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1. Yeni e- İmza Uygulaması
İçişleri Bakanlığı Mevcut Elektronik imza alt yapısı değişitirilerek daha hızlı ve aktif bir
teknolojiye geçiş yapılmıştır. Yeni uygulamada AKİS, ACR (Token cihaz kurulumu), JAVA
kurulumları va ayarlamaları yapılmasına gerek kalmamıştır. Kullanıcı bilgisayarında tek bir
kurulum dosyası çalıştırılarak elektronik imzayı kullanılabilir hale getirecektir.
Yeni e-İmza Uygulaması sayesinde yeni geliştirilen bluetooth’lu token cihazlar aracılığı
kullanıcının mevcut elektronik imzasının içerisindeki sim kartı ile mobil ortamda da elektronik
imza atılabilmesinin mümkün olmasıdır.
Kullanıcılarımız isteğe bağlı temin edilebilen bluetooth e-imza cihazı ile mobil cihazını
eşleştirerek mobil imzaya gerek kalmaksızın cep telefonu veya tabletinde kolaylıkla toplu
imzalama işlemi gerçekleştirebilecektir.
Bluetooth özellikli token cihazları kullanıcı tarafından temin edilecektir. Ayrıca yeni altyapı şu
an kurumumuzca kullanılmakta olan tokenlar ile imza olanağı sağlayabildiği için bahse konu
bluetooth’lu tokenlerın alınması ya da kullanılması zorunlu değildir.
Not: Daha önce yapılmış olan AKİS, ACR(Token cihaz kurulumu), JAVA kurulumlarının
bilgisayarda durması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
2. Yeni e-İmza Uygulamasının Web Kurulumu
Internet Explorer tarayıcısından e-İcisleri sistemine giriş yapıldığında, elektronik imza
uygulaması henüz hiç kurulmadıysa aşağıdaki uyarı ekranı ile karşılaşılır.

Kullanıcı fare imlecini "buradan" yazısı üzerine getirip tıklayarak uygulamayı inderebileceği
sayfaya yönlendirilir.

Bu aşamadan sonra kullanıcının işletim sistemine uygun ikonu seçmesi yeterlidir. Seçimden
sonra Çalıştır(Run) - Kaydet (Save) - İptal (Cancel) alanı sayfada açılır.

Admin yetkisine sahip kullanıcı Çalıştır (Run) diyerek yeni elektronik imza uygulamasını
indirebilir.

Bu ekranda İleri - İleri -Kurun - Bitti seçilerek kurulum tamamlanır ve akıllı kart sihirbazı
(aşağıdaki ekran) ile karşılaşılır.

Kullanıcı, ileri butonuna tıklayarak bilgisayarda takılı olan akıllı kartların ve sürücülerin kontrol
edilmesi işlemini başlatabilir. Bu aşamalardan sonra sisteme girildiğinde imzalama uygulaması
açılır. Kurulum yapılmış olmasına rağmen aşağıdaki imzalama ekranı açılmaması durumda
yardım masası ile iletişime geçilebilir.

3. Yeni e-İmza Uygulamasının Mobil Kurulumu
Mevcut e-İmza uygulaması (ve mevcut tokenlar) ile kullanıcılarımız mobil sitede ya da mobil
uygulamadayken sadece mobil imza ile tek evraka imza atabilmektedir.
Yeni e-İmza uygulamasına geçişin başlıca sebeplerinden biri, mobil sitede ya da mobil
uygulamada tektek veya toplu şekilde elektronik imza atabilme yeteneğinin bulunmasıdır.
Kullanıcının bluetooth özelliğine sahip tokena sahip olması durumunda mobil cihazlardan
(mobil imza olmaksızın) elektronik imza atabilmesi için yapması gereken adımlar aşağıda
verilmiştir;




Kullanıcı telefonu İOS işletim sistemini kullanıyorsa "App Store" , Android işletim
sistemini kullanıyorsa "Google Play" girişini yapmalıdır.
Arama alanına " e-İçişleri Mobile" yazarak Bakanlığımız mobil uygulamasına erişim
sağlanır.
İndir Butonu ile bakanlığımız mobil uygulaması mobil cihaza indirilir.
3.a. Mobil Web Sitede Elektronik İmza Kullanımı



Kullanıcı mobil cihazındaki mevcut tarayıcısına www.e-icisleri.gov.tr yazdığında Mobil eİçişlerine yönlendirilir. Kullanıcı adı ve şifrenin girileceği giriş ekranı ile karşılaşılır.





Kullanıcı bilgilerini girerek mobil siteye giriş yapmış olur.

Anasayfada evrak seçildikten sonra , karşılaşılan ekranın sol üst köşesindeki buton
tıklanarak evrak menüsüne ulaşılır.



İşlem yapılmak istenen alan seçilerek ilgili sayfaya yönlenilir. Burada Paraf Bekleyen
seçilerek işlemlere devam edilir.





İşlem yapılmak istenen evrak seçilerek detayına gidilir ve açılan sayfada "Elektronik
Parafla" tıklanır.

Bu aşamda aşağıdaki ekran ile karşılaşılır. Kullanıcı işleme devam etmek için "Devam"
butonunu tıklamalıdır.





Açılan ekranda "İmzala" seçilir.
"e-içişleri" ile açılsın mı uyarısı ile karşılaşılır. Burada aç seçilmelidir.
Aç denildiğinde aşağıdaki ekran ile karşılaşılır. Kullanıcı burada sağ üst köşede bulunan
"İmza Tanımla" butonunu seçmeldir.



Mobil cihazınızın ve tokenın bluetooth'u açık olmalıdır. Bu durumda bu iki cihaz birbirlerini
görebilirler. Böylece tarama sonucunda mobil cihazınız imzayı bulur.





İmzanın tanımlanması için onay ekranı çıkar, kullanıcı burada tanımla seçeneğini seçerek
imzasının tanımlanması sağlar. Bundan sonraki girişlerde (telefonun ve tokenın
bluetooth'u açık olması durumunda) imza otomatik olarak görülecektir.

Cihaz tanımlandıktan sonra ekranda sağ üst köşede "Evrakları İmzala" seçilerek imzalama
işlemine başlanır. İmzanızı ilk kurulumu aşamasında bir kere tanımladıktan sonra imzalama
sırasında aşağıdaki ekran ile karşılaşılacaktır.



Evrakları imzala seçildikten sonra elektronik imza şifrenizin girileceği alan ile karşılaşılır.
Şifre işaretli alana girilerek evrak imzalama işlemi gerçekleştirilir.

3.b. e-İçişleri Mobil uygulamsında elektronik imza kullanımı;


İndirilen mobil uygulama açılır. Kullanıcı adı ve parolasının girileceği giriş ekranı ile
karşılaşılır.



Mobil siteye giriş yapıldıktan sonra sıra ile "Belgeler", "İşlem Bekleyenler", "Paraf
Bekleyen" evraklar seçilebilir. (Bu doküman için paraf bekleyen evraklar seçilmiştir.)




Listelenen evraklardan işlem yapılmak istenenler seçilerek detay ekranına gidilir.
Detay ekranında sağ alt köşede bulunan buton tıklanarak işlem menüsüne erişilir.



Bu alanda “elektronik imzala gönder” seçilerek imzalama işlemi başlatılır. Bu aşamadan
sonra mobil sitedeki imzalama adımları ile aynı adımlarla karşılaşılır. Kullanıcı işleme
devam etmek için "Devam" butonunu tıklamalıdır.





Açılan ekranda "İmzala" seçilir.
"e-içişleri" ile açılsın mı uyarısı ile karşılaşılır. Burada aç seçilmelidir.
Aç denildiğinde aşağıdaki ekran ile karşılaşılır. Kullanıcı burada sağ üst köşede bulunan
"İmza Tanımla" butonunu seçmeldir.



Mobil cihazınızın ve tokenın bluetooth'u açık olmalıdır. Bu durumda bu iki cihaz birbirlerini
görebilirler. Böylece tarama sonucunda mobil cihazınız imzayı bulur.



İmzanın tanımlanması için onay ekranı çıkar, kullanıcı burada tanımla seçeneğini seçerek
imzasının tanımlanması sağlar. Bundan sonraki girişlerde (telefonun ve tokenın
bluetooth'u açık olması durumunda) imza otomatik olarak görülecektir.



Cihaz tanımlandıktan sonra ekranda sağ üst köşede "Evrakları İmzala" seçilerek imzalama
işlemine başlanır. İmzanızı ilk kurulumu aşamasında bir kere tanımladıktan sonra
imzalama sırasında aşağıdaki ekran ile karşılaşılacaktır.



Evrakları imzala seçildikten sonra elektronik imza şifrenizin girileceği alan ile karşılaşılır.
Şifre işaretli alana girilerek evrak imzalama işlemi gerçekleştirilir.

