirsiniz. 
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