Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Elektronik İmza Yenileme İşlemleri
Yardım Dökümanı

Bu yardım dökümanı, elektronik imza yenileme işlemlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi
kullanıcılarının yararlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1) Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) sertifika sahiplerine kayıtlı kurumsal e-posta
adresi üzerinden bildirim yaptıktan sonra, sertifikanın süresinin bitimine yaklaşık olarak
1 ay kala kurum e-imza sorumlusu tarafından sertifika yenileme süreci başlatılır.
2) Süreçle ilgili kurum yetkilisi tarafından yapılan talebe istinaden süresi dolacak olan
sertifika sahiplerine Kamu SM tarafından içeriğinde başvuru parolası ve form linki
bulunan bir e-posta gönderilir (Şekil 1).

Şekil 1. Kamu SM tarafından kullanıcılara gönderilen e-posta örneği
3) Gelen e-posta içerisindeki başvuru formu erişim adresi açıldıktan sonraki ekranda ilgili
alanlara sırasıyla resimdeki yazı, T.C. kimlik no ve maille gelmiş olan başvuru formu
erişim parolası girilip giriş butonuna basılır (Şekil 2).

Şekil 2. Başvuru formu erişim adresine giriş ekranı
4) Başvuru formu içerisinde ilgili alanlar, kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, güvenlik sözcüğü
ve sertifikanın nereye teslim edileceğiyle ilgili adres bilgisi (kurum/birim adresi)
yazıldıktan sonra “Form Onayla” butonuna basılır.
5) Kullanıcının karşısına çıkan ekranda “E-onay vermek istiyorum” seçeneği işaretlenerek
işleme devam edilir.
6) E-onay işleminin yapılabilmesi amacıyla doğrulama koduyla birlikte çıkan ekrandaki 7
aşamalı e-onay işlemleri uygulanır. Bu işlemlerin uygulanabilmesi için bilgisayarınızda
Java 1.8 ve üzeri bir sürümün kurulu olması gerekir. 1. Adımda indirilmiş olunan “.jnlp”
uzantılı dosyayı “Sakla” butonuna basıp açtıktan sonra e-onaylama ekrandaki
doğrulama kodunu kopyalanıp ilgili alana yapıştırarak giriş yapılır (Şekil 3). 1. Adımda
indirilen e-imza uygulamasının çalışmaması durumunda ise 2. Adımda belirtilen
alternatif uygulama indirilerek işlemler gerçekleştirilebilir (Şekil 3).

Şekil 3. Kamu SM e-onaylama ekranı
7) Doğrulama kodu girilmiş e-imza uygulaması açıldıktan sonra sağ taraftaki alandan
mevcut sertifikanız seçilip pin kodu girilerek e-onay işlemi gerçekleştirilir (Şekil 4).
8) E-onaylama sonucu ekranındaki “Başvuru formu E-Onaylama işlemi başarıyla
tamamlandı. Başvuru formunuz sistemimize ulaştı.” uyarısıyla birlikte işlemler
tamamlanır (Şekil 5).

Şekil 4. E-imza uygulaması imzalama ekranı

Şekil 5. E-Onaylama sonuç ekranı

