
 

AYARLAR 
KEPport kullanımına başlamadan önce aşağıdaki ayarları ve kurulumları yapmanız gerekmektedir. 

ÖZET 
JAVA kurun 
Bilgisayarınız 64 bit dahi olsa Java 32 bit sürümünü kurun. 

www.java.com adresinden güncel Java sürümünü kurabilirsiniz. 

Tarayıcınızda Java eklentisinin etkin olduğundan emin olun 
Internet Explorer tarayıcısında; “Araçlar” menüsünden, “Eklentileri yönet” komutunu tıklayın. 

Açılan listede, java eklentisinin etkin olmadığını görürseniz, eklentiyi seçerek, pencerenin sağ alt köşesindeki 

“Etkinleştir” tuşunu tıklayın. 

Elektronik imza sertifikanıza ait yazılımı kurun 
Her elektronik imza sertifikası üreticisinin, kendi sertifikaları için geliştirdiği yazılım mevcuttur. Sahip 

olduğunuz sertifikanın markasına göre üretici firmanın internet web sitesinden ya da çağrı merkezinden 

yardım alabilirsiniz. (Ancak bilgisayarınızda 32 Bit Java kurulu olduğunu unutmayın ve çağrı merkezini 

aramanız halinde, bilgisayarınızda 32 Bit Java olması gerektiğini mutlaka söyleyin) 

EgaClientSigner Kurun 
Web üzerinden geçerli ve uzun ömürlü elektronik imza (Profil-3 / PDF-LTV) atmanızı sağlayacak yazılımdır. 

Aşağıdaki adresi kopyalayarak İnternet Explorer üzerinde adres sahasına yapıştırın. 

http://kepport.com/ecsversioncontrolproxy/DefaultWS.aspx 

Güvenilen site tanımlaması 
Internet Explorer tarayıcısında; “Araçlar” menüsünden, “İnternet seçenekleri” komutunu tıklayın. 

Açılan pencerenin üst bölümündeki “Güvenlik” sekmesini seçin. 

Açılan seçeneklerden, “Güvenilen siteler” tuşunu tıklayın. 

Hemen altındaki “Siteler” tuşunu tıklayın. 

Açılan pencerede, “Bu web sitesini bölgeye ekle:” sahasına aşağıdaki komutu kopyala/yapıştırın. 

https://ecs.ega.com.tr:10001 

Hemen sağ taraftaki “Ekle” tuşuna basın. 

“Kapat” tuşuna basın. 

“Tamam” tuşuna basın. 

  



 

Görüntülü anlatım 
JAVA kurun 
Bilgisayarınız 64 bit dahi olsa Java 32 bit sürümünü kurun. (www.java.com) 

  

 

 

    

  

 



 

 

Tarayıcınızda Java eklentisinin etkin olduğundan emin olun 
Internet Explorer tarayıcısında; “Araçlar” menüsünden, “Eklentileri yönet” komutunu tıklayın. 

Java eklentisinin etkin olmadığını görürseniz, eklentiyi seçerek, “Etkinleştir” tuşunu tıklayın. 

   

Elektronik imza sertifikanıza ait yazılımı kurun 
Her elektronik imza sertifikası üreticisinin, kendi sertifikaları için geliştirdiği yazılım mevcuttur. Sahip 

olduğunuz sertifikanın markasına göre üretici firmanın internet web sitesinden ya da çağrı merkezinden 

yardım alabilirsiniz. (Ancak bilgisayarınızda 32 Bit Java kurulu olduğunu unutmayın ve çağrı merkezini 

aramanız halinde, bilgisayarınızda 32 Bit Java olması gerektiğini mutlaka söyleyin) 

 

EgaClientSigner Kurun 
Aşağıdaki adresi kopyalayarak İnternet Explorer üzerinde adres sahasına yapıştırın. 

http://kepport.com/ecsversioncontrolproxy/DefaultWS.aspx 

    

  

 

 



 

Güvenilen site tanımlaması 
Internet Explorer tarayıcısında; “Araçlar” menüsünden, “İnternet seçenekleri” komutunu tıklayın. 

Açılan pencerenin üst bölümündeki “Güvenlik” sekmesini seçin. 

Açılan seçeneklerden, “Güvenilen siteler” tuşunu tıklayın. 

Hemen altındaki “Siteler” tuşunu tıklayın. 

Açılan pencerede, “Bu web sitesini bölgeye ekle:” sahasına aşağıdaki komutu kopyala/yapıştırın. 

https://ecs.ega.com.tr:10001 

Hemen sağ taraftaki “Ekle” tuşuna basın. 

“Kapat” tuşuna basın. 

“Tamam” tuşuna basın. 

   

  

Tebrikler  
Artık geçerli ve uzun ömürlü e-imza için KEPport.com kullanabilirsiniz. 

 








































