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“ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN 

KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK” İLE 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

 

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci 

Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile kişisel verilere ilişkin 

getirilen düzenlemelere dair açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 

 

I. Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı 

Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe; abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, 

işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta 

başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi 

halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması işlemlerinin; 

- e-Devlet Kapısı aracılığıyla, 

- Yapay zekâ veya yetkili marifetiyle görüntülü olarak, 

- T.C. Kimlik Kartı ile birlikte PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar (“PAdES”) oluşturarak, 

- Yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video 

görüntüsü almak suretiyle yapılabileceğini düzenlemektedir. 

 

II. Genel Hususlar 

Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca işletmeci ve/veya hizmet sağlayıcı başvuru sahibinin 

kimliğinin doğrulanması işlemlerinde aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:  

 

- Başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama bilgilerinin bilgi sistemlerinde şifreli veya matematiksel 

olarak geriye dönüştürülmesi mümkün olmayan yöntemlerle muhafaza edilmesi,  

- Kimlik doğrulama amacıyla bilgilerin aktarılırken şifrelenmesi,  

- Kimlik doğrulama bilgilerinin işlemin amacı, yetkisiz erişimlere veya görevler ayrılığı 

prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilecek değişikliklere karşı korunması,  

- Bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen tüm süreçlere ilişkin işlem kayıtlarının gizliliği, güvenliği 

ile bütünlüğünün sağlanarak tutulması.  

 

Öte yandan, Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca, işletmecinin ve/veya hizmet sağlayıcıların, 

Yönetmelik kapsamında elde ettiği bilgi, belge ve işlem kayıtlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 

Elektronik Haberleşme Kanunu’na (“EHK”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), 

ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması 

zorunludur.  
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III. Kimlik Doğrulama Yöntemleri 

e-Devlet ile 

İşletmeci tarafından iletilen kimlik numarası, ad soyad, işlem türü, işlemi özgüleyen hizmet numarası 

ve işlem belgesinde ilgili mevzuat kapsamında yer alması gereken bilgiler, başvuru sahibinin 

doğrulanmış irtibat numarası ve elektronik posta adresi e-Devlet Kapısı tarafından başvuru sahibine 

gösterilerek onayı alınacak ve bahse konu bilgiler için başvuru sahibinin kimliğini doğruladığı bilgisi 

ve doğrulanmış irtibat numarası ile elektronik posta adresi işletmeciye/hizmet sağlayıcıya 

iletilecektir. 

(Yapay Zekâ veya 

Yetkili ile) Görüntülü 

Olarak 

Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin, KVKK kapsamında açık rızası 

olmaksızın görüntülü kimlik doğrulaması yapılması mümkün değildir. Ayrıca, KVKK hükümleri ile 

paralel olarak, açık rıza alınmadan önce, ayrı bir şekilde, aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmelidir. Açık rıza temin edilirken, kimlik doğrulama işleminin e-Devlet kapısı veya yüz yüze 

kanallar vasıtası ile elektronik ortamda yapılabileceği açıkça belirtilmelidir.  

Öte yandan, yapay zekâ veya yetkili ile görüntülü kimlik doğrulama işleminin yapılması halinde, 

görüntülü kimlik doğrulaması gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yürütülmelidir. İşletmeci ve/veya 

hizmet sağlayıcı, kimlik doğrulama sürecine ilişkin görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve 

gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda, yapılan görüntülü 

doğrulama uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilecektir. 

T.C. Kimlik Kartı ile 

birlikte PAdES oluşturarak 
PAdES, PDF dosyalarının imzalanabilmesine imkân tanıyan elektronik imza formatıdır. 

Yüz Yüze 

Yüz yüze yapılan kimlik doğrulaması işlemi de başvuru sahibinin KVKK kapsamında açık rızası 

olmaksızın yapılamaz. KVKK hükümleri ile uyumlu şekilde, açık rıza alınmadan önce, ayrı bir 

şekilde, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Açık rıza temin edilirken, kimlik doğrulama 

işleminin e-Devlet kapısı veya yüz yüze kanallar vasıtası ile elektronik ortamda yapılabileceği açıkça 

belirtilmelidir. 

Onay verilmesi halinde, kameranın önünde başvuru sahibinin yüzü ile birlikte görünecek şekilde 

kimlik belgesinin ön ve arka tarafının gösterilmesi talep edilir ve belgede yer alan fotoğrafın, 

kamerada görüntüsü bulunan kişiye ait olup olmadığı teyit edilir. 

 

IV. Verilerin Saklanması  

Yönetmeliğin 9. maddesinde, kayıt altına alınan ve elde edilen verilerin ilgili mevzuatta yer alan 

saklama süreleri boyunca saklanacağı düzenlenmiştir. Örneğin, EHK kapsamında sunulan hizmetlerde 

işlenen kişisel verilerin saklama süreleri EHK madde 51’de şöyle düzenlenmiştir: 

1. Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler, ilgili süreç 

tamamlanıncaya kadar, 

2. Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları iki yıl, 

3. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtlar 

asgari olarak abonelik süresince saklanacaktır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


