
E-İmza Kurulumu 

Türkak Portal sisteminde e-imza altyapısının kullanılması için öncelikle e-imza sağlayıcınıza özel sürücü ve 

ilgili yazılımları bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.  

İlgili sürücü ve yazılımlar yüklendikten sonra TURKAK E-imza Kurulum dosyası indirilip bilgisayarınıza 

kurulmalıdır. 

Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstüne Türkak e-imza uygulamasının kısayolu eklenecektir. 

 

NOT: Bağlı olunan internet ağına bağlı olarak linklerde verilen kurulumların çalışması güvenlik duvarı ve 

antivirüs programları tarafından engellenebilir ya da yönetici iznine tabi olabilir. Bu gibi durumlarda 

kurulumun yapılabilmesi için antivirüs programının geçici olarak durdurulması gerekebilir.  

Aşağıdaki  gibi bir durumla karşılaşılması halinde “Ek Bilgi” sekmesine tıklayarak “Yine De Çalıştır”ı seçiniz. 

 

 

 

Eğer problem devam ediyorsa kurumunuzun Bilgi İşlem Birimi ile temasa geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca 

e-imza uygulamasının bilgisayarınızda çalışabilmesi için .Net Framework 4.5 ve üzeri bir versiyonun 

bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. .Net Framework programını 



https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime adresinden indirerek bilgisayarınıza 

yükleyebilirsiniz. 

TÜRKAK Portal E-İmza Kullanımı 

 Türkak Portal sisteminde e-imza kullanılabilmesi için öncelikle sistemde bir kullanıcı hesabının bulunması 

gerekmektedir. E-imza işlemi yeni uygulamaya alınacak olan portal üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle 

https://portal.turkak.org.tr/tr/register adresindeki kayıt formu doldurularak kayıt yapılmalı (eğer daha 

önce hesap oluşturulmamış ise), mail adresine gönderilen aktivasyon linki üzerinden aktifleştirme işlemi 

yapılmalıdır. E-imza kurulumunda söz konusu yeni portal için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre 

kullanılmalıdır. 

UDK kuruluş yetkililerinin hesap oluştururken hesap türü olarak “Kuruluş Yetkilisi” seçeneğini seçmesi 

gerekmektedir. Kuruluş yetkilisi hesabı ile yalnızca Akreditasyon işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Kuruluş 

yetkilisi olarak yapılan kayıtlarda portala giriş yapabilmek için akreditasyon yetkilisi onayı gerekmektedir. 

Akreditasyon süreçleri dışında kalan diğer işlemler için (Denetçi Teknik Uzman, eğitim vb. işlemler için) 

bireysel hesap oluşturulması gerekmektedir. Aynı T.C. Kimlik numarası ile farklı mail adresleri kullanılarak 

Kuruluş yetkilisi ve bireysel hesaplar ayrı ayrı oluşturabilecektir.  

NOT: Akreditasyon işlemleri için kuruluş yetkilisi hesabının e-imza sahibi olması zorunluluğu yoktur. UDK 

imza yetkilisinin e-imzası ile kuruluş yetkilisi hesabı üzerinden imzalama işlemi yapılabilecektir. Fakat 

Denetçi Teknik Uzman işlemleri için kişilerin kendilerine ait e-imza ile işlem yapması gerekmektedir. 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime
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Hesap Oluşturma Ekran Görüntüleri 

 

 

 

 

 



E-imza Kullanımı 

• E-imza kullanımının test edilmesi için öncelikle kurulumu yapılmış olan TURKAK E-imza programının 

( ) çalıştırılması gerekmektedir. Uygulama başlatıldıktan sonra Türkak Portal kullanıcı adı 

ve şifre bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

• Giriş yapıldıktan sonra uygulama aşağıdaki gibi bekleme konumuna geçecektir.  

Not: Kullanıcı adı ve şifre girişinin bir kere yapılması yeterlidir. Uygulama yeniden çalıştırıldığında 

sistem kullanıcı adı ve şifre bilgisi istemeyecektir. Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi istenirse 

“Tekrar Bağlan” butonuna tıklanarak yeniden giriş işlemi yapılabilecektir. 

 

 

• Masaüstü uygulaması çalıştırıldıktan sonra imzanın test edilebilmesi için Türkak Portal sistemine 

(https://portal.turkak.org.tr ) giriş yapıldıktan sonra https://portal.turkak.org.tr/tr/esignregister 

adresine girilerek “Elektronik İmza Teyidi” alanında yer alan İmzala butonuna tıklanacaktır.  

 

https://portal.turkak.org.tr/
https://portal.turkak.org.tr/tr/esignregister


 

• Sonraki aşamada e-imza süreci ekranı açılacaktır. Bu ekranda e-imza aşamaları görüntülenecektir. 

 

• Portal ile e-imza cihazı arasındaki bağlantı kurulduktan sonra Türkak E-imza uygulamasına e-imza 

cihazınızın pin kodunun girilmesi gerekmektedir. 

 

 
 

• Pin girişi sonrası gerekli doğrulamalar yapılarak e-imza işlemi tamamlanır. E-imza işleminin 

tamamlanması sonrası TÜRKAK Portal sistemindeki e-imza süreci sayfası yenilenerek e-imzanın 

başarılı olarak tamamlandığı kontrol edilebilir. 

 

NOT: Kurulum aşamasında herhangi bir sorun yaşamanız halinde onlinebasvuru@turkak.org.tr 

adresine mail atabilirsiniz. 
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