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        Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı iş süreçleri e-İçişleri Projesi kapsamında 
elektronik ortamda yürütülmekte, sisteme elektronik imza ile giriş yapılmakta ve süreçler 
elektronik imza kullanılmak suretiyle tamamlanmaktadır. 5070 Sayılı Elektronik İmza 
Kanunu’nun 5. maddesi gereğince elektronik imza ile atılan imzalar elle atılan ıslak imza ile 
aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.  
 
        e-İçişleri Projesi kullanıcılarının kayıp-çalıntı, PIN/PUK kilitlenmesi, donanım arızası 
gibi nedenlerle sertifikalarını kullanamaması durumlarında iş sürekliliği ciddi şekilde 
etkilenebilmekte, imza atılamaz duruma gelinebilmektedir. Mevcut durumda sertifikalar 
TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM tarafından GEBZE'de üretilmekte, kullanıcılara ulaştırılması 
ortalama 2 hafta sürebilmektedir. Yaşanan problemlerin giderilmesi ve iş sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla Bakanlığımız ile TÜBİTAK BİLGEM arasında yeni bir protokol 
imzalanmış ve Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri bünyesinde kayıtçı uygulamasına 
geçilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Valiliklerden kayıtçı olarak görevlendirilecek 
teknik özellikleri haiz personel isimleri istenmiş ve bu personele Bakanlık Eğitim Dairesi 
Başkanlığında TÜBİTAK uzmanları tarafından  20.09.2013 tarihinde gerekli eğitimler 
verilmiştir. 
 
        Görevlendirilen kayıtçılar kayıp-çalıntı, PIN/PUK kilitlenmesi, donanım arızası gibi acil 
durumlarda devreye girerek yerinde sertifika üretimi gerçekleştirecek, kullanıcılara teslim 
edecek ve iş sürekliliğini sağlayacaklardır. Üretimin yerinde gerçekleştirilmesi için ilgili Vali 
Yardımcısının yazılı onayı alındıktan sonra kayıtçılar tarafından e-imza modülü üzerinden 
başvuru yapılacak ve yerinde üretim talebi e-imza@icisleri.gov.tr adresine elektronik posta ile 
bildirilecektir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının onayından sonra BİLGEM Kamu SM 
tarafından sertifikalar üretilecek ve üretilen bu sertifikalar kayıtçılar tarafından daha önce 
birimlerine gönderilen boş akıllı kartlara yüklenerek kullanıcıya teslimi gerçekleştirilecektir. 
e-İmza sorumlusu uzman personelin görev, yetki ve sorumlulukları Ek-1’de (Kayıtçı Cihazı 
Teslim Edilen Kişilerin Görev ve Sorumlulukları), e-imza sorumlusunun NES temin işlemleri 
ile ilgili uyması gereken adımlar Ek-2’de (E-İmza Sorumlusu İçin NES Prosedürü) ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. Elektronik imzanın ıslak imza ile eşdeğer hukuki sonucu doğurması göz 
önüne alınarak kayıtçıların uygulamada gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir. 
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KAYITÇI CİHAZI TESLİM EDİLEN KİŞİLERİN 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. SERTİFİKA TALEP İŞLEMLERİ 
1.1 Akıllı Kartlar (NES SIM Kartlar) ve Kart Okuyucular ile ilgili temin ve teslim sürecini 

takip etmek. 
1.2 Akıllı Kartlar, Kart Okuyucular ile ilgili yardım taleplerini karşılamak. 

1.3 İçişleri Bakanlığı genelgelerini, duyuruları ile sertifika hizmetleri ile ilgili 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu, ilgili Yönetmelik ve Tebliğler, Kamu SM Sertifika İlkeleri, 
Kamu SM Sertifika Uygulama Esasları ve Kamu SM Sertifika Yönetim Prosedürlerini 
takip etmek,   

1.4 Görev yaptıkları merkez birim, valilik ve özel idarelerde sertifika alacak kişilerin TC. 
Kimlik No, Ad, Soyad ve kurumsal e-posta adresi, çalıştığı kurum birimi ve başvuru 
türü bilgilerini titizlikle kontrol ederek e-imza Modülü üzerinden başvuruları yapmak,  

1.5 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu’ nun sertifika sahibi olacak kişiler 
tarafından özenli bir şekilde doldurulması, imzalanması ve imzalı formların orijinalinin 
resmi yazı ekinde iadeli taahhütlü olarak TUBİTAK Kamu SM’ ye teslim edilmesini 
takip etmek, gerekli bilgilendirmeyi yapmak. Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru 
Formu’ nda yer alacak eksiklik ve yanlışlıklar neticesinde oluşacak sonuçlardan kişinin 
kendisinin sorumlu olduğu konusunda uyarılarda bulunmak.  

1.6 Sertifika alacak kişileri, Elektronik İmza Kanunun Uygulanması Hakkında Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak bilgilendirmek, 

1.7 Sertifika ve parola bilgileri ile Akıllı Kart’ın ve varsa Kart Okuyucular’ ın Sertifika 
sahiplerine en kısa sürede teslim edilmesi için kurye görevlilerine yardımcı olmak.   

2. SERTİFİKA İPTAL, ARIZA İŞLEMLERİ 
2.1. Sertifika sahibinin emekliliği, kurum değiştirmesi gibi durumlarda kişiye ait kart 

okuyucusunu bir teslim tutanağı ile teslim almak ve SIM kartını kendisinde bırakmak. 
Vefat durumunda ise SIM kartının imha tutanağı ile imha etmek. 

2.2. Her türlü iptal, arıza, kayıp, kullanıcı hatası nedeniyle kullanımdan çıkan veya arızalanan 
Sertifikalar veya Akıllı Kartlar veya Kart Okuyucular ile ilgili işlemleri takip etmek 

3. SERTİFİKA YENİLEME VE ÜRETİM İŞLEMLERİ 
3.1. Yerinde sertifika yüklemesi veya Akıllı Kart Okuyucu teslimi gereken durumlarda 

başvuru sahibinin bulunduğu yerde üretimin gerçekleşmesi için TUBİTAK Kamu SM 
tarafından gönderilen kayıtçı cihazı, kayıtçı kartı, boş Akıllı Kart ve Kart Okuyucuları ile 
gerekli erişim yetkisini teslim almak, korumak ve yerinde üretim yapmak.  

3.2. TUBİTAK Kamu SM ile kayıtçı cihazlarına, başvuru formlarına, arızalı cihazlara ve yeni 
NES taleplerine ilişkin iletişim ve yazışmaları yapmak. 

3.3. Kayıtçı cihazının kullanımı ile ilgili gerekli eğitim ve eğitim dokümanlarını almak ve 
gerektiğinde TUBİTAK Kamu SM yardım merkezinden destek almak. 

3.4. Kayıtçı cihazı, boş akıllı kart ve kart okuyucular ile gerekli şifre ve tüm dokümanları, 
emeklilik, istifa, görev değişimi vb. nedenlerin oluşması halinde diğer yetkili ve uzman 



 

kişiye devretmek ve derhal durumu İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve 
TUBİTAK Kamu SM’ ye bildirmek. 

3.5. Kayıt cihazının kullanımı sırasında meydana gelebilecek her türlü teknik problemler 
nedeniyle akıllı kartlar, kayıtçı cihazı ve kayıtçı kartının kullanım dışı kalması halinde 
TUBİTAK Kamu SM’ den yenisini derhal talep etmek ve kartın veya cihazın 
kullanılamaz hale gelmesinin nedenlerini rapor halinde Bakanlığa ve TUBİTAK Kamu 
SM’ ye bildirmek. Bu bağlamda kayıtçı cihazının, akıllı kartların ve kart okuyucuların 
kendilerine teslim edilmesine kadar ki sürede kayıp ve hasar riski TUBİTAK Kamu SM’ 
ye ait olup, kayıtçı kartının teslimatını takiben kayıp ve hasar riskinin kendilerine ait 
olduğunun bilmek ve buna göre hareket etmek. Teslim alınma sırasında gerekli 
kontrolleri yapmak. 

3.6. Kendilerine gelen üretim taleplerini derhal yerine getirmek ve ilgili kişiye teslim etmek, 
bu aşamada yaşanacak gecikmeleri gidermek ve gerekli önlemleri almak.  

3.7.  MERNİS kaydı değişikliği gibi nedenlerle Bakanlıkça ücreti karşılanacak olan sertifika 
taleplerinde gerekli resmi belgelerin (evlenme cüzdanı, mahkeme kararı gibi) varlığı 
halinde NES temin işlemlerini gerçekleştirilmek. 
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E-İMZA SORUMLUSU İÇİN NES TEMİNİ PROSEDÜRÜ 

 
1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı; Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının  e-İçişleri Projesi kapsamında 
kullandıkları Nitelikli Elektronik Sertifikaların temini ve kullanımı ile Nitelikli Elektronik 
Sertifika hizmetlerinden faydalanabilmesi için yapılan işlemleri ve izlenmesi gereken 
adımları düzenlemektir. 

2. KAPSAM 
Bu prosedür, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının e-İçişleri Projesi kullanıcısı 
durumundaki  tüm personeli ve Nitelikli Elektronik Sertifika ile ilgili olarak başvuru, üretim, 
teslim, yenileme, güncelleme ve iptal etme işlemlerine her ne suretle olursa olsun katılanları 
kapsar. 

3. TANIM VE KISALTMALAR 
Kurum: İçişleri Bakanlığını, 
Başkanlık: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını, 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezini  
Kamu Sertifikasyon Merkezi (TÜBİTAK Kamu SM): Kamu Sertifikasyon Merkezi 
Oluşturulması Hakkında 2004/21 No’lu Başbakanlık Genelgesi uyarınca TÜBİTAK'a bağlı 
BİLGEM bünyesinde elektronik sertifika hizmeti sağlamak üzere oluşturulan birimi,  
Elektronik İmza (e-İmza): Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, 
Nitelikli Elektronik Sertifika(NES): Kamu SM tarafından sağlanacak olan, imza sahibinin 
imza doğrulama verilerini ve kimlik bilgilerini içeren dijital kaydı, 
NES Sahibi: Adına NES üretilen veya üretilecek kişiyi, 

Akıllı Kart(lar): NES Sahibine ait imza oluşturma verisi ve NES’in içinde bulunduğu 
güvenli elektronik imza oluşturma aracını, 

Kart Okuyucu(lar): Akıllı kartların bilgisayarda kullanılmasını sağlayan, masaüstü veya 
USB çubuk şeklinde olabilen ve bilgisayara takılarak kullanılan kart okuma cihazını, 

Ürün(ler): Kurum tarafından TÜBİTAK Kamu SM’ den talep edilebilecek olan NES(ler), 
Akıllı Kart(lar) ve/veya Kart Okuyucu(lar)dan herhangi biri veya tümünü, 

Kayıtçı: TÜBİTAK Kamu SM adına, Kurum personeline sertifika üretmeye İçişleri 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiyi, 

Kayıtçı Kartı : Kayıtçının kullandığı akıllı kartı, 
Kayıtçı Cihazı: Kayıtçı kartını okumaya ve yeni NES üretimini sağlamaya yarayan 
masaüstü kart okuyucu cihazını, 
e-İmza Sorumlusu: Kayıtçı ve Proje Sorumlusu 

Kurumsal NES Başvurusu: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya 
hissedarları adına yaptığı NES başvurusunu, 

ESYA: TÜBİTAK - KamuSM Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısını, 
e-İçişleri: İçişleri Bakanlığında yürütülmekte olan iş ve işlemlerin elektronik ortamda 
yürütülmesi amacıyla oluşturulan  web tabanlı bilişim sistemini,  
ifade eder. 
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4. KAYITÇININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Kayıtçı; 

 Kamu SM veya Başkanlık tarafından gönderilen Kayıtçı Cihazı, Kayıtçı Kartı, Kayıtçı 
Şifreleri, boş Akıllı Kart Okuyucuları ve boş Akıllı Kartları muhafaza etmekten ve kullanıcı 
hatası ile bozulması durumunda ücret ödemesi gerektiğinden dikkatli kullanmaktan, 

 Kimlik bilgisi güncelleme, PIN-PUK bloke, kayıp-çalıntı, kırılma ve donanım arızası gibi 
nedenlerle NES’in süresi (3 yıl) dolmadığı halde yeniden üretilmesi gereken durumlarda 
NES başvurularını yapmak-takip etmek ve üst düzey yöneticiler için bu gibi durumlarda 
Kayıtçı Cihazı ile aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yerinde üretimi 
gerçekleştirmekten,  

 Kişilerin kusuru nedeniyle NES’in süresi (3 yıl)  dolmadan önce NES üretilmesi gereken 
durumlarda NES üretim bedelinin kişi tarafından yatırılıp yatırılmadığını kontrol edip 
dekontun taranmış halini e-imza modülünden ekleyerek ya da e-imza@icisleri.gov.tr 
adresine mail atarak başvurusunu yapmak ve takip etmekten,  

 Kırılma, kayıp gibi NES Sahibinin kişisel kusurundan kaynaklanan nedenlerle akıllı kart 
okuyucunun  kullanılmaz hale gelmesi durumunda NES Sahibi tarafından akıllı kart okuyucu 
bedelinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmekten, başvurusunu yapmaktan ve takip 
etmekten, 

 İlk NES talebi ve NES süresi (3 yıl) dolumundan dolayı yenileme için NES talebine ilişkin 
Başvuru Formlarını Kamu SM’ye göndermekten, 

 Herhangi bir nedenle NES talep eden kişilerin gerekli bilgilerini doğru şekilde Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı’na iletmek ve başvuru sürecini takip etmekten, 

 Kurumdan ayrılan kişilerin akıllı kart okuyucusunu tutanakla teslim alarak muhafaza 
etmekten sorumludur.  

5. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 e-İmza Sorumlusu,  
 Kendi birimi ve mülhakatları ile birimine bağlı yerlerde görevli, e-İçişleri’ ni kullanan 

ve resmi belgelere imza yetkisine haiz personelin ilk başvuru ve yenileme olmak üzere 
NES başvurularını yapar ve takip eder. 

 Kayıp-Çalıntı, PIN/PUK bloke, iptal ve kimlik bilgisi güncelleme gibi yeniden üretim 
gerektiren durumlarda NES Sahiplerinin nüfus kayıtlarına uygun bilgileri ile ücret 
yatırılması gereken durumlarda dekontu ekleyerek e-imza modülü üzerinden başvuru 
yapar. (Gönderilen dekontun açıklama kısmında kullanıcının adı-soyadı ve TC kimlik 
numarası bulunmalıdır.) 

 Kullanıcıların hatası nedeniyle kullanılmaz hale gelen (arıza, kayıp-çalıntı) akıllı kart 
okuyucuların yenilenmesi gerektiğinden ilgili hesaba ücretin yatırılmasını sağlar, yeni 
akıllı kart okuyucunun talebini yapar ve süreci takip eder. 

 Yapılan başvuru üzerine NES Sahibinin kurumsal e-posta adresine Başvuru Erişim 
Parolası gönderilir. 

 NES Başvuruları Kayıtçı tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmalı, “adı soyadı 
ve TC kimlik numarası” bilgileri; MERNİS kayıtlarına ve “kurumsal e-posta adresi” bilgisi 
ise; “ad.soyad@icisleri.gov.tr” formatına uygun olmalıdır. Başvurular sırasında kişinin e-
posta hesabının politikalara uygun olup olmadığı özenle kontrol edilmeli ve düzenlenmesi 
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gerektiği durumlarda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
yapılacak başvurular sırasında başvuru tipi seçimine dikkat edilmelidir. 

 e-İçişleri’ nde kullanıcı olmayan ve resmi evrakları imza yetkisi bulunmayan kişiler için 
NES talebinde bulunulmamalıdır. Unvanı gereği belge imzalamayan, belge hazırlamayan 
kişilerin (hizmetli, şöför v.b.) e-İçişleri üzerinde sisteme belge katan, belge onaylayan bir 
birimde çalışması durumunda, kişilerin bu görevlerde çalıştırıldığına dair komisyon kararı 
ibraz edilmesi istenilmelidir. Komisyon kararı ile bu yerlerde çalıştırılan kişilerin NES 
başvuruları yapılmalıdır. Komisyon kararı olmayan kişilere NES temini yapılmamalıdır.  

6. Kamu SM’NİN KONTROLÜ 

 KamuSM, e-İmza Şefliği’nin girdiği NES Başvuru Listelerinde yer alan bilgilerde eksik 
ve yanlışlıklar tespit ettiğinde; sistem üzerinde hatalı kayıtları çıkartarak e-İmza Şefliği’ne 
bildirir. 

 e-İmza Şefliği yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeleri yaparak tekrar ESYA’ya kayıt 
yapar. 

7. NES BAŞVURU FORMLARI 

 KamuSM, ESYA’ya kayıtları yapılan kişilerin kurumsal e-posta adresine aşağıdaki NES 
Başvuru Formu Erişim Parolasını gönderir. NES Sahibi aşağıdaki işlemleri takip ederek 
NES Başvuru Formunu doldurur.  

 
Şekil 1. Bu e-postada bulunan Kullanıcı Girişi linkine tıklanarak aşağıdaki NES Başvurusu 
sayfasına giriş yapılır. 
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Şekil 2. NES Başvurusu sayfasında; “resimdeki yazı, TC kimlik numarası ve e-postada 
gelen başvuru formu erişim parolası” girilir ve Giriş butonuna tıklanarak aşağıdaki NES 
Başvuru Formu ekranına ulaşılır. 

 
Şekil 3. Kullanıcı girişi başarılı bir şekilde yapıldığında Sertifika Başvuru Formu Listesi 
gelir. Bu listeden "Yeni Başvuru" linkine tıklanarak başvuru formu açılır. Bu listede eğer 
daha önce başvuru formu doldurulduysa bunlar da görülür. NES Sahibi, başvuru formunu 
doldurduğu NES üretilmediği müddetçe "Önceki Başvuru" linkine tıklayarak başvuru 
formunu düzeltebilir. 
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Şekil 4. Başvuru formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra Formu Onayla 
butonuna tıklanmalıdır. Formdaki “Kurumsal E-posta” alana @icisleri.gov.tr uzantılı 
kurumsal e-posta adresinin yazılması gerekmektedir. Özel e-posta adresleri kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Aksi takdirde yeniden üretim gerekir ve NES bedelini kullanıcı ödemekle 
yükümlüdür. 

Geçerli bir NES'i olan kişiler Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzünü kullanır: 
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Şekil 5. Açılan ekranda doldurulan Başvuru Formunu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesini 
imzalama yöntemi seçilir.  

 

 

Şekil 6. Yes (Evet) butonuna basılır. 

 

Şekil 7. Run (Çalıştır) butonuna basılır.  
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Şekil 8. Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzünde kişinin imzalayacağı bilgileri listelenir. 
İmzala butonuna basılır. 

 

Şekil 9. NES takılı ise OK butonuna basılır. 
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Şekil 10. Açılan uygulamada NES Sahibinin mevcut NES’inin PIN kodu girilir. 

 

Şekil 11. PİN kodunun doğru girilmesinin ardından başvurunun başarıyla tamamlandığına 
dair uyarı mesaj ekranı gelir. Böylece başvuru işlemi tamamlanır. 
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Geçerli bir NES'i olmayan kişiler Islak İmzalı Başvuru Arayüzünü kullanır: 

 

 
Şekil 12. Geçerli NES yoksa ıslak imzalı arayüz kullanılır. 

    

  
Şekil 13. "Başvuru Formunu Aç" düğmesine tıklanır.  
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Şekil 14. Başvuru Formunun çıktısı alınıp imzalanır.  

İmzalanan form üzerinde düzeltme yapılamaz. Yapılan bir hatanın düzeltilmesi için aynı 
süreç yeniden işletilir ve yeni bir form giriş sayfasından girilerek tekrar oluşturulur.  

Son haliyle ıslak imzalı imzalanan başvuru formu Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri tarafından 
üst yazı ile Kamu SM’ye gönderilir.  Kamu SM’ye hatalı bilgilerin yer aldığı başvuru formu 
gönderilmemeli, bir şekilde gönderilmişse doğru bilgilerin bulunduğu başvuru formu ayrıca 
gönderilmeli, hatalı formun ise işleme konulmaması sağlanmalıdır.   

8. BAŞVURU FORMUNA ERİŞİM İÇİN YENİDEN E-POSTA GÖNDERİMİ 
NES Başvuru Listeleri ile Kamu SM’ye bildirildiği ve bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık 
olmadığı halde, yukarıda belirtilen e-posta gelmeyen kişiler ile e-posta geldiği halde önemsiz 
e-posta addedilerek veya başka bir sebeple e-postayı silen kişiler, www.kamusm.gov.tr 
adresinden “Başvuru” linkine girip, gelen sayfadan “NES Başvuru Formu Erişim Parolası 
Gönder” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri girerek kendilerine yeniden başvuru mailinin 
gelmesini sağlamalıdırlar. Konu ile ilgili adımlar aşağıda anlatılmıştır: 
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Şekil 15. Resimde yeşil harflerle yazılı “Başvuru Formu Erişim Parolamı Bilmiyorum” 
yazısına tıklanır. 

 

 
Şekil 16. Açılan sayfada gerekli bilgiler girildikten sonra “Gönder” butonuna tıklanır. 
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Şekil 17. İşlem sonucunun başarılı olup olmadığı ekrana gelir. Eğer yukarıdaki gibi başarılı 
uyarısı alınmış ise, kişiye e-posta gönderilmiştir. 

 

 
Şekil 18. Girilen bilgilerde hata olması veya kişinin daha önce KamuSM’ye bildirilen 
bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda veya kişinin bilgilerinin ESYA üzerinden 
girilmemesi durumunda “Hata” veya “Başarısız” uyarısı alınır. Bu durumda Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı e-İmza Şefliği ile irtibata geçilir. 
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9. NES’LERİN ÜRETİLMESİ VE NES SAHİPLERİNE TESLİMİ 
Kamu SM tarafından, NES’ler mevzuata uygun şekilde üretilir ve  akıllı karta yüklenerek 
doğrudan NES sahiplerine NES Başvuru Formunda belirtilen adreste kimlik tespiti yapılarak 
kurye aracılığıyla elden teslim edilir. NES ve kart okuyucuların tesliminde sorun 
yaşanmaması için tayin, geçici görevlendirme gibi nedenlerle adres değişiklikleri 
KamuSM’nin 0262 648 1818 nolu çağrı merkezine Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri ya da 
NES talebinde bulunan kişi tarafından bildirilmelidir.  

10. AKILLI KARTA ERİŞİM VE YÖNETİM AMAÇLI YAZILIMLAR 
Akıllı karta erişim ve yönetim amaçlı yazılımlar ve kart okuyucu sürücülerini otomatik 
olarak yükleyen Otomatik e-İmza Kurulumu e-İçişleri Anasayfada mevcuttur. e-İmza 
Kurulum İşlemleri Otomatik e-İmza Kurulumu ile yapılmalıdır.  

11. NES’LERİN YENİLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ 
NES’ler, geçerlilik süresinin sona ermesinden önce  Kayıtçının 5.maddeye göre sistem 
üzerinden yapacağı başvuru doğrultusunda Kamu SM tarafından yenilenebilir.  
Yenilenecek ya da güncellenecek NES’ler için, sürelerinin dolmasına 3(üç) ay kaladan 
itibaren e-imza sorumluları tarafından sistem üzerinden yenileme başvurusu yapılmalı ve 
takip edilmelidir. Taleplerin e-İmza Şefliği tarafından Kamu SM’ye sipariş girildiği gün, 
otomatik olarak NES’i yenilenecek ya da güncellenecek kişiye e-posta ile Başvuru Erişim 
Parolası gönderilmektedir.  
NES Sahibi, gönderilen başvuru formunu 7.maddede belirtilen adımları izleyerek doldurmalı 
ve imzalamalıdır.  
Herhangi bir nedenle Elektronik İmzalı Sertifika Başvuru Arayüzünü kullanamayan kişi, 
Islak İmzalı Başvuru Formu arayüzünü kullanabilir. Islak imzalı Başvuru Formunun aslı 
Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri tarafından üst yazı ile Kamu SM’ye gönderilmelidir. 

12. NÜFUS BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE YENİDEN ÜRETİM 
NES Başvurusu yapılmış ancak NES üretimi gerçekleşmemiş olan kişiye ait nüfus 
bilgilerinin değişmesi halinde 001-003 Formunun uygun şekilde doldurularak e-İmza 
Şefliği’ne ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir. Bu güncelleme sonrasında kişiye başvuru 
formu sistem tarafından gönderilmemektedir. Madde 8’de anlatıldığı şekilde kişiye yeni e-
postanın gönderilmesi sağlanmalıdır. 

NES üretimi gerçekleşmiş olan kişiye ait nüfus bilgilerinin değişmesi halinde, sistem 
üzerinden başvuru tipi “Kimlik Bilgisi Güncelleme” seçilerek talebin yapılması 
gerekmektedir. Yeni açılacak sipariş üzerine kişi sistem tarafından otomatik olarak e-posta 
adresine gönderilen başvuru formunu 7.maddedeki adımları izleyerek doldurmalı ve e-İmza 
Sorumlusuna teslim etmelidir.  
Islak imzalı Başvuru Formu Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri tarafından üst yazı ile Kamu 
SM’ye gönderilir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı evraka bilgi olarak eklenir. 

13. KULLANICI HATASI NEDENİYLE YENİDEN ÜRETİM 
Kırılma, kayıp-çalıntı vb kişisel hatalardan kaynaklanan nedenlerle kart okuyucu talep eden 
NES Sahibi,  kaybedilen kart okuyucu bedeli olarak KDV dahil ACS marka cihazlar için 
17.70 TL’yi TÜBİTAK hesabına yatırması gerekmektedir. Kayıtçı, bu ücret yatırıldıktan 
sonra NES Sahibine Kurumdan ayrılan kişilerden teslim alarak muhafaza ettiği cihazlardan 
birini tutanakla geçici olarak teslim edebilir. 
Sertifika Sahibi kendisinden kaynaklanan bir nedenle (kırılma, kayıp, PIN-PUK bloke vb.) 
üretim talep ettiğinde yenilenmesini istediği sertifikaya ait bedeli (2013 yılı için KDV dahil 
69,62 TL'yi) TÜBİTAK-BİLGEM-KamuSM Ziraat Bankası Gebze KOCAELİ Şubesi İBAN 
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NO: TR310001000164 34755196 5006 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.(Banka 
dekontunun kullanıcı adına olması veya dekonta kullanıcı adı, soyadı ve T.C kimlik 
numarasının not düşülmesi unutulmamalıdır). Ücret yatırılmadan NES üretimi yapılması 
mümkün değildir. Aksi taktirde Kayıtçı sorumlu olacaktır. 
Sertifika sahibinin ücret makbuzunu e-imza sorumlusuna teslimi sonrasında, e-imza 
sorumlusu sistem üzerinden başvuru tipini uygun bir biçimde seçerek talebi yapar ve 
dekontu ek kısmına ekler. Daha sonra yapılan başvuru sürecini takip eder.    

Yeni açılacak sipariş üzerine kişi sistem tarafından otomatik olarak e-posta adresine 
gönderilen başvuru formunu doldurmalı, e-imza sorumlusuna teslim etmelidir.  

 

14. YERİNDE ÜRETİM GEREKEN DURUMLARDA 
NES bedeli yatırıldıktan sonra, e-imza sorumlusu imzalı başvuru formununun taranmış halini 
e-imza@icisleri.gov.tr adresine göndermeli ve üretimi yapabilmesi için onay verilmesini 
talep etmelidir.  
KamuSM tarafından gönderilen onay talebine cevap olarak Kayıtçı e-posta adresine 
gönderilecek onay üzerine Kayıtçı, ESYA Sertifika İşlemleri menüsünü kullanarak NES 
üretimini yapmalı ve kişiye Teslim Tutanağı düzenleyerek teslimini gerçekleştirmelidir.  
Yapılan teslimattan sonra NES teslimatı yapılan kişiye ait başvuru formu/formları üretimin e-
Kayıtçı tarafından yapıldığını belirten üst yazı ile KamuSM’ye gönderilmelidir. 

15. KURUMDAN AYRILAN PERSONELİN e-İMZA İŞLEMLERİ 
Sertifika sahibinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi (emeklilik, kurumdan ayrılma, v.b.) 
durumunda; kişiye üretilen sertifika kendisinde kalmak üzere , kart okuyucu teslim tutanağı 
düzenlenerek e-imza sorumluları tarafından teslim alınmalıdır. Teslim alınan kart 
okuyucular Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri tarafından muhafaza edilmelidir.  

Vefat eden Sertifika sahibinin kart okuyucusu ve sertifikası e-imza sorumlusu tarafından 
teslim alınmalıdır. Sertifika  imha tutanağı düzenlenerek e-imza sorumlusu tarafından imha 
edilmelidir. 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan herhangi başka bir birime tayin olan Sertifika 
Sahibinin sertifika ve kart okuyucusu teslim alınmamalı, tayin olduğu yerde kullanması için 
kendisinde bırakılmalıdır. 

 
 


