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E l e k t r o n i k  ö z e l l i k l i  y e n i   T C  K i m l i k  K a r t ı

E-Dönüşümde e-kimliğin katkıları  (*)

Dr. Oktay Adalıer
T.C. Yeni Nesil Kimlik Kartı 
Proje Yöneticisi 
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 

Basılı T.C. nüfus cüzdanı 
yerine kullanılacak akıllı 
kart teknolojisine sahip 
e-kimlik kartlarının 
tasarım ve test çalışması 
tamamlandı. 54 ay 
sürmesi planlanan dağıtım 
çalışmalarının başlaması 
için Bakanlar Kurulu kararı 
alınması bekleniyor.

Bolu’da tamamlanan pilot projeyle, 
içinde kişiye özel ve değiştirilemez 
özellikler olan damar yapısı ve parmak 
izi bilgilerini taşıyacak kimliklerin 

yan kanal saldırılarına karşı güvenliği sağlandı. 
Bunun yanında her kurumun, kişinin her türlü 
bilgisine erişmesini engelleyen rol tabanlı bir 
işletim sistemi kullanıldı. Böylece her kurum 
kendi ihtiyacı olan bilgileri bir şablon üzerinde 
işaretleyerek belirtecek ve o bilgiye okuma, 
yazma veya pin aracılığı ile görme yetkisine sahip 
olacak. E-kimlik dağıtımı gerçekleştirilirken 
kurumların da gerekli altyapıyı oluşturmaları 
gerekiyor.

e-Kimlik projesinin başlangıç dönemi olan 
2006 yılında, kimlik projesinde kullanılacak 
tüm ürünler yurtdışından ithal edilirken, 
2006-2010 arasında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 
tarafından yürütülen milli Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda tüm gözler ulusal kaynaklara 

yöneltildi. T.C. Kimlik Kartı, alternatifsiz bir 
sistem olup, e-Devlet açınımında vatandaşın 
kurumlara ulaşımında anahtar vazifesi görüyor. 
Bu anahtar sayesinde vatandaş, bulunduğu 
ortamdan (evden veya iş yerinden) istediği 
zaman (365 gün 24 saat) kurum tarafından 
sunulan elektronik hizmete güvenli bir şekilde 
erişerek hizmetini alabilecek. Bunun için hem 
hizmet alan vatandaşın kimlik kartını almış 
olması; hem de hizmet sunan kurumların alt 
yapılarının kimlik kartı kullanımına uygun 
olması gerekiyor. e-Kimlik projesi, kurumlar 

tarafından mevcut elektronik ortamda verilen 
hizmetlerde, “Kullanılan kimliğin geçerli bir 
belge olduğunu”,  “Sahibine ait olduğunu” ve  
“Sahibinin orada olduğunu ” bildiriyor. 

e-Kimlik projesinin doğru kişinin hak ettiği 
hizmeti almasını sağlayacak yapıda olması 
gerek vatandaşa gerekse kurumlara getirileri 
(ekonomik vb.) oldukça fazla. e-Kimlik alt 
yapısının kurumlarda kullanılması ile kurumlar 
tarafından sunulan hizmetlerde kimliğin 
tam olarak doğrulanamamasından yaşanan 

ekonomik kayıplar ciddi oranlarda azalacak 
(Örneğin; DPT 2005 OECD Raporu’nda, SGK’nın 
sahtekârlık nedeniyle toplam (Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur ve SGK) 437 milyon dolar zarar ettiği 
belirtiliyor). 

T.C. eKimlik Projesi’nde gelinen nokta
 Bolu da pilot uygulama tamamlandı.
 İçişleri Bakanlığı’na yaygınlaştırma fizibilite 

raporu ile birlikte projenin tamamlandığına 
dair bilgi verildi.

 Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor.
1 ilde başlanacak.

 7 bölge de birer şehirde dağıtıma devam 
edilecek.

 Yurt dışında 2 yerde başlanacak.
 54 ayda tüm vatandaşlarımıza dağıtım 

planlandı.

Polikarbon gövde içerisinde iki yongalı kart 
var ve iki yonga arasında herhangi bir bağlantı 
bulunmuyor. Farklı milli işletim sistemi 
kullanıldı. Her iki arayüz özelliklerinden 
yararlanılması amaçlandı. 

 Temassız taraf:
- ICAO 9303 uyumlu seyahat belgesi (pasaport)

 Temaslı taraf:
- e-Kimlik/e-İmza.

Ulusal Akıllı Kart işletim Sistemi
Çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Kamu ve 
özel sektör ( ör: Bankalar) uygulamaları. CC 
EAL 4+ ile sertifikalandırıldı. ISO 7816 ve ISO 
14443 TipA destekleniyor.
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Milli Tasarım Akıllı Kart Yongası ise
 eKimlik, eEhliyet ve eRuhsat projelerinde kullanılmak üzere tasarlandı. 

CC EAL 5+ sertifikasyon değerlendirmesi devam ediyor.
 RSA 1024/2048,  DES/3DES ve SHA1/SHA2 özet alma algoritmaları 

destekleniyor.
 Gerçek rastgele sayı üreticisi mevcut.
 Koruma kalkanı bulunuyor.
 ISO 7816 uyumlu.

EAL 5+ sertifikasyonu kapsamında yapılan çalışmalar

Yan Kanal Analizi çalışmaları açısından; 

 Yonga bloklarında güç analizi esnasında herhangi bir kaçak 
bulunamadığı, dolayısı yonganın güç analizine karşı önlemlerinin başarılı 
olduğu,

 Yongada Elektro Manyetik kaçak analizleri sonucu bir zayıflık tespit 
edilemediği,

 Yongadaki koruma kalkanının lazer saldırılarına karşı etkin olduğu, 
bu korumalar nedeniyle anahtarların belirlenmesini sağlayacak başarılı 
bir saldırı yapılamadığı,

 Tümdevrenin yüksek frekanslı gürültülere karşı alınan tedbirlerden 
dolayı yonganın kırılmasını sağlayacak bir kaçağa yol açmadığı 
gözlemlendi.

Tersine mühendislik çalışmaları açısından; 

Belleklerin güvenlik tümdevrelerine uygun olarak kullanıldığı,
 Lojik tasarımın ve özellikle mikroişlemci yapısının iyi şekilde dağıtılmış 

olduğu ve bu nedenle analizinin çok zor olduğu,
 Çeşitli yöntemler kullanılarak kripto bloklarının kırılmasını 

sağlayabilecek yararlı veri toplanamadığı,
 Tümdevrenin aktif kalkanla etkin şekilde korunduğu belirtildi. 

T.C. Kimlik Kartı Projesi’nin e-devlet içindeki rolü ve önemi
T.C. Kimlik Kartı, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin (BTS) temel hedeflerinin istisnasız tümüne hizmet 
edecek ve kaldıraç etkisi yaratacak bir uygulamadır. Örnek uygulamalar olan eczaneler (e-reçete) 
noterler (kimlik doğrulama) , tapu kayıtları (gayrı menkul alım-satımı) , belediyeler (emlak vergisi 
takibi) ve eğitim (orta öğretim, üniversiteler) uygulamalarında “Kimlik Doğrulama” işlemi esas 
alınıyor. Kimlik Kartı, alternatifsiz bir sistem olup e-devlet açınımında vatandaşın kurumlara 
ulaşımında anahtar vazifesi görecek.
Tüm vatandaşlar T.C.Kimlik Kartı aldığında:

 Tüm işlemlerinde “Tek kart-Tek şifre” kullanarak, şifre çöplüğünden kurtulacak.
 Kimlik sahteciliğinden ve hali hazırda mevcut sistemin zaafiyetinden kaynaklanan mağduriyeti 

azalacak.
 Kamu hizmetlerinin tek bir noktadan güvenli bir şekilde alınması ile kamu kurumlarını tek tek 

dolaşmak (abonelik, gayrı menkul işlemleri...) zorunda kalmayacak.
 Hizmet alımı giderleri ucuzlayacak.
 Hizmet sunumu sırasında hizmete katılan (görevli) ile hizmetten 

yararlanmak isteyen (vatandaş-kendisinin), birlikte orada olunduğunun 
tespit edilebilirliliğini sağlayacak.

 Kendi kartı üzerinde yapılan işlemleri takip edebilecek.
 Özel ve resmi işlemlerde sahteciliğin en aza indirilmesiyle “mal 

güvenliği” ve “kişi hakları” sağlanacak.

Kimlik kartının fotokopisini alarak iş süreçlerini işletmek tarih olacak. 
Kurumların eServis hizmeti veren uygulamalarına eKimliği entegre 
etmeleri gerekiyor. Bunun için kurumlar,  eSüreçlerini gözden 
geçirmeli; Mevzuatlarını revize etmeli; Mahremiyet konusunda neler 
yapabileceklerini analiz etmeleri gerekiyor. Kurumlar kendi başına 
pürüzsüz çalışan uygulamalarını da EKDS ile entegre edip Tümleştirme 
ve Test Merkezi ile koordine çalışma yürütülmeli.

Avrupa ülkelerinde mahremiyet
 Identification Authentication Specification (IAS)-ECC devam ediyor. 

Fransa, İspanya, İtalya yeni nesilde buna uymayı hedefledi.
 Almanya kendi çözümünü geliştirerek uyguladı. 
 Avrupa’nın diğer ülkeleri de (Örneğin Hollanda) bu konuda düşünmeye 

başladı. 
 Uzakdoğu ülkelerinin bu konuda bir çalışması bulunmuyor. 

(*) TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) 
tarafından Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), 
6. Kamu Bilgi Güvenliği Günü nedeniyle organize edilen “6. Kamu Bilgi 
Teknolojileri Güvenlik Konferansı”nda sunulan bildiri.

Hükümetten “e-vatandaşlık kartı” müjdesi
61. Hükümet’in 4 yıllık taahhütlerini içeren hükümet programı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nda bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2011’de 
açıklandı. Kamu hizmetlerinin sunumu sırasında vatandaşlardan diğer kamu kurumlarında 
bulunan bilgi ve belgelerin artık istenmeyeceği sözünü veren Başbakan Erdoğan, tüm 
vatandaşlara “elektronik vatandaşlık kartı” dağıtılacağını müjdeledi. Erdoğan bu kartın, 
kamu hizmetlerinin sunumunda kimlik doğrulama işlemleri için kullanılacağını, böylece 
vatandaşların kamu hizmetlerine 7 gün 24 saat evlerinde veya işyerinden ulaşabileceğini 
kaydetti. 

Kimlik doğrulamayı sağlayacak güvenli bir kart sistemi olan “Akıllı kart” ya da “elektronik 
özellikli yeni TC Kimlik Kartı”, temel olarak nüfus cüzdanı olmakla birlikte, İnternet üzerind-
en hizmet veren kamu ve kuruluşlar tarafından ‘’elektronik kimlik doğrulama’’ amacıyla da 
kullanılacak. Kart, bu amaca ulaşabilmek için, en son teknoloji kullanılarak ve uluslararası 
standartlara uygun olarak geliştirildi.
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