ELEKTRONİK İMZA SERTİFİKASI BAŞVURU AŞAMALARI
1. İlk Sertifika ve yenileme talebi yapacak kişiler bağlı bulunduğu birimine dilekçe ile başvuruda bulunur.
2. Başvurusu alınan personel için birimince “E-imza sertifika Talep Formu” doldurulur. Bu formda mutlaka başvuru
şekli, başvuru nedeni ve (…..@odu.edu.tr) uzantılı mail adresi belirtilmelidir. E-imza sertifika Talep Formu indirmek için
tıklayınız.
Kurumsal ve Bireysel olmak üzere iki başvuru şekli vardır.
Kurumsal Başvuru: 03.02.2017 tarih ve 2017/16 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ordu
Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve İmza Yetkileri Yönergesinin 9. Maddesinde tanımlanan unvanlar ve bunların
yardımcıları, Şube Müdürleri ve görevleri gereği elektronik imza kullanmak zorunda olanlar için elektronik sertifika ve
sertifikaların çalıştırılacağı kart okuyucuları Üniversite Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018-72 sayılı kararı
gereği üniversitemiz tarafından temin edilecektir.
Bireysel Başvuru: Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği elektronik sertifika ve kart okuyucu bedeli üniversite
tarafından karşılanmayan personel, EBYS Yetki Talep Tablosundan E-İmza Sertifika Talep Formunu doldurup bağlı
bulunduğu birimin üst yazısı ekinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ulaştırarak bireysel başvuruda bulunabilir. Bireysel
başvuru yapan personelimiz E-imza sertifika ve kart okuyucu bedelini [Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından (Banka
Şubeleri, İnternet Şube, Mobil Şube) T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak TÜBİTAK Kamu SM hesap numarasına
yatırır.
Not: Nitelikli Elektronik İmza Sertifikası başvurusu 3 yıllık yapılmakta olup, sertifika ve mini kart okuyucu ücret bilgisi
için tıklayınız.
3. Başvurusu Başkanlığımıza ulaşan personel ile ilgili EBYS Birimi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kamu
Sertifikasyon Merkezine (Kamu SM) E-İmzalı olarak mail atarak ilk işlemleri başlatmış olur.
4. Kamu SM’den başvurusu alınan kişilere (…..@odu.edu.tr) uzantılı mail adreslerine başvuru maili gelir.

5. Gelen mailde “Başvuru Formu Erişim Parolası ve Başvuru Formu Erişim Adresi” bulunmakta olup, ilgili linke tıklanır.

6. Açılan giriş ekranında gerekli yerler doldurulup, giriş yapılır.

7. Açılan ekranda “Sipariş Formu Seçimi” için başvuru türüne göre “İlk Başvuru veya Yenileme Başvurusu” şeklinde
seçim yapılır.

8. Seçim sonrasında açılan “Başvuru Formu” eksiksiz olarak doldurulur ve form onaylanır.

9. Cep telefonu SMS onay kodu gönderme işlemi yapılır.

10. Cep telefonu SMS onay kodu giriş ekranına gelen kod girilir .

11. E-Onay Seçiminde mutlaka “e-onay vermek istemiyorum” seçilmesi gerekmektedir.

12. Başvuru Formu ve Sertifika Taahhütnamesi imzalama yöntemi olarak mutlaka “Islak İmzalı Başvuru” yapılması
gerekmektedir.

13. Islak imzalı formu açma işlemi.

14. Açılan “Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu” üç (3) adet çıktı alıp imzalanıp Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
EBYS Birimine teslim edilmelidir.
Not: Bireysel başvuru yapan personeller, Vakıfbank’a ücretini yatırıp ilgili dekontu mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
EBYS Birimine “Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu” ile beraber teslim edilmelidir.

