EBYS MAC İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP BİLGİSAYARLARDA E-İMZA ATILABİLMESİ İÇİN
UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

Mac İşletim sistemine sahip bilgisayarlarda imza atılabilmesi için yapılması gereken işlemler ;
1. İşletim sisteminin ana dili İngilizce olmalıdır, şayet değil ise aşağıda belirtilen işlemler
uygulanarak İngilizce olarak güncellenmelidir. İşletim sisteminin dilini İngilizce olarak
güncelleme işlemleri ;
o Apple logosuna tıklanır.
o Ardından Sistem Tercihleri menüsüne tıklanır.

o
o

Dil ve Bölge menüsüne tıklanır.
Açılan pencerede, + butonuna tıklanıp , İngilizce dili eklenir ve ekle butonuna
tıklanılır.

o

Yeğlenen Diller ekranında İngilizce en üst sırada olmalıdır, değil ise sıralaması
değiştirilerek en üst sıraya taşınmalıdır.
Dil ve bölge ekranı kapatılırken İngilizce’yi birincil dil olarak kabul etmenize dair bir
uyarı penceresi gelecektir bu ekranda İngilizce Kullan butonuna tıklanmalıdır.

o

o

Dil değişikliği sonrası “şimdi yeniden başlat” seçeneğine tıklanarak bilgisayar
yeniden başlatılmalıdır.

2. Java jde ve jdk versiyonlarının 7 ve üzeri sürümünün kurulu olmalıdır.
Java Jdk indirme link (https://www.oracle.com/tr/java/technologies/javase/javase-jdk8downloads.html)
Java se link (https://www.java.com/tr/download/manual.jsp )
İlgili linklere tıklanarak kurulum dosyaları indirilip, indirilen dosyalara çift tıklanarak çalıştırılıp
ekrandaki işlem adımları takip edilip kurulabilir.
3. E-imza kart okuyucu ve sim kart, sürücüleri Kamu Sertifikasyon Merkezi Web sayfasından
indirilerek kurulmalıdır.
( http://kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/ )

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından sürücüler menüsüne tıklayarak, açılan sayfada “işletim
sistemi” , “versiyonunu”, “tipi” kriterleri mac işletim sisteminize uygun olarak seçilip, ardından kart
okuyucu ve kart sürücü seçimleri yapılarak “sürücüleri” göster butonuna tıklanarak e-imza kart
okuyucu ve kart sürücüsüne ait kurulum dosyaları indirilip, indirilen sürücü dosyalarının bilgisayara
kurulum işlemleri yapılmalıdır.

4. Kamu Sertitikasyon Merkezinin web sayfasında yer alan kullanılacak web tarayıcıya uygun
olan kök sertitikaları kurulmalıdır. Resimde belirtilen dosya indirilip, çift tıklanarak yükleme
başlatılır.
( https://sertifikalar.kamusm.gov.tr/ )

5. Google Chrome yada firefox web tarayıcısı kullanılmalıdır.
Kart okuyucu ve kart sürücü driverlarının kurulmasının ardından Google chrome üzerinde
imzala butonuna tıklanıldığında bir eklenti kurulması gerektiğine dair bir uyarı gelecektir,
gelen uyarıdaki eklenti (client service) kurulup, ardından tekrar imzala butonuna tıklandığında
artık e-imza sertifikası ve şifresinin girilmesi istenen ekran gelecektir, bu ekran aracılığı ile eimza işlemi gerçekleştirilebilir. (EBYS’de versiyon güncellemesi yapıldığı zaman bu işlemin
tekrar yapılması gerekecektir bunun dışında bu işlemin bir defa ilk kurulumda yapılması
yeterli olacaktır.)
6. Kullanılan web tarayıcıda imzala butonuna tıklandığında kurulması istenen “client service “
eklentisini içeren dosya indirilip, çalıştırılarak kurulmalıdır.

* Java ve akis kart kurulumları yapılırken root yetkisi ile kurulum işlemleri yapılmalıdır. Root yetkisi
ile işlem yapabilmek için kurulum dosyaları üzerine klavyeden Ctrl tşu ve mouse’un sağ tuş’u ve aynı
anda tıklanmalıdır.
* Tüm kurulum işlemleri tamamlanıp imzalanabilir duruma geçildikten sonra yukarıda 1. Maddede
tarif edilen şekilde İşletim sisteminin dili Türkçe olarak değiştirilebilir.

