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SORUN 1
SORUNUN TANIMI
Kullanıcının elektronik imzası bulunmaması
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
Kullanıcıya ilk olarak elektronik imzası bulunup bulunmadığı sorulur.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Kullanıcının https://btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari
sayfasında yer alan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların birinden elektronik sertifikasını temin
etmesi gerekmektedir.

SORUN 2
SORUNUN TANIMI
ArkSigner uygulaması kullanıcını bilgisayarında yüklü değil.
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
Windows sağ alt köşede yer alan "System Tray" içerisinde yer alan ArkSigner uygulamasının resmi
bulunuyor mu?

SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Kullanıcının uygulama içerisinden verilen uygulama indirme bağlantısından kendi sistemine uygun
ArkSigner uygulamasını indirmesi ve standart kurulumu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

SORUN 3
SORUNUN TANIMI
Elektronik sertifikanın yüklü olduğu akıllı kart sürücülerinin düzgün yüklenmemesi
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
ArkSigner uygulaması yüklü olmasına rağmen uygulamada akıllı kartlar listelenmiyor, akıllı kartın
içerisinde yer alan sertifika listelenmiyor veya imzalama sonrasında elektronik imza geçersiz hatası
alınıyor.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Öncelikle bilgisayara akıllı kartın düzgün bir şekilde takıldığından emin olunur. Sonrasında
Windows sağ alt köşede yer alan "System Tray" içerisinde yer alan ArkSigner uygulamasına
tıklanarak açılan menüden "Akıllı Kart Sihirbazı" seçilir.

Açılan sihirbazda 3 (üç) kere ileri butonuna tıklanarak "Takılı Akıllı Kartlar"'ın listelendiği ekrana
gelinir.

Burada takılı akıllı kartın listelenmesi gerekmektedir. Takılı akıllı kartın listelendiğinden ve ilgili akıllı
kartın sürücüsünün düzgün olarak yüklendiğinden emin olunur.

Sürücüsü "akisp11" (Tübitak KamuSM, E-İmzaTR, TürkTrust veya E-Tuğra) ve "aetpkss1" (E-Tuğra)
olan akıllı kartların sürücüleri kurulu değilse veya kurulu olmasına rağmen güncel değilse ekrana
gelecek olan “Otomatik Yükle” butonuna tıklanarak sürücünün kurulması veya güncellenmesi
sağlanır.
“Otomatik Yükle” butonunun çalışmaması halinde (bazı durumlarda bilgisayar konfigürasyonu
kaynaklı çalışmayabilir) elektronik imzanın temin edildiği ESHS sayfasından karta ve işletim
sistemine uygun sürücüler indirilerek kurulum gerçekleştirilir.

Sürücüsü "eTKPCS11" (E-Güven) veya “siecap” (TürkTrust) olan akıllı kartların sürücüleri kurulu
değilse veya kurulu olmasına rağmen güncel değilse ekrana gelecek olan indirme bağlantısından
kullanılan işletim sistemine uygun sürücüler kurularak ve kurulum sonrasında bilgisayar yeniden
başlatılarak “Takılı Akıllı Kartların” düzgün listelendiği kontrol edilir.

Özellikle "eTKPCS11" (E-Güven) kartlarında sürücü kurulu fakat güncel değil uyarısı alıyorsak hiçbir
şey yapmamıza gerek kalmadan büyük ihtimalle elektronik imzamız çalışacaktır. Bu durumda
elektronik imza kullanımı denenir. Kullanımda herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda
”Denetim Masası”ndan “Safe Sign..” uygulaması kaldırılarak ArkSigner uygulaması “Akıllı Kart
Sihirbazı”nın içinden linki verilen ilgili ESHS’nin sayfasından kullanılan işletim sistemine uygun
sürücüler kurularak ve kurulum sonrasında bilgisayar yeniden başlatılarak “Takılı Akıllı Kartların”
düzgün listelendiği kontrol edilir.

SORUN 4
SORUNUN TANIMI
ArkSigner uygulaması yüklü fakat “Akıllı Kart Sihirbazı”nda ve uygulamada (ÜTS, Renkli Reçete gibi)
takılı akıllı kart listelenmemesi
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
Bilgisayara akıllı kart takılı olmasına rağmen “Akıllı Kart Sihirbazı”nda ve ArkSigner’ı kullanan
uygulamalarda takılı akıllı kartın listelenmemesi ile anlaşılmaktadır.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Kullanıcının kullanmış olduğu akıllı kart okuyucusunu USB 2.0 portuna takılı olduğundan emin
olunur. Bazı ESHS’lerin vermiş olduğu kart okuyucular USB 3.0’ı desteklemediğinden bu şekilde
olan akıllı kart okuyucuların bilgisayar tarafından algılanabilmesi için USB 2.0 portuna takılı olması
gerekmektedir.
Eğer akıllı kart okuyucu USB 2.0 portuna takılı olmasına rağmen bilgisayar tarafından algılanamıyor
ise kullanıcının elektronik sertifikasını temin ettiği ESHS’den destek alarak akıllı kart okuyucusu ve
akıllı kartını bilgisayarının görmesini sağlaması gerekmektedir.

SORUN 5
SORUNUN TANIMI
Kullanıcının kullanmış olduğu sertifikanın geçerlilik süresi dolmuş
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
demo.arksigner.com/v2 internet adresinde veya ArkSigner’ın kullanıldığı uygulamadan (ÜTS, Renkli
Reçete gibi) kullanıcının sertifikasına ilişkin kontroller gerçekleştirilerek sorun anlaşılablmektedir.
ArkSigner demo sayfasında sol tarafta gösterilen sertifikaya ilişkin bilgilerde “Bitiş Tarihi” alanından
sertifikanın süresinin dolup dolmadığı kontrol edilebilmektedir.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Süresi dolan sertifikanın alındığı ESHS’ye başvurularak ve ücreti ödenerek yenilenmesi veya
https://btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari sayfasında yer
alan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların birinden yeni bir elektronik sertifika temin etmesi
gerekmektedir.

SORUN 6
SORUNUN TANIMI
Kullanıcının akıllı kartının PIN kodunun fazla sayıda (genellikle bu sayı üç olarak belirlenmektedir)
yanlış girilmesi nedeniyle kilitlenmiş olması
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
Uygulamada akıllı kart ve içerisindeki sertifika listelenmekte fakat PIN kodu girildiğinde uyarı olarak
“PIN Kodu Kilitli” hatası alınır.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Kullanıcının elektronik sertifikasını temin ettiği ESHS ile görüşerek destek alması gerekmektedir.

SORUN 7
SORUNUN TANIMI
ArkSigner uygulaması yüklü, “Takılı Akıllı Kartlar” ekranında gösterilen sürücüler kurulu ve güncel
olmasına karşın ArkSigner’ı kullanan uygulama tarafından “Bilgisayarınızda ArkSigner Uygulaması
Bulunamamıştır” şeklinde uyarı alınması
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
ArkSigner uygulaması yüklü, “Takılı Akıllı Kartlar” ekranında gösterilen sürücüler kurulu ve güncel
olmasına karşın ArkSigner’ı kullanan uygulama tarafından “Bilgisayarınızda ArkSigner Uygulaması
Bulunamamıştır” şeklinde hata alınır.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Bu hatanın iki nedeni bulunmaktadır. Aşağıdaki sıra ile çözüm adımları uygulanmalıdır.
ÇÖZÜM-1:
Öncelikle Google Chrome internet tarayıcısı açılarak adres çubuğuna “chrome://extensions/”
yazılarak bu tarayıcıda “PW WebSigner” eklentisinin kurulu ve aktif olduğu teyit edilir. Eğer kurulu
değilse “Daha fazla uzantı edinin” linkine tıklanarak açılan sayfadaki arama penceresine “PW
WebSigner” yazılarak ilgili eklenti “CHROME’a EKLE” butonuna tıklanarak kurulur.

İlgili eklenti kurulduktan sonra Google Chrome internet tarayıcısı ile uygulama (ÜTS, Renkli Reçete
gibi) kullanılır. Eklenti kurulamaması veya Google Chrome internet tarayıcısı bilgisayarda
bulunmaması durumunda ÇÖZÜM-2 uygulanır. Eğer ÇÖZÜM-2’de sorunu çözmek için yeterli
olmadıysa ve uygulamanın kullanılmaya çalışıldığı bilgisayar bir proxy arkasında çalışıyor ise
ÇÖZÜM-3’ü deneyiniz.
ÇÖZÜM-2:
Bilgisayarda çalışan uygulamaları görüntüleyebileceğimiz “Görev Yöneticisi” açılarak “İşlemler”
sekmesinde “ArkSignerManagement.exe”, “ArkSignerService.exe” ve “ArkSignerServiceConn.exe”
isimli uygulamaların çalıştığından emin olunuz.

Eğer bahse konu uygulamalar çalışmıyor ise bilgisayarda yer alan bir işlem veya uygulama
ArkSigner’ın çalışmasını engelliyor demektir. Bu uygulamaları elle çalıştırmak için aşağıdaki adımlar
uygulanır.
1- “Dosya Gezgini”ne “%appdata%” yazılarak bir üst klasöre geçiş yapılır.
2- Sonrasında “Local\Programs\Ark\ArkSigner” klasörleri seçilir.
3- Son açılan klasörde yer alan “ArkSignerManagement.exe”, “ArkSignerService.exe” ve
“ArkSignerServiceConn.exe” elle çalıştırılarak uygulama (ÜTS, Renkli Reçete gibi)
kullanılmaya çalışılır.
Elle çalıştırılmasına rağmen bahse konu uygulamalar çalışmıyorsa bilgisayarda yer alan bir işlem
veya uygulama (Antivirüs yazılımı gibi) ArkSigner’ın çalışmasını engelliyor demektir. Bu uygulamada
bir istisna tanımlanarak sorun çözülebilir. Eğer istisna tanımlanması mümkün olmuyor ise hangi
antivirüs yazılımında problemin ortaya çıktığına ilişkin bilgi destek@ark-teknoloji.com elektronik
posta adresine e-posta yoluyla bildirim yapabilirsiniz.
ÇÖZÜM-3:
ÇÖZÜM-1 gerçekleştirilemiyor ve sorun ÇÖZÜM-2’de tariflenen duruma uymuyorsa ve
“Bilgisayarınızda ArkSigner Uygulaması Bulunamamıştır” şeklinde hata alınıyorsa ve internet çıkışı
için kurumsal bir Proxy kullanılıyorsa bu Proxy üzerinde aşağıda yer alan adresler için istisna
tanımlanması gerekmektedir.



local.pwsigner.ark-teknoloji.com:16356
local.pwsigner.ark-teknoloji.com:16357

SORUN 8
SORUNUN TANIMI
ArkSigner uygulaması indirilirken bir antivirüs yazılımı tarafından virüs olarak algılanması ve
otomatik olarak silinmesi
SORUNUN SEBEBİ NEDİR? VEYA SORUN NASIL ANLAŞILIR?
ArkSigner uygulaması verilen bağlantılar üzerinden indirilirken bir antivirüs yazılımı tarafından virüs
olarak algılanması ve otomatik olarak silinir.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Bu sorunun çözümü için ArkSigner uygulamasının indirilmeye çalışıldığı bilgisayarda bu indirme
işlemini engelleyen Antivirüs yazılı geçici olarak kapatılır. ArkSigner uygulaması yüklenip
kurulduktan sonra tekrar açılır. Mümkün ise hangi antivirüs yazılımında problemin ortaya çıktığına
ilişkin bilgi destek@ark-teknoloji.com elektronik posta adresine e-posta yoluyla bildirilir.

