MOBİL İMZA İLE PTTKEP SİSTEMİNE GİRİŞ

1. PTTKEP sistemi giriş ekranına www.hs01.kep.tr adresi veya www.pttkep.gov.tr adresinde yer alan
“Müşteri Girişi” butonu kullanılarak erişim sağlanır.
2. PTTKEP sistemi giriş ekranında yer alan “Mobil İmza” sekmesi tıklanır.

3. Açılan menüde ilgili alanlar aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak doldurulur ve “TAMAM”
butonuna basılır.
a. T.C. Kimlik Numaranız: PTTKEP sistemine tanımlı ve mobil imza sahibi işlem

yetkilisinin T.C. kimlik numarası girilir.
b. GSM Numaranız: İşlem yetkilisinin mobil imza tanımlı olan GSM numarası başında
sıfır(0) ile birlikte girilir.
c. GSM Operatörünüz: İşlem yetkilisinin mobil imza tanımlı olan GSM numarasına ait
operatör bilgisi seçilir.

NOT-1: Müşteri GSM numarasında mobil imza tanımlı değil ise işlem yapılamayacaktır. Bu durumda
müşterinin GSM operatörü ile görüşmesi gerekmektedir.
NOT-2: “GSM operatörünüz” seçimli alan listesinde yer alan GSM operatörleri PTTKEP sisteminde
kullanılabilmektedir. Listede yer almayan operatörler ile PTTKEP entegrasyonu sağlanmadığından
kullanılamamaktadır. Bu durumda müşterilerimizin GSM operatörleri ile irtibata geçip bu konuda bilgi
alabilirler.
4. Tamam butonuna basılmasına müteakip kısa bir süre içinde “Tamam” butonunun altında aşağıdaki
bilgiler (……. Mobil imzamı kullanarak girmeyi kabul ediyorum.) yer alır.

5. Bu ifade çok kısa bir süre gözüküp kaybolur ve aynı yerde “Parmak İzi” yer alır.

6. Bu aşamada mobil imza kullanımına açık olan müşterimiz GSM numarasına ait SIM kartın takılı
olduğu telefona bir örneği aşağıda yer alan bilgi mesajı gelir. “Tamam” butonuna basılarak bir sonraki
aşamaya geçilir.

7. Tamam butonuna basılmasına müteakip mobil imza kullanımına açık olan GSM numarasıza ait SIM
kartın takılı olduğu telefona bir örneği aşağıda yer alan “Parmak İzi” bilgi mesajı gelir.

8. Bu aşamada “Tamam” butonuna basmadan önce “Bilgisayar Ekranı” ve “Cep Telefonu Ekranında”
yer alan “Parmak İzleri” karşılaştırılır. Parmak izleri aynı ise “Tamam” butonuna farklı ise “İptal”
butonuna basılır. Tamam butonuna basılmasına müteakip bir sonraki aşamaya geçilir. İptal butonuna
basılır ise mobil imza işlemi iptal edilir.
9. Bu aşamada cep telefonuna “Mobil İmza” şifre girme ekranı gelir. GSM operatöründen alınan mobil
imza şifresi girilerek “Tamam” butonuna basılır.
NOT: Mobil imza kullanan müşterilerimiz mobil imza şifrelerini GSM operatöründen temin edecektir.
Şifre unutma, bloke olma vb. durumlarda yine GSM operatörleri ile irtibata geçeceklerdir.

10. Şifre bilgisi girilip tamam butonuna basılmasına müteakip cep telefonu ekranında “AVEA Mobil Imza
gönderiliyor…” ifadesi yer alır.

11. Bu aşamada müşterimiz cep telefonunda aşağıda bir örneği yer alan bilgi mesajı çıkana kadar işlemin
tamamlanmasını beklenir. İşlemin tamamlanmasına müteakip müşterimiz bilgisayarında PTTKEP
sistemine giriş işlemi tamamlanmış olur.

