
  

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE  

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI  

TELKODER GÖRÜŞLERİ 

07.01.2021  

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme     Teklif 

  

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik 

haberleşme sektöründe abonelik sözleşmeleri, 

numara taşıma ve işletmeci değişikliği ile nitelikli 

elektronik sertifika başvurusu ve kayıtlı elektronik 

posta başvurusu gibi işlemler için oluşturulan 

belgelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması 

amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

 

Numara taşıma ve işletmeci değişikliğinde verici 

operatöre kimlik doğrulama sürecinin işlem 

belgesinin de gönderilmesi sağlanmalıdır. 

 

Ayrıca, Elektronik abonelik sürecinde işletmeci 

değişikliği yapılırken kimlik doğrulaması bu 

yönetmeliğe göre yapılacağı için telefon açarak 

müşteriye teyit araması yapmak, bu tip başvurular 

için kaldırılmalıdır. Islak imzalı sözleşmelerde yine 

teyit araması devam edebilecektir. 

 

 

e-Devlet Kapısından kimlik doğrulama 

MADDE 6 - (1) Başvuru sahibinin kimlik 

doğrulamasının, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla 

 

E-Devlet üzerinden girişe alternatif olarak, aboneye 

SMS ile gönderilecek bir URL Link ile doğrulama 

yapılması esnasında abonenin kimliğinde yer alan ve 

 



yapılması halinde başvuru sahibi, e-Devlet 

Kapısına; 

a) Güvenli elektronik imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını, 

c) İnternet bankacılığı, 

ç) Mobil bankacılık, 

d) Başvuru sahibinin KN’sine kayıtlı ve asgari 90 

gündür aynı SIM kartın veya SIM profilinin 

kullanıldığı mobil numarasına gönderilecek tek 

kullanımlık parolanın doğrulanması kaydıyla e-

Devlet parolası 

yöntemlerinden birisi ile giriş yapar. 

 

 

KPS’den de doğrulanabilecek bir verinin aboneye 

sorulup cevabının alınması sağlanarak doğrulama 

işlemi tamamlanabilir. 

 

e-Devlet Kapısından kimlik doğrulama 

MADDE 6 – 

(2) e-Devlet Kapısına girişe ilişkin olarak; sisteme 

giriş zamanı, kullanılan IP ve port numarası ile 

giriş yöntemine ilişkin bilgilerinin güvenlik 

amacıyla işletmeciye/hizmet sağlayıcıya iletileceği 

bilgilendirmesi yapılır, kimlik doğrulama 

maksadına yönelik olarak işlem belgesinde ilgili 

mevzuat kapsamında yer alması gereken bilgiler 

 

Numara taşıma ve işletmeci değişikliğinde vatandaşın 

kimlik doğrulama bilgilerinin verici işletmeciye 

gönderilmesi gerekebilecektir. Bu nedenle “verici 

işletmeci” ifadesinin de eklenmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 



sunulur ve onayı alınır. 

 

Mevcut işlem belgelerinin durumu 

GEÇİCİ MADDE 1 

 

Maddenin amacı anlaşılamamış olup, netleştirilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

 

 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 1 inci 

maddesinin birinci fıkrası, Yönetmeliğin 

yayımlandığı tarihte; diğer hükümleri yayımından 

üç ay sonra yürürlüğe girer. 

 

 

TÜRKSAT ile tüm işletmeciler sırasıyla entegrasyon, 

test ve canlıya alım süreci yaşayacakları için 6-9 ay 

arası bir süre öngörülmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

 


