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MERKEZİ KEP REHBERİ KURULDU
KEP Rehberi̇ ve KEP Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 03 Temmuz 2021 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Merkezi KEP rehberi sistemi de mevzuata girmiş oldu. 

Tebliğ’e göre, KEP hizmet sağlayıcılarının (KEPHS) vereceği bilgilerle oluşturulacak ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından işletilecek Merkezi KEP Rehberi kurulacak ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek.  

Merkezi KEP Rehberi’nin getirdiği yenilik, bütün KEPHS’ler tarafından verilen KEP hesabı bilgilerinin güncelliğinin 
sağlanarak tek merkez üzerinden doğrulanması ve sorgulanabilmesi amacına hizmet etmesi. 

Ayrıca mevzuata DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) girdi. Bu yenilik kapsamında DETSİS’e kayıtlı olan 
kamu tüzel kişileri bakımından KEP adresinin varlığına ve doğruluğuna ilişkin DETSİS No ile sorgulama yapabilme 
alternatifi de getirildi. Bu kapsamda KEPHS’ler, Tebliğ’in yayımından itibaren dört ay içerisinde Merkezi KEP Rehberi’yle 
uyumlu çalışacak şekilde altyapısını kuracak ve Merkezi KEP Rehberi’ne entegre olacak. 

Sistem sayesinde hesap sahipleri, Merkezi KEP Rehberi’nde yer alan kayıtları, farklı KEPHS’ler tarafından sağlanmış 
olsa da, kendi kullandıkları KEPHS aracılığıyla tek merkez üzerinden sorgulayabilecekler. 

KEP hesap sahipleri kayıtlar ile ilgili değişiklikleri KEPHS’lere bildirmekle; KEPHS’ler, hesap sahipleri tarafından kendisine 
bildirilen bilgileri hem kendi rehberinde hem de Merkezi KEP Rehberi’nde derhal güncellemekle yükümlü tutuldu.

KEPHS’ler, Merkezi KEP Rehberi’nden yapmış oldukları tüm işlemlere ilişkin işlem kayıtlarını ilgili mevzuat ile belirlenen 
süre boyunca saklamakla yükümlü kılındı. 

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma 
Süreci Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 
(Yönetmelik), 26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlük tarihi ise 31 Aralık 2021. 

Yönetmelik ve eklerinde, elektronik haberleşme sektöründeki muhtelif işlemlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda 
düzenlenmesi halinde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak yöntemlere ilişkin usul ve 
esaslar belirleniyor. 

Yönetmelik’te düzenlenen yöntemler ise; (i) e-Devlet Kapısından kimlik doğrulama, (ii) yapay zekâ veya yetkili 
ile görüntülü doğrulama, (iii) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmza 
formatı) oluşturma ve (iv) yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video 
görüntüsü alma. 
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Yapay zekâ veya yetkiliyle görüntülü kimlik doğrulama yönteminde; doğrulamanın gerçek zamanlı ve kesintisiz 
şekilde, uçtan uca güvenli iletişimle yapılması, kimlik belgesindeki kimlik bilgilerinin yakın alan iletişimi yöntemiyle 
alınması gerekiyor. 
Yüz yüze yapılan işlemlerde kimlik doğrulamada ise PDF ile PAdES-LTV oluşturmak suretiyle kimlik doğrulanabilecek. 
Alternatif olarak, başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte video görüntüsü alınarak kimlik doğrulanabilecek. 

Yönetmelik ayrıca yapay zekâ veya yetkili ile görüntülü doğrulama veya yüz yüze yapılan işlemlerde video görüntüsü 
alınarak kimlik doğrulama yapılması halinde, başvuru sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
kapsamında açık rızasının alınması yükümlülüğü getiriyor. KVKK kapsamında yapılacak aydınlatmanın açık rıza 
işleminden ayrı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor.

Yönetmelik’teki önemli bir başka husus da, işletmeci/hizmet sağlayıcıların elektronik kalem veya benzeri yöntemle 
kişilerin biyometrik verilerini elektronik ortamda alamayacağının düzenlenmesi. Yapay zekâ ile kimlik doğrulamasına 
izin veren bir mevzuatın, kimlik doğrulamada biyometrik veri kullanımına izin vermemesi hukuk dünyasında eleştiri 
konusu oldu. 

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 14 
Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak birçok maddesiyle yürürlüğe girdi.

Kanun ile hayvan haklarına ilişkin önemli değişiklikler öngörüldü, hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve 
örgün eğitime yönelik programların yapılması ile de uygulama kapsamının genişletilmesi amaçlandı. 

Kanun ile getirilen bazı önemli değişiklikler ise aşağıdaki gibi: 

• Hayvan bakımevlerinin kurulması Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine bağlandı. 

• Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklandı. 

• Hayvanları Koruma Kanunu’na “rehabilitasyon” tanımı eklendi. Rehabilitasyonun sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit 
mücadelesinin yapılmasını, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini ifade 
ettiği düzenlendi. 

• Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü kılındı. Buna 
dair detaylar ise yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. 

• Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girene kadar; Pitbull Terrier, Japanese 
Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, 
besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana, hayvan başına 
11 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

• Türk Ceza Kanunu’nda mala zarar verme suçunu düzenleyen madde değiştirilerek hayvana zarar verme, mala zarar 
verme suçunun kapsamından çıkarıldı. 
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• Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanlarla ilgili yasakları düzenleyen “Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, 
işkence yapmak.” ibaresi, isabetli bir biçimde “Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek.” olarak 
değiştirildi.

• Hayvanları Koruma Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari para cezaları artırıldı. Bununla birlikte yeni bazı adli 
cezalar da öngörüldü. Bu kapsamda;

- Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar; bir hayvan neslini yok eden 
kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
- Hayvan kesimleri ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan amaçla bir ev hayvanını veya evcil 
hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. 
- Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az 
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.
- Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma yasağına aykırı davranmak suretiyle 
bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. 
- Hayvanları dövüştüren kişiler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. 

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü Getirildi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (Tebliğ) 13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tebliğ, 1 Ağustos 2021 itibariyle faal olan (kurumlar vergisi mükellefleri başta olmak üzere) 
mükelleflere gerçek faydalanıcıların Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirilmesi yükümlülüğü getiriyor. 

Gerçek faydalanıcılar Tebliğ’de “tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran 
ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler” olarak tanımlanıyor.

Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki birçok kuruluş da gerçek faydalanıcı 
bilgisini bildirmekle yükümlü. Bunun içinse GİB’in talebi gerekiyor. Bu yükümlüler arasında bankalar, finansman ve 
faktöring şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,  kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yer alıyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri bu bildirimi, geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, 
diğer yükümlüler ise her yıl Ağustos ayının sonuna kadar elektronik ortamda bir formla yapmakla yükümlü. Bildirime 
konu bilgilerin, bildirimi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi ve değişikliklerin 1 ay 
içerisinde GİB’e bildirilmesi gerekiyor.

Tebliğ kapsamında yapılacak ilk bildirimler için ise öngörülen en geç bildirim tarihi 31 Ağustos 2021.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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