E-İmza yenileme başvurularında E-İmzalı başvuru yapabilmek için öncelikle bilgisayarınızda güncel java
sürümünün olması gerekir. Başvuru işlemlerinin İnternet Explorer den yapılması gerekmektedir. Daha sonra
denetim masası açılır. Buradan java konsol ayarları aşağıdaki şekilde yapılır
1-

2-Bu ekranda javaya çift tıklanarak konsol ayarları açılır.

3-Açılan bu ekranda Security kısmı tıklanır.

4- Buradan Edit Site List tıklanır.

Gelen ekranda Add tuşu tıklanır ve açılan satıra https://portal.kamusm.gov.tr/ yazılarak tekrar Add tuşuna
basılır ve ok tuşu ile kayıt yapılır. İnternet Explorer tarayıcı açılır ve

Ayarlar kısmından Uyumluluk Görünümü Ayarları tıklanır ve açılan ekrana kamusm.gov.tr yazılarak ekle
butonu tıklandıktan sonra kapat diyerek bu ekrandan çıkılır.
Açılır pencere ayarları için ise İnternet Explorer tarayıcı açılır ve ayarlar kısmından internet seçenekleri
tıklanır.

Gelen bu ekranda gizlilik sekmesi içinde ayarlara tıklanır açılan pencereye portal.kamusm.gov.tr yazılarak
eklenir. Kapat butonuna tıklanarak pencereden çıkılır. Gizlilik sekmesi de tamam butonuna tıklanarak
kapatılır.
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https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go yazılarak E-İmza başvuru işlemleri başlatılır. E-İmzalı başvuru ve
ıslak imzalı başvuru kısmı geldiğinde E-İmzalı başvuru kısmı tıklanır. Burada sayfa hataya düşer. Yapılacak
işlem İnternet Explorer tarayıcıda adres satırına tıklanır daha sonra enter tuşuna basılır. E-İmzalı başvuru
ekranı açılır. Burada E-İmza ile imzalama işlemi tamamlanır. Bu işlemler sonrasında işleminiz başarı ile
gerçekleştirildi şeklinde uyarı gelir. Başvurunuz E-İmzalı bir şekilde Müdürlüğümüz E-İmza Kayıtçı
Yetkilisinin onay ekranına düşer. Yapılan kontroller sonrasında E-İmza Kayıtçı Yetkilisinin onaylamasını
müteakip Kamusm tarafından herhangi bir yazışmaya gerek kalmadan E-İmzanızın üretimi gerçekleştirilir ve
kurye ile tarafınıza ulaştırılır.

ÖNEMLİ NOT: Sertifika sürenizin bitimine 3 ay kala Kamusm tarafından ilk başvuru
yaparken vermiş olduğunuz mail adresine ve telefon numarasına sertifika sürenizin dolacağına
dair mail ve SMS gelir. Bu mailler ve SMS ler yenileme başvurusu yapmadığınız takdirde
aralıklarla gelir. Bu nedenle arar ara Mail kutunuzu ve telefonunuza gelen SMS leri kontrol
etmeniz gerekmektedir.
Ayrıca sertifika sürenizin bitim tarihini bilgisayarınıza aşağıda ekran görüntüsü olan
kamusm kâşif programı kurarak veya bilgisayarda masa üstünde bulunan Akis Kart İzleme
Aracından da öğrenebilir ve son üç ay kala başvurunuzu yapabilirsiniz.

