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E-DİLEKÇE BAŞVURU KULLANIM KILAVUZU

E-Dilekçe Başvuru Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan belirli işlemler için Kocaali Belediyesi’ne başvuran mükelleflerimizin iş yükünü azaltmak,

belediyemiz hizmetlerinin daha şeffaf, verimli ve daha güvenilir hizmet sağlamak amacıyla tasarlanan ve geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile verilen evrak ve proje

dosyalarının e-imza sertifika bilgilerinin güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi, proje dosyalarının dijital ortamda kontrol edilmesinden dolayı daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar

vermesi ve fiziksel arşivleme için yer ve kağıt israfının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

E-DİLEKÇE GİRİŞ İŞLEMLERİ

Kocaali Belediye Başkanlığı kurumsal web sayfasına https://kocaali.bel.tr adresinden erişim sağlandıktan sonra E-Belediye, İnteraktif Hizmetler alanı açılır. E-

imza için kullanılması zorunlu olan “java” uygulaması ve e-imza sürücüleri kurulmuş olmalıdır.

https://kocaali.bel.tr/


DOSYA İMZALAMA GÜVENLİK AYARLARI ADIMLARI

İmzalama işlemleri için güvenlik ayarları; Java’da properties/security den aşağıdaki gibi 
" http://dogrulama.kocaali.bel.tr/EDilekce/" adresi güvenilen site olarak eklenmelidir. 

http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr/EDilekce/
http://dogrulama.kocaali.bel.tr/EDilekce/
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr/EDilekce/


GİRİŞ YAPMA 

1. E-Dilekçe Başvuru uygulaması ile başvuruda bulunmak ve dosya yüklemek isteyen kullanıcıların Kocaali 
Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş herhangi bir üyelik kaydının olması gerekmemektedir. Giriş 

yapabilmek için kişinin e-imza sahibi olması yeterlidir. 

2. Kullanıcı Girişi:  Başvuru esnasında “TC Kimlik No” bilgisi girildikten sonra açılan sayfada e-imza işlemlerini 
tamamlayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. 

3. E-İmzanız takılı durumda iken TC kimlik numaranızı girerek giriş butonuna bastığınızda otomatik olarak 
eKLMİmza.jnlp adında bir dosya inecektir. Dosyayı tıklayarak açtığınızda size e-imza şifrenizi soracaktır. 

4. Şifrenizi yazarak imzala butonuna basabilirsiniz. 

5. İmzalama işlemi bittiğinde otomatik olarak sisteme giriş yapacaksınız. 



Başvuru Adımları

1. Sisteme giriş yaptıktan sonra yeni başvuru yapabilir veya mevcut başvurularınızı takip edebilirsiniz.  



Başvuru Adımları

2. Başvuru Yap” alanına giriş yaptıktan sonra evrak girişi yapmak istediğiniz “Başvuru Konusu” nu seçmelisiniz.  



Başvuru Adımları

3. Başvuru konusu seçildikten sonra açılan sayfada doldurulması gereken iki adet alan bulunmaktadır. Başvuran 
kişiye ait bilgiler ve başvuru evrakına ait bilgiler.  

Sunulacak olan dwg/dxf projelerinin ve pdf hesaplarının klasörde değil dosyası(dwg/dxf) üzerine hangi proje olduğu, ada- parsel, mal sahibi gibi 

bilgiler yazılarak kaydedilmeleri gerekmektedir. ÖRN: mimari1285-1ahmetcandan  | avanproje1285-1ahmetcandan 



İmzalama işlemi için E-imza USB Dongle’ın bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun. İmzalamak istediğiniz dosyayı “dosya 

yükle” menüsünü kullanarak seçtikten sonra “imzala” tuşu kullanarak imzalanabilir ya da birden fazla dosya imzalamak için ilgili

dosyaların solunda bulunan kutucuk tıklandıktan sonra  “çoklu imzala” tuşu kullanılarak seçilen tüm dosyalar imzalanabilir. 

İmzalanmış olan dosyalar “belge indir” tuşu kullanılarak bilgisayara kaydedilebilir, imzalayan kişiler görüntülenmek istenirse “imza 

bilgisi” tuşu kullanılabilir. 



Mimari projeleri ve ruhsatları (çoklu) imzalı yüklemek için yapmanız gerekenler: 

T.C. Kimlik numaranızı yazıp e-imza atarak girişinizi yaptıktan sonra başvuru işleminize başlayınız. Başvuran Kişi(ler) alanına kendi bilgilerinizi 

ekledikten sonra tekrar ekle butonuna basarak başvuru dosyalarınıza erişmesini istediğiniz kişilerin bilgilerini de giriniz. Böylece bilgilerini eklediğiniz 

kişiler e-imzalarını kullanarak sisteme giriş yaptığında sizin başvuru yaparken yüklemiş olduğunuz evrakları görebilir ve imzalaması gereken evrakı 

imzalayabilirler. 

Başvuru Takip İşlemi Adımları

1. Belediyemize Hizmet Masası yoluyla yapılmış olan tüm başvuruların hangi işlem adımında olduğu takip edilebilmektedir. Belediyemiz web sayfasına

https://kocaali.bel.tr adresinden erişim sağlanır. Açılan anasayfa ekranında İnteraktif Hizmetler / Evrak Takip menüsünden evraklarınızın hangi işlem adımında

olduğunu öğrenebilirsiniz.

2. http://dogrulama.kocaali.bel.tr/evrakSorgulama.jsp adresine direkt olarak bu linkten giriş yaparak evraklarınızın hangi işlem adımında olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

E-Dilekçe Başvuru 

modülüne giriş 

yaptığınızda da eski 

başvurularınızın hangi 

işlem adımında 

olduğunu 

öğrenebilirsiniz. 

Ayrıca Belge 

Görüntüle/Yükle 

alanından eski 

evraklarınızı yeniden 

indirebilir ve imza 

bilgilerini kontrol 

edebilirsiniz. 

http://www.zeytinburnu.istanbul/
http://dogrulama.zeytinburnu.bel.tr/evrakSorgulama.jsp
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