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1. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
a) En az 1 GB ram
b) Akis Yönetici (2.5)
c) Java Sürüm 1.8 ve üzeri
d) Windows işletim sistemi için
I. Windows 7 yada Windows 10
II. Internet Explorer 11 ve üzeri tarayıcı

2. E-İMZA KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKEN AYARLAR
2.1. Uygulamanın yüklenmesi ve çalıştırılması öncesinde bazı anti virüs uygulamaları e-İmza
uygulama dosyalarını şüpheli olarak algılayıp uygulamanın yüklenmesini veya çalışmasını
engelleyebilir. Bu nedenle anti virüs yazılımlarında bu uygulama tarama dışı bırakılmalıdır. Anti
virüs uygulamalarında bu ayar kalıcı olarak ayarlanmalıdır.
2.2. Kullanıcı Hesap Denetimi Ayarları (User Access Control )Seviyesi en yüksek seviyede
olmadığından emin olunmalıdır. En yüksek seviyede hata verebiliyor. Bir alt seçenek seçilip
bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.
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3.

E-İMZA KULLANIMI İÇİN GEREKLİ INTERNET EXPLORER AYARLARI

3.1. Menü çubuğundan ARAÇLAR sekmesinde İNTERNET SEÇENEKLERİ seçilir.

Ya da sol üst köşedeki araçlar (Alt+X) ikonundan;
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3.2. Açılan İnternet Seçenekleri penceresinde GÜVENLİK sekmesi seçilir. YEREL INTRANET
bölümünde SİTELER seçilir.

4

3.3. Yerel İntranet penceresi açılır. Ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır. (sadece son kural işaretli
olmalıdır.)

3.4. Tamam, seçeneğine basılarak pencereler kapatılır.
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4.

E- İMZA UYGULAMASININ KAYDEDİLMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI

Aşağıda ifade edilen durumlarda e-İmza uygulaması çalışmayacaktır. E-İmza uygulaması
açıldığında sistem kullanıcıya bilgilendirme yapacak ve yardım sayfasına yönlendirecektir.
a) Uygulamanın çalışmadığı durumlarda,

b) Uygulama sürümü güncel olmadığı durumlarda,

4.1. Uygulama
indirmek
için
uyarılarda
yer
alan
buradan
(https://www.eicisleri.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Yonetim/eImzaYardim.aspx) bağlantı adresi tıklanarak
yardım dokümanı ve e-imza uygulaması dosyalarının yer aldığı sayfaya giriş yapılır;
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4.2. Bağlantı tıklandığında aşağıdaki sayfa ile karşılaşılır.

4.3. Sayfada bulunan işletim sistemlerinden bilgisayarınızın işletim sistemine uygun işletim
sistemi tıklanarak seçim yapılır.
4.4. Seçim yapıldığından bilgisayarın alt köşesinde “Çalıştır – Kaydet- İptal “ ekranı çıkacaktır.
Burada Kaydet butonunun alt menüsü olan “Farklı Kaydet” seçilerek uygulamayı bilgisayarınız
için uygun yere kaydedebilirsiniz.
4.5. Böylece uygulama bilgisayarına kaydedilmiş olur. Bulunduğu yerde uygulamanın üzerine
gelip çift tıklayarak uygulamayı çalıştırabilir imza atabilirsiniz.

NOT: Bu şartlarda uygulama kaydedildiğinde elektronik imzayı kullanabilmeniz için bilgisayar
her açılıp kapatıldığında kaydettiğiniz yerdeki uygulamayı tekrar çalıştırmanız gerekmektedir.
Ancak uygulamayı bilgisayarınızda “Başlat” menüsüne ekleyerek her açıp kapatma durumunda bu
işlemin otomatik yapılmasını sağlayabilirsiniz.
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5. KAYDEDİLEN UYGULAMANIN “BAŞLAT” MENÜSÜNE EKLENMESİ
5.1. Windows 7 için yapılacak işlemler;
a) Başlat -> Tüm Programlar altında Başlangıç (Start -> All Programs -> StartUp) alanı bulunur.
b) Başlangıç üzerinde sağ tık yapılarak açılan menüde Aç yazısına tıklanır.Böylece Başlangıç
(StartUp) klasörü açılmış olur.
c) Açmış olduğumuz bu başlangıç klasörünün içine başlangıçta açılmasını istediğimiz dosyayı ya
da kısayolu atılır. Böylece bilgisayar her açıldığında bu klasörde buluna uygulamalar otomatik
çalıştırılacaktır.
5.2. Windows 10 için yapılacak işlemler;
a) Uygualamanın kaydedildiği yerde .jar dosyasının üzerine sağ tık yapılarak açılan menüde
“Kısayol oluştur” seçilerek kısayol oluşturulur. Oluşturlan bu kısayol masaüstüne taşınır.
b) Başlat menüsü açılarak “Çalıştır” yazılır ve ya “Windows + R “ tuşlarına basılarak “Çalıştır”
aracı çalıştırılır. Açılan bu “Çalıştır” aracında resimde örneklendiği gibi shell:startup yazılır ve
Enter’a basılır. Böylece Başlangıç klasörü dosya gezgininde açılmış olur.

c) Bu aşamadan sonra masaüstünde bulunan uygulamanın kısayolu sürükle bırak yaparak bu
“Başlangıç” klasörüne taşınır. Böylece bilgisayar her açıldığında bu klasörde buluna uygulamalar
otomatik çalıştırılacaktır.
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6. İMZALAMA
6.1. İmzalama işlemi için uygulamanın arka planda çalıştığından emin olunmalıdır, (Uygulama
çalışmadığı sürece sayısal imzalama yapılamayacaktır)
6.2. Kullanıcılara yetki tanımlanırken kaydet butonu tıklandığında e-İmza uygulaması açılacaktır.
6.3. İmzalayan kullanıcıya yetki verilen kişi ve verilen yetki grupları gösterilir,

6.4. Kullanıcı sertifikasının pin kodunu girerek imzalama işlemini başlatacaktır.
6.5. İmzalama işleminin iptal edilmek istenmesi durumunda kapat ve iptal butonları tıklanacaktır.
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