
e-imza (Nitelikli Elektronik Sertifika-NES) PIN Oluşturma / Bloke Kaldırma 

e-İmzanız yenilenmişse, bloke olmuşsa veya PIN’ini yenilemek istiyorsanız, aşağıda gösterilen 
işlem basamaklarını takip ederek yeni PIN oluşturup e-imzanızın çalışmasını sağlayabilirsiniz.  

Not: İşlem basamakları Mozilla Firefox üzerinden gösterilmiş olup diğer tarayıcılar da 
kullanılabilir. İşlemin yapılacağı bilgisayarda JAVA ve e-imza sürücüleri kurulu ve e-imza bilgisayarda 
takılı olmalıdır. İşlemin yapılacağı link aşağıda verilmiştir. 

 

http://kamusm.gov.tr veya https://onlineislemler.kamusm.gov.tr/landing 

1)  

 

 

2) Doğrudan  https://onlineislemler.kamusm.gov.tr/landing adresini de kullanabilirsiniz. 

 

 

 



3)  

 

 

4) e-Devlet üzerinden ilk kez giriş yaptığınızda kişisel bilgilerinize erişim izni vermeniz gerekebilir.

 

5) 

 



6)

 

7) Bu aşamada “İndirmek için tıklayınız” olarak belirtilen linkten e-imza uygulamasının çalıştırılması 
sağlanır. Bu dosyanın çalıştırılması aşamasında bilgisayarınız güvenlik uyarısı verebilir. Uygulama 
çalıştırılırken bu sayfa kapatılmaz. Doğrulama kodu olarak gösterilen kod kopyalanır ve çalışan 
uygulamaya yapıştırılır. Bundan sonraki adımlar e-imza uygulamasıyla ilgili adımlardır. İşlem yapılan 
web sayfasını kapatmadan çalışacak uygulama üzerinden devam ediniz. 

 

 



 

8) E-imza imza uygulamasını JAVA üzerinden çalıştıracak olan dosya iner. Bu dosya otomatik olarak 
çalışmazsa çift tıklayarak siz çalıştırmalısınız. (Chrome’da dosya indiğinde güvenlik gerekçesiyle 
engellenebilir, sakla diyerek dosyaya çift tıklayıp çalıştırmanız gerekebilir.)  

 

9) E-imza imza uygulamasını JAVA üzerinden çalıştıracak olan dosya. 

 

10) Uygulamanın güvenlik izni ve çalıştırılması. 

 



 

11) 

 

12) e-imza uygulaması çalıştığında; web sitesinden kopyalanan doğrulama kodu gösterilen alana 
yapıştırılır ve “ok” simgesine tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir. 

 



 

13) Kart Seçimi bölümünden e-imza seçimi yapılır. Bu bölümde blokesi kaldırılacak veya yeni PIN 
belirlenecek kart seçilir. En az 6 basamaklı sayısal PIN belirlenir ve tekrar aynı PIN girilerek “PIN 
Kodumu Değiştir” butonuna tıklanır ve işlemin tamamlanması beklenir. İşlem başarıyla 
tamamlandığında kart yeni PIN ile kullanıma hazırdır, uygulama ve web sitesi kapatılabilir. 

 

Not: Bu bölümde uygulama tarafından telefon doğrulaması gerekebilir. Aynı program üzerinde imza 
başvurunuzu yaptığınız cep telefonuna gelen kodu girerek devam ediniz. 

 Not: Kartın görünmemesi durumunda ya e-imza bilgisayara takılı değildir ya da bilgisayarda kart 
sürücüleri yüklü değildir. http://kamusm.gov.tr  ana sayfasından sürücüler bölümüne geçilerek uygun 
kart sürücüleri yüklenebilir. 

 


