
ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ 

 

1) Kurulumun ilk aşamasında JAVA‘nın son sürümünün yüklü olması ve bütün yüklemelerin 

İNTERNET EXPLORER tarayıcısından yapılması gerekmektedir.  

(https://www.java.com/tr) 

 

 
NOT: Bazı Bilgisayarlarda kurulum sırasında JRE uygulamasının da yüklü olması istenmektedir. 

Eğer öyle bir hata ile karşılaşılırsa, Google arama motoruna JRE yazıp ilk sıradaki 

www.oracle.com sitesi tıklanıp açılan sayfadan ilk önce Accept License Agreement kutucuğunun 

seçilmesi ve sonrasında altta yer alan listeden Windows x64 Offline (jre-8u121-windows-

x64.exe) seçilerek kurulum yapılması gerekmektedir. 

 

 
 

2) Kart okuyucu kurulumunun yapabilmesi için öncelikle bilgisayarda kurulu olan İşletim 

Sisteminin sürümünün belirlenmesi gerekmektedir. Masaüstünde yer alan “Bilgisayarım” 

simgesine sağ tıklayıp en alttan “Özellikler” sekmesi seçildiğinde açılan pencereden Windows 

Sürümü ve Sistem Türü öğrenilir. 

 

https://www.java.com/tr
http://www.oracle.com/
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


 
 

3) E-imza’nın EBYS’de çalışabilmesi için sertifikanın adınıza tanıtılması gerekmektedir. Bunun için 

öncelikle Kart Sürücüsünün kurulması gerekir. Sürücüleri indirmek için, 

http://www.kamusm.gov.tr adresinden SÜRÜCÜ sekmesinden “Kart Okuyucu sürücüsü ve 

Akıllı Kart sürücülerini indirmek için tıklayınız” sekmesi tıklanır. 

 

 
 

Açılan Sürücü Yükleme Servisi sayfasından daha önce sürümü öğrenilen İşletim Sistemi seçilir.  

Kart Okuyucu olarak listeden ACS 38T USB-Beyaz sekmesi, Kart Türü listesinde ise AKİS Akıllı 

Kart sekmesi seçilir ve Sürücüleri Göster butonuna basılır. 

 

NOT: Eğer tarafınıza rehberde yer alan görselden farklı bir kart okuyucu gelmiş ise listeden 

onun seçilmesi gerekmektedir. 

 

http://www.kamusm.gov.tr/


 
 

 

Açılan pencereden KUR 1 için ve KUR 2 için Sürücüyü İndir sekmeleri tıklanır ve indirilen 

sürücülerden kurulumlar yapılır. 

 

 
 



Kurulumlar tamamlandıktan sonra Bilgisayar Masaüstünde  şekilde bir ikon 

oluşacaktır.  

 

4) Kurulum tamamlandıktan sonra Sertifikanızın tanıtılması gerekmektedir. Bunun için 

http://www.kamusm.gov.tr adresinden ONLİNE sekmesinden “Nitelikli Elektronik Sertifika 

İşlemleri” sekmesinin seçilmesi gerekmektedir.  

 

 
 

Açılan sayfadan Şifreli Giriş butonu tıklanır, istenen bilgiler girilerek GİRİŞ butonuna tıklanır.  

 

NOT: Güvenlik sözcüğünüzü unuttuysanız, Güvenlik Sözcüğümü Unuttum butonuna tıklayıp, 

iste.du.tr uzantılı mailinize gelen sıfırlama E-postası ile yeni güvenlik sözcüğü oluşturmanız 

gerekmektedir. 

 

 
 

http://www.kamusm.gov.tr/


Gelen ekranda görülen GSM numarası size ait ise Onay butonuna basılır, telefonunuza 

gönderilen kod gerekli alana girilip Gönder butonuna basılır.  

 

 
 

 
 

 
 



Açılan İşlemler Menüsü sayfasında yapılabilecek işlemler görülmektedir. Buradan PIN/PUK 

Bilgisi butonuna tıklayıp yeni PIN oluşturabilir. İstenirse, TÜBİTAK tarafından rastgele 

oluşturulan ilk PIN de kullanılabilir. Yeni PIN oluşturulacaksa, sim kart, kişi adına gelen zarfta 

gönderilen bilgilendirme formundaki gibi kart okuyucuya yerleştirilip bilgisayarın USB girişinize 

takılır. Sonrasında, önceden kurulan ve masaüstünde simgesi bulunan Akis Kart İzleme Aracı 

çift tıklanır ve program açılır. (Kartı tanıyıp açılması 30 sn. kadar sürebilir)  

 
 

Eğer kart başarılı bir şekilde bilgisayar tarafından tanındı ise, açılan programda “Sistem” 

yazısının altında ACS CCID USB Reader sekmesinin altında Anahtar ve Sertifika listelenecektir. 

NOT: Eğer bu simgeler çıkmadıysa, yani bilgisayarınız kart okuyucuyu tanımadıysa, 

bilgisayarınız da bulunan farklı bir Usb2.0 da tekrar deneyiniz. 

 
 

Açılan pencerede, “Sistem” yazısı altındaki ACS CCID USB Reader seçilir ve aktif olan ikonlardan 

PIN Değiştir tıklanır. Açılan pencereden Eski PIN e TÜBİTAK tarafından verilen ilk PIN, Yeni PIN 

e ise kullanılmak istenen en az 6 haneli olan yeni PIN girilip değiştir butonuna tıklanır. PIN 

değiştirme işlemi başarı şekilde gerçekleşti ise sol altta PIN Değiştirildi ibaresi görülür. Bu PIN, 

EBYS ve E-imza ile giriş yapılacak bütün arayüzlerde kullanılacak ve 3 kez üst üste hatalı giriş 

yapıldığı takdirde PIN kilitlenecektir. PIN kilitlenmesi durumunda yukarıdaki görselde yer alan 

KİLİT ÇÖZME butonu tıklanarak yeni şifre oluşturulabilir. 



 
 

 
 

5) Bu işlemler tamamladıktan sonra Sertifika ve PIN Kodunu TEST etmek için 

http://www.kamusm.gov.tr adresinden ONLİNE ve Nitelikli Sertifika İşlemleri tıklanır. Açılan 

pencereden E-İmzalı Giriş butonu tıklanır. 

 

 
 

Açılan Ekranda bilgiler girilerek İMZALA butonuna basılır. (İmzala butonunun açılması 30 sn. 

kadar sürebilir) Aşağıdaki gibi bir pencere açılırsa tiki işaretleyip Run butonuna basılır. 

 

http://www.kamusm.gov.tr/


 
İmzala butonuna basıldığı zaman E-imza modülünün test edileceği pencere açılır ve buraya 

oluşturulan PIN kodu girilir. İmzala butonuna basıldığında, İşlemler Menüsü ekrana gelecek ve 

E-imza sertifika ile PIN kodunun testi başarıyla tamamlanmış olacaktır.   

 

 

 
 

6) Kurulum aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığının 1507 Dâhili numarasından Teknik Destek alabilirsiniz. 


