
MEGSİS İÇİN ELEKTRONİK İMZA KURULUMU 
 

Önemli !!!  

Windows oturumunu administor ile kesinlikle açmayın. Hangi kullanıcıya kurulacak ise o kullanıcıya ilk 

önce admin yetkisi verin ve sonra o kullanıcının oturumu ile açarak kurulum işlemlerini yapın. Çünkü 

Megsis E-imza Uygulaması kurulumu kullanıcı bazlı çalışır. Dolayısıyla aynı pc’yi kaç kullanıcı giriş 

yapacaksa her bir kullanıcıya ayrı ayrı kurulum yapılmalıdır. 

Madde 1. – bilgisayarınızda kurulu olan javanın bit versiyonun kontrolü 
1. Program Ekle/Kaldır’a girmek için 

 

 

 

2. Çalıştır gelecek ve kutucuğa “appwiz.cpl” yazın (tırnak işaretini almadan) 

 

 

 

 

 



 

 

3. Javayı bulun ve yanında 64bit diye bir ibare yoksa javanın 32bit olan versiyonu kurulmuş 

demektir.  

 

 

Madde 2. – eimza kurulumu için setup.exe dosyasını indirme 
http://cbs.tkgm.gov.tr/eimza/index.html  adresinden gidin ve “Yükle” butonuna basın. 

http://cbs.tkgm.gov.tr/eimza/index.html


 

Yükle butonuna bastıktan sonra alttaki ekran gelecektir. 

 

Install tuşuna basın ve eimza kurulum dosyası olan “Setup” dosyasını indirmek istediğiniz alanı 

belirleyerek Kaydet butonuna basın. 

 



İnmiş olan setup.exe dosyasına mouse’niz ile sağ klik yapın ve özelliklere tıklayın. Açılan 

özellikler ekranının altında bulunan “Engellemeyi Kaldır” checkbox’a/butonuna basarak tüm 

engellemeleri kaldırın. 

 

 

 Tekrar Setup dosyasının üzerine gelin ve sağ klik ile yönetici olarak çalıştır’a tıklayın 

 



 

Ekrana gelen “Çalıştır” butonuna basarak kurulumu başlatın. (bazı pcler de bu ekran gelmeye 

bilir)  

 

Windows 10 işletim sistemlerinde alttaki ekran gelebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Böyle bir ekran geliyorsa eğer Ek bilgi kısmına tıklayın. 

 

Yine de çalıştır’a tıklayın ve kurulumu yapın. Daha sonra karşınıza evet hayır tarzında bir ekran 

gelirse evet’e tıklayıp yükleme işleminin bir sonraki ekranına geçin. 

 

 



 

 

 

Yükleme işlemi gerçekleşmediği durumlarda alttaki gibi bir ekran geliyorsa daha önce bu 

bilgisayara yükleme işlemi denenmiş ama bilgisayarda hala yüklemeden kalma dosyaların var 

demektir. 



 

Bu gibi durumlarda Windows Çalıştır’a şu kodu “%UserProfile%\appdata\local\apps\2.0\” 

yazarak yüklü olduğu dosyaya gidin. (kodun başında ve sonunda bulunan tırnak işaretlerini 

almayın) 

 

 

 

 

 

 



Evet şimdi MegsisEimza dosyalarının yüklü olduğu alana geldik. Burda gördüğünüz tüm 

dosyaları silin. 

 

 

 

 

Silme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar Setup dosyasının üzerine gelin ve sağ klik ile yönetici 

olarak çalıştır’a tıklayın ve kurulum işlemini tamamlayın. 

 



Bazı bilgisayarlar da alttaki gibi evet hayır tarzında bir ekran gelebilir. Bunun anlamı o 

bilgisayara cbs.tkgm.gov.tr ‘nin sertifikasyonunu tanıyamadığındandır. Evet butonuna basarak 

devam edin. 

 

Yükleme işlemi Windows 10 da tamamlanırken ekranınıza alttaki gibi bir durum gelebilir. Bu 

durumda yine Ek bilgiler linkine tıklayıp “Yine de çalıştır” butonuna basarak yüklememizi 

tamamlıyoruz. 

 

Yüklememiz tamamlandı.  

 



 

 

Şimdi gelelim işletim sistemimize, doğru yüklenmiş mi? Yüklenmişse çalışıyor mu? Bunların 

kontrolünü yapmamız gereklidir. 

 

Kontrol 1 - İlk yapılması gereken kurulumun yapıldığı dosyanın içerisindeki config dosyasını 

silmemiz gerekli. Çünkü bilgisayar kapatılıp açıldığında bu dosya yüzünden eimza programını 

tekrardan başlatamaması gibi bir durumla karşılaşıyoruz. 

Windows Çalıştıra “%UserProfile%\appdata\local\apps\2.0\” bu kodu yazıp kurulu olunan 

dosyaya gidelim 

 

Gördüğünüz gibi burada “Data” adında ve “Z5RD8GOM.W9H” adında iki klasör var. 

“Z5RD8GOM.W9H” adındaki klasör her kurulumda farklı bir random isim verir. Bu klasörün 

içinde bulunan bir klasör daha var bu da “CLZGO93W.9OO” adında bir klasör. Bu da her 

kurulumda random bir isim alarak isimlendirir kendini. O yüzden sizde ki isimler farklı olacaktır. 

Bu iki dosyanın içine girdikten sonra her bilgisayarda ismi aynı olan 

“eimz..tion_639bb178d47ed8c6_0001.0000_400d7a294ceccf5e” adında bir dosya var, 

bununda içine girip “EimzaMegsis.exe.config” dosyasını bularak silin. 

 

Not: Bulamıyorsanız dosyaların sonundaki uzantılar açık değildir. Onları açmak için sırasıyla 

alttaki resimlerde de anlatıldığı gibi Görünüm menüsünden Seçeneklere gelin ve yeni gelen 

ekranda tekrar görünüm sekmesine gelin, gelişmiş ayarlar adındaki alanda “Bilinen dosya 

türleri için uzantıları gizle” tikini kaldırın. 



 

 



Şimdi dosyaların sonundaki uzantılar görünmüş olacaktır.  

Artık “eimz..tion_639bb178d47ed8c6_0001.0000_400d7a294ceccf5e” klasörünü içinde 

bulunan “EimzaMegsis.exe.config” dosyasını silebilirsiniz. 

 

 

 

Kontrol 2 - Windows çalıştır’a gelin ve APPWIZ.cpl komutunu yazarak Program Ekle Kaldıra gelin 

ve Megsis E İmza Uygulamasının kurulu olup olmadığını kontrol edin 

 

 



Kontrol 3 – Yine çalıştırdan “Taskmgr.exe” komutunu yazarak Görev Yöneticisini açın ve 

EimzaMegsis.exe ‘sinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

 

 

Kontrol 4 – Tarih ve Saat Kontrolü 

Çalıştıra “Control TimeDate.cpl” komutunu yazın. Burada dikkat edilmesi gereken saat dilimi 

UTC+03:00) İstanbul olmasına dikkat edin. Daha sonra tarihi kontrol edin ve saat ayarı içinde 

baz almamız gereken https://saatkac.info.tr/ adresinden saati kontrol edin. 

Saat/Dakika/Saniye’yi birebir aynı yapın. 

 

https://saatkac.info.tr/


 

Not: bu https://saatkac.info.tr/ sitesinden saatinizin ne kadar geri olduğunu sol üstte bulunan 

uyarıda da dediği gibi “Saatiniz 5,1 saniye geri” gibi bir uyarı verir. Bu farklılığı 1 saniyenin 

altında olacak şekilde ayarlayın. 

 

 

TÜM BU KONTROLLER BİTTİKEN TEN SONRA MEGSİS E İMZA UYGULAMASINI TEST EDEBİLİR 

HALE GELEBİLİRSİNİZ. 

 

 

 

Not: Bazı PC’lerde tüm bu kurulumlar eksiksiz yapılmasına rağmen imza aşamasında “e-imza 

uygulaması çalışmıyor veya kurulmamış” şeklinde bir hata koduyla karşılaşırsanız; Tüm 

kurulumları kaldırıp tekrardan kurmanız gereklidir. Buna kurulu olduğu dosyaların silinmesi, 

program ekle kaldır’dan kaldırılması ve görev yöneticisinden sonlandırılması kısmını 

unutmadan yapınız. Yine kurulum yapılamıyorsa Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı – CBS 

Şube Müdürlüğünün mail adresi olan  cbs@tkgm.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. Maillerinize 

irtibat için telefon ve bilgisayarınızın ip adresini yazmayı unutmayın. 

https://saatkac.info.tr/
mailto:cbs@tkgm.gov.tr

