Sözleşme Bilgi Giriş Portalı' na girişlerde sıkıntı yaşıyorsanız
lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız.
Elektronik imza ile giriş dedikten sonra

i:ı

Error. Click for details

Böyle bir hata alıyorsanız öncelikle şunları yapınız:

Hata aldığınız sayfanın adres satırını kopyalayınız(ÖR: https://sbg.kgk.gov.tr//imza.aspx).
Başlat' a "java" yazınız "configure java"' yı açınız veya "Denetim Masası" ndan java' yı açınız.
"Securit" sekmesine geliniz.
Edit Site List butonuna tıklayınız.
Açılan pencerede Add butonuna tıklayınız.
Açılan satıra, kopyaladığınız adres satırını yapıştırınız.
� Jaııa Centrol Panel
. General l,Upda� 1 _Jaııa I Security

I AdvanEd 1

� Enable Jaııa content in the browser

Security leııel for applica_tions not on the Exception Site list

e, VeryHigh
Only Jaııa applications identified by a certificate from a trusted aut!ı_ority are allowed to run,
and ınly if the certificate can be verified as ·not reıııked.
��i High
Java applications identifted by a certiftcate from a trusted aut!ıority are allowed to run, eııen if
the revocation status of the certiftcate cannot be ııerified.

Exception Site List

�ı

Applications laundıed fi-om the sites listed below will be allowed to run after t!ıe appropriate security
prompts.
;

�ttp:J]sbg.kgk.goıı.�]Jimza.:sp:

ı

Restore Security Prompts

[

OK

Tamam/OK diyerek java' yı kapatınız.
Tarayıcıyı kapatıp açıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz.

J

[.......... Edit Site_List .. · .............

11

Manage Certificates...

1[

Cancel

11

Apply

1
1

Yukarıdaki adımların tümü uygulandıktan sonra hala sıkıntı devam ediyorsa
aşağıdaki adımları uygulayınız:
Eğer İnternet Explorer Kullanmaktaysanız:
"İnternet Explorer Ayarlar Menüsü->İnternet Seçenekleri-> Güvenlik Menüsüne"
tıklayınız. Bu menüde "Güvenilen Siteler" 'e tıklayınız.

Genel

Güvenlik

lnternet

Gizlilik

X

?

lntemet Se�eneklecri
İçerik

Yerel intranet

Bağlantılar

-

Programlar Gelişmiş

Yasak Siteler

<iilvenilen siteler

Bu bilge, bilgisayarınıza veya
dosyalarınıza zarar vermeyeceğine
güvendiğiniz Web sitelerini içerir,

SitEler

Bölge güvenlik düzeyi
Bu bölge için izin verilen düzeyler: Tümü

-

Orta
- Güvenli olmayabilen içeriği indirmeden önce uyarır
- İmzalanmamış ActiııeX denetimleri yüklenmez

Korumalı Modu Elkin1eştir (lnternet Explorer'n yeniden
D başlatılmasını
gerektirir)

�----�
Özel Düzey, , ,

Varsayılan oozev

Uygula

"Siteler"' e tıklayınız.
"Bu Web sitesini bölgeye ekle:"
https://sbg.kgk.gov.tr seçili iken "Ekle" butonuna tıklayınız.
X

Güvenilen �iteler
Bu bölgeye Web sitesi-ekleyip çıkarabilirsiniz, Bu bölgedeki bJm
Web siieleri bölgenin güvenlik avarlarını _kullanır,
Bu Web siesini bölgeye elde:

1 https :/,/ı;bgkgkgıııvtr _

1[

Bde

Web siteleri:
!{;aldır

0 Bu bölgedeki tüm si_telerden sunuaı doğrulaması {https:) iste

Pencereleri kapattıktan sonra TARAYICIYI YENİDEN BAŞLATINIZ.

��K

Kamu Gö2.etimi Kurumu

Yukarıdaki ekran üzerinden E-İrnza İle Giriş Butonunu tıklayınız. Bu butonu tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır:
D http,:/l,lıg.kgk.gov.tr//imn.aspı_>C

C

https://sbg.kgk.gov.tr//ımza.aspx
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Security Warning
Do you want to Continue?

The connection to this websıte is untrusted.

W-e: https:/f<ybis.lqılt.gov.11:443
Note:

llıe anfica12 ıs ,.,ı •..ı ;s,d ......ıtıe used tı:ı ve,ıfy lhe
Mote tnformabon

-

