
Bu doküman eimza.gen.tr desteği ile oluşturulmuştur. 

E-İMZA (ELEKTRONİK İMZA) 

Elektronik imza olarak da bilinen ve günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale gelen e-

imza ile ilgili, e-imza nedir, e-imza nasıl alınır, e-imza nerelerde ve nasıl kullanılır gibi sorulara da 

cevap bulabileceksiniz. 

E-İMZA NEDİR? 

E-İmza (Elektronik İmza), özellikle gelişmiş ülkelerde, iş yükünü hafifletmek ve zamandan tasarruf 

etmek için devlet birimlerine ulaşmada kullanılan elektronik sertifikadan oluşmaktadır. 5070 sayılı 

Elektronik İmza Kanunu’nda, e-imza ile ilgili amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar açıkça belirtilmiş ve 

kanun maddelerinde tüm durumlar beyan edilmiştir.  

E-İMZA NİÇİN KULLANILIR? 

E-imza, resmi yazışmalarda kullanılır. Islak imza yerine kullanıldığı için ıslak imza ile aynı hukuki 

temeller ve sorumluluklara sahiptir. Bilgi ve belge alışverişinin hızlı ve bir o kadar da sağlıklı 

yapılabilmesi için bu sistem ülkemizde denenmiş ve büyük bir avantaj sağlamıştır. 2004’te kullanıma 

başlandığı zaman pek rağbet görmeyen e-imza, sonraları birçok bakanlık ve kurumun da sisteme 

entegre edilmesi ile vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline gelmiştir.  

E-İMZA HANGİ KURUM VE KURULUŞLARDA KULLANILIR? 

E-imzanın kullanım yerleri, son yıllarda artmıştır. Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da bu 

sistemin bir parçası haline gelmesi, e-imza hedef kitlesini arttırmıştır. E-imza başta Bakanlıklar ve 

Müsteşarlıklar olmak üzere, Sağlık, Çalışma, Eğitim, Sosyal Hizmetler gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır.  

E-imza , E-devlet uygulamalarının tümünde kullanılır. www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilen tüm 

işlemler için e-imza kullanım seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bunun yanında Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP), Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), Sanayi Bakanlığı’nın resmi Avrupa ya da 

Ulusal Projelerinde, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), E-Fatura Uygulamaları, Merkezi Sicil 

Kayıt Sistemi (MERSİS), Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinde, Kayıtlı elektronik Posta (KEP), Kamu 

Çalışanlarının Mesai, İzin, Masraf onay işlemlerinde ve bunun gibi daha bir çok resmi işlemlerde e-

imza kullanımına da imkan tanınmıştır. 

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Kamu personeli çalışanları ya da personelleri tarafından oluşturulmak istenen e-imza, aşağıdaki 

aşamalar takip edilerek elde edilebilir. İşlemlerin daha anlaşılabilir olması adına, aşama aşama 

gidilecektir. Yanlış yaptığınız aşamayı geri düğmesi ya da iptal seçeneği ile tekrar düzeltebilirsiniz.  

Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu için aşağıdaki adımları takip edip, e-imza sahibi olduktan sonra, 

diğer sorularınıza yine aşağıdan takip ederek cevap bulabilirsiniz. 
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1.Adım: 

 

https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go sitesine girerek giriş ekranına geliniz. Giriş ekranında sizden 

istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde giriniz. Bu alanda, yukarıda size 5 karakterden oluşan yazı 

resim verilecektir. Resimdeki karakterleri giriniz. TC.  Kimlik Numarası, isminiz, soyadınız, doğum yeri 

ve adresiniz ile doğum tarihinizi giriniz. Ve giriş butonuna tıklayınız.  
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2. Adım: 

 

Giriş butonuna tıkladıktan sonra, yukarıdaki gibi bazı bilgileri dolu olarak gelecek yeni bir sayfa 

göreceksiniz. Bu sayfadaki bilgiler, sizin bir önceki sayfada girdiğiniz bilgiler doğru ise, sistem 

tarafından algılanır ve Kurumunuza verdiğiniz bilgilerin de beyanı ile doldurulur. Kurumunuza 

verdiğiniz bilgilerde bir hata yok ise, Kurumunuz sizin adınıza Sicil Numaranızı, Unvanınızı, Birim veya 

Kurum Adresinizi girecektir.  

Yukarıdaki formda boş bırakılan yerleri ise şu şekilde doldurunuz.  

Kart Okuyucu Tipi’ni: Mini kart okuyucu olarak seçiniz. Bu kartlar ileride size sunulacak ve sim kartı 

büyüklüğünde olan kartlarınızın, bilgisayara USB aracılığı ile e-imza girişi yapmanızı sağlayacaktır.  

Sertifika süresini: 3 yıl olarak seçiniz. 

Eğer daha önce e-sertifika almış ve şu anda 2. Başvurunuz ise; Yenileme, Kayıp Çalıntı ya da diğer 

seçeneğini işaretleyiniz. 

Güvenlik Sözcüğü: Bu sözcük sizden ileride bireysel işlemler yaparken gireceğiniz resmi site olan; 

https://nesbireysel.kamusm.gov.tr sitesinde istenecektir.  

Diğer bilgiler otomatik olarak sistem tarafından girilecek olup sizden istenmesi durumunda kendiniz de 

girebilirsiniz. ( Çalıştığınız Birim, Unvan, Kurum/Birim Adresi, İl ve İlçeniz ile İl Posta Kodunuz), bunun 

yanında e-posta adresinizi, iş ve cep numaranızı, mobil operatör türünüzü (cep operatörü) doğru 

girdiğinizden emin olunuz. e-posta ya da SMS seçeneğini işaretleyebilirsiniz. 

Yukarıdaki bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra, “ Formu Onayla” butonunu tıklayınız ve bir 

sonraki sayfaya geçiniz. 
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3. Adım: 

 

Bu adımda sizden yukarıda girdiğiniz Cep numaranızı sayfada görüntüleyecek olup, SMS şifresinin 

gönderilmesi için Onay bekleyecektir. Cep numaranız doğru ise onaylayınız ve SMS ile gelecek şifreyi 

kaydediniz.  

4. Adım: 

 

Cep telefonunuza gelecek olan SMS kodunu, SMS doğrulama kodu alanına girerek “Tamam” 

butonuna tıklayınız. 
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5. Adım: 

 

Eğer ilk defa Elektronik İmza Sertifikası başvurusu yapıyorsanız “Islak İmzalı Başvuru” seçeneğini 

işaretleyerek bir sonraki sayfaya geçiniz. 

 

 

 

Bu sayfada Başvuru Formunu Aç, seçeneğini tıklayınız. Bu formun çıktısını alarak ve aynı zamanda 

bilgisayarınıza kaydederek işleminizi tamamlayınız ve aşağıdaki çıktıyı imzalayarak kurumunuza teslim 

ediniz. 
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Yukarıdaki PDF uzantılı dosya işleminizin bittiği anlamına gelmektedir ve bundan sonraki süreci kurum 

yetkilinizle birlikte takip ediniz. 

E-İMZA BAŞVURUSU SONRASI SÜREÇ 

E-imza başvurusu yaptıktan sonra, Kamu Sertifikasyon Merkezi, başvuru durumunuza göre sizi 

sıralamaya alır, sonrasında işlem ve aparat ücretlerini ödeyip (kayıt ve çalıntı durumunda) 

dekontunuzu teslim ettikten sonra, size e-imza’nızı teslim eder. Aşağıdaki belge ve materyaller size 

teslim edilecektir. 

 Mini Kart Okuyucu 

Size yukarıda verilecek olan aparatlar ile bilgisayarınıza girerek, USB girişi sağlayınız ve kart 

okuyucunuz içindeki Sürücüyü yükleyiniz. Bu sürücü içerisinde, sizin için TUBİTAK’ın oluşturduğu şifre 

bulunmaktadır. Şifreli giriş seçeneğini işaretleyerek Pin, Puk kodlarınızı giriniz ve sürücü yüklemesini 

tamamlayınız.  

Not: http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/ sitesinden sisteminize uygun 

sürücüyü bularak yükleyiniz. Bu aşamalar ise aşağıdaki gibidir. 
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1.Aşama 

 

 

2.Aşama 

Aşağıda sürücü yükleme aşamasını göreceksiniz. 

 
 

Bireysel işlemler seçeneğini işaretleyiniz ve ardından aşağıdaki adıma geçiniz. 
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Bu aşamada sisteme şifreli giriş yapmak için şifreli giriş seçeneğini tıklamanız gerekir. 

 
Kimlik No ve Resimdeki yazı ile Güvenli Sözcüğünü girerek diğer adıma geçiniz. 
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Elektronik işlemlerde kullanacağınız Pin/Puk Bilgisini tıklayarak devam ediniz. 

 

 
Artık siz de e-imza sahibi oldunuz ve tüm Resmi İşlemlerde bu imzayı kullanabileceksiniz. 
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