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AVRUPA KOMİSYONU 
Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü  
 
Hayat Boyu Öğrenme Politikaları ve Programı  

“Hayat Boyu Öğrenme” Programı  Koordinatörlüğü 
 

Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi Kullanıcı Kılavuzu 

Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi (The European Commission Authentication 

System) kullanıcıların Avrupa Kuruluşları tarafından kullanılan ya da geliştirilen dijital 

sistemlerin büyük bir kısmına erişimini sağlayan bir sistemdir.  

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki amaç, Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi’ne ilk 

kaydın nasıl yapılacağını açıklamak ve daha sonra giriş şifresinin veya kişisel verilerin nasıl 

değiştirileceğini açıklamaktır.   

Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi’nde bir kez oluşturulan giriş kodu ve 

şifresinin Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi kapsamındaki herhangi bir sistem 

için de kullanabileceğini lütfen dikkate alınız.   
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Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi ile kayıt işlemi (ortalama süre: 5 dakika) 

Belirtilen adrese tıklayınız: https://webgate.ec.europa.eu/cas/   

 

1. Açılan web sitesi aşağıdaki ekran görüntüsüne benzeyecektir.  

 

 

 

2. Gerekirse, sol üst köşede açılan menüden kullanacağınız dili seçiniz.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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3. “Üye ol” (Sign Up) bağlantısına tıklayınız. Kayıt formu görüntülenecektir. 

 

 

 

4. Kullanıcı kayıt formunun zorunlu alanlarını (yıldız ile işaretlenmiştir) doldurunuz ve dil 

tercihinizi seçiniz. “Choose a user name” alanını atlayınız. Böylece e-posta adresiniz aynı 

zamanda kullanıcı adınız olacaktır. 

 

5. Gizlilik Bildirimini (Privacy Statement) okuyunuz ve kabul ediniz. 
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6. Güvenlik kontrolü simgesinde belirtilen karakterleri giriniz. Karakterler yeterince açık 

değilse, “başkasını dene” linkine tıklayınız. 

 

 
 

7. “Üye ol” (Sign Up) butonuna tıklayınız. Doğrulama mesajı görüntülenecektir. 

 

 
 

8.  “Kullanıcı Kayıt Formu”nda belirttiğiniz e-posta adresine birkaç dakika içinde otomatik e-

posta gönderilecektir. Bu e-posta mesajı, yeni hesabınız için kullanacağınız kullanıcı adını 

ve kullanıcı şifresini içerecektir. 

9. E-postadaki bağlantıya tıklayınız. Hesabınıza yönelik yeni bir şifre oluşturmanız için bir 

web sayfasına yönlendirileceksiniz. 

 

Lütfen yeni bir kullanıcı şifresi oluşturmak için 90 dakikanız olduğuna dikkat ediniz.  Size e-

posta ulaşmazsa ya da 90 dakikayı aşarsanız, lütfen bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde 

anlatılan “Unutulan Şifre” prosedürüne başvurunuz. 
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10. Formu doldurunuz. Lütfen şifre kurallarına özellikle dikkat ediniz. E-posta adresinizi 

kullanıcı adınız (username) olarak kullanınız. 

 

11. “Onayla” tıklayınız. Doğrulama mesajı görüntülenecektir. 

 

12. Süreç tamamlanmıştır. Şu an e-posta adresiniz (veya kullanıcı adınız) ve oluşturduğunuz 

şifre ile ECAS’a giriş yapabilirsiniz.  

 

Giriş kodunuzu ve şifrenizi güvenli bir yerde saklayınız. Kullanıcı adınızı unutursanız, yerine 

her zaman için kayıt formunda belirttiğiniz e-posta adresinizi kullanabilirsiniz. 
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Unutulan Şifre  (ortalama süre: 5 dakika) 

Unutulan şifre Kurtarma süreci, şifre değiştirme işlemi için de kullanılabilir. Her iki durumda da – 

şifre değiştirme ve sıfırlama, unutulan şifre durumundaki ile tam olarak aynıdır. 

 

1. Belirtilen adrese tıklayınız: https://webgate.ec.europa.eu/cas/  

 

 

 

2. "Yeni şifre"yi (New Password) tıklayınız. 

 

3. ECAS e-posta veya kullanıcı adınızı kullanarak yeni şifre talep formunu doldurunuz. 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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4. Güvenlik kontrolü simgesinde belirtilen karakterleri giriniz. Karakterler yeterince açık değilse, 

“Try another” linkine tıklayınız. 

 

 
 

5. “Şifre edin” butonuna tıklayınız 

 

6. Otomatik e-posta, e-posta adresinize gönderilecektir. 

 

7. Gelen e-postadaki bağlantıya tıklayınız. 

 

Lütfen şifrenizi değiştirmek ya da sıfırlamak için gelen maildeki bağlantıya 90 dakika içinde 

tıklamanız gerektiğine dikkat ediniz.  İlgili e-posta tarafınıza ulaşmazsa ya da siz 90 dakikayı 

aşarsanız, lütfen süreci tekrarlayınız. Daha detaylı bilgi ve destek için, lütfen dokmanın son 

kısmını kontrol ediniz. 

 

8. Yeni şife formunu doldurunuz. Lütfen şifre kurallarına özellikle dikkat ediniz. 

 

 
 

9. “Onayla”yı tıklayınız. Doğrulama mesajı görüntülenecektir. 
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Ad-soyad veya e-posta adresi değiştirme (ortalama sure: 5 dakika) 

1. https://webgate.ec.europa.eu/cas/ Web sitesini açınız ve giriş yapınız.  

 

 
 

2. Domain alanınızın Harici (External) olarak kurulduğundan emin olunuz.   

 

 

Değilse, “Değiştir” ve “Kuruluş değil- Avrupa organı da değil” kısmını seçiniz. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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3. Giriş yaptıktan sonra, “Hesap bilgileri” ne tıklayınız. Bilgilerinizin olduğu sayfa 

görüntülenecektir. 
 

 
 

4. “Kişisel bilgilerimi değiştir”e tıklayınız " 

 

5. Bilgilerinizi değiştiriniz. 
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6. “Onayla” butonuna tıklayınız. Doğrulama mesajı görüntülenecektir ve kimliğinizi doğrulamak 

için yeni posta adresinize otomatik e-posta gönderilecektir. 

 

7. Gelen maildeki bağlantıya tıklayınız. E-posta adresinizin değiştiğini doğrulayan sayfa 

görüntülenecektir. 
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Hesap Kaldırma 

1. https://webgate.ec.europa.eu/cas/ Web sitesini açınız ve giriş yapınız.  

 

 
 

2. Domain alanınızın Harici olarak kurulduğundan emin olunuz.  Değilse, “Değiştir” ve “Kuruluş 

değil- Avrupa organı da değil” kısmını seçiniz 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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3. Giriş yaptıktan sonra, “Hesap Bilgileri”ne tıklayınız. Bilgilerinizin olduğu sayfa 

görüntülenecektir. 

 

 

 

4. “Hesabınızı siliniz”e tıklayınız. 
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5. “Sil” butonuna tıklayınız. 

 

6. Seçiminizi onaylayınız. Hesabınız silinmiştir. 
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AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ hesap kuralları 

 

1. AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ hesabı tektir ve sadece tek, 

değiştirilebilir e-posta adresi ile bağlantılı olabilir.  

 

2. AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ hesabının süresi dolmaz.  

 

3. AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ hesabı kilitlenebilir. Bu önlem yalnızca 

5 başarısız oturum açma girişiminin ardından alınır. Hesap kilidi, 15 dakika sonra otomatik 

olarak çözülür. 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ şifre kuralları   

 

a. Şifre, 4 farklı karakter grubunun üçünden en az 10 karakter içermelidir:  

b. Büyük Harf: A’dan Z’ye 

c. Küçük Harf: a’dan z’ye 

d. Sayısal: 0’dan 9’a 

e. Özel Karakterler: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

2. Şifre kullanım süresi, belirlendikten veya değiştirildikten sonra 180 günde sona erer.    

 

3. Şifre süre dolumundan 5 gün önce uyarı yapılır.  

 

4. Şifre en az 1 gün geçmeden değiştirilemez.  

 

5. Son 5 şifre belleğe alınmakta ve tekrar kullanılamamaktadır.  

 

 

AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ hesap destek 

 

1. AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ yardım web sitesi: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

 

2. AVRUPA KOMİSYONU KİMLİK TANIMA SİSTEMİ Yardım masası:  

DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu 

  

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
mailto:DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu

