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UETS NEDİR ?
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ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018
tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine
uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş
tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik
Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır.



UETS NEDİR ?
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UETS Hakkındaki Yasal Düzenlemeler

 15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 7101 
sayılı“İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un 48,49 ve 50.maddeleri ile

 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 
“Elektronik Tebligat Yönetmeliği”



UETS ZORUNLU MUDUR ?
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15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/A
maddesinde değişikliğe gidilmiş ve bazı gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla
yapılması zorunlu olduğu kayıt altına alınmıştır.

Kanun doğrultusunda 19 Ocak 2018 tarih ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin
aşağıdaki gibi kapsamı genişletilerek 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat
Yönetmeliği yayınlanmıştır.

19 Ocak 2018 tarih ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre

MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla 
tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı 

olarak yararlanır.
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UETS ZORUNLU MUDUR ?

6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer
alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari 
yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda 
bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
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UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik
tarafından PTT’ye yapılır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler
için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

 Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS
numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler
için tabi oldukları sistem bilgileri.

 Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi
Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem
bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
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UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğa tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için
PTT’ye başvurabilir.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport,
kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.

 Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli
elektronik imza.

 Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
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ADRESLERİN OLUŞTURULMASI VE 
TESLİMİ NASIL OLACAK ?

Elektronik Tebligat Adresi Oluşturulması

Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler
için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle
tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturulur ve UETS’ye kaydedilir.

Elektronik Tebligat Adresinin Teslimi ve Kullanıma Açılması

Zorunluluğa tabi olanlar için oluşturulan adres, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili
kurum, kuruluş veya birliğe gönderilir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi iletildikten sonra
bu adres tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına açılır.

Zorunluluğa tabi olmayanlar için oluşturulan, elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder
ve bu adres tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına açılır.

Elektronik Tebligat Adres Yapısı

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler TC kimlik numaraları ile ilişkili on beş (15) haneli
olacaktır (36799-09970-08832 vb.)
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 Zorunlu alıcı olarak tanımlanacak meslek
gruplarında bulunan gerçek kişiler (Avukatlar)
için adresler oluşturulurken Zorunlu Alıcı
parametresi işaretlenecek fakat Alıcı
parametresi işaretlenmeyecektir.

ZORUNLU ALICILIK DURUMU İÇİN 
NASIL BİR YOL İZLENDİ ?

 Adalet Bakanlığı gibi Zorunlu Alıcı
meslek grubuna tebligat çıkarabilen
kurumlar rehber aramasında Zorunlu
Alıcı parametresi işaretli alıcıları
arayabilecekken, sadece alıcılara
tebligat çıkarabilen kurumlar ise bu tip
alıcıları arayamayacaklardır.

 Özetle, Zorunlu alıcı olarak tanımlanacak meslek gruplarında bulunan
gerçek kişiler (Avukatlar) için adresler oluşturulurken Zorunlu Alıcı
parametresi işaretlenecek fakat Alıcı parametresi işaretlenmeyecektir.
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E-TEBLİGAT İLETİSİ NASIL 
HAZIRLANIR ?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil 
kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından 
şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın 
elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, 
UETS’ye teslim eder.
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OLUŞTURULAN DELİLLER NELERDİR ?

Tebligat kabul edildi delili

Tebligat kabul edilmedi 
delili

Tebligat teslim edildi delili

Tebligat teslim edilmedi 
delili

Tebligat okundu delili

Tebligat okundu kabul 
edildi delili

Tebligat hesabı aktif edildi 
delili

Tebligat hesabı pasif edildi 
delili
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BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK ?

 Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı
konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik
posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon
numarasını PTT’ye bildirir.

 Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT
tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj
kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde,
elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

 Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya
geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

 Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS
tarafından tutulur.
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E-TEBLİGAT ADRESİNE ERİŞİM NASIL 
OLACAK ?

Elektronik tebligat adresine erişim  ;

 Güvenli elektronik imzasını kullanarak ,

 e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak,

 PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık 
doğrulama kodunu kullanarak sağlanacaktır.
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HESAP KAPATMA İŞLEMİ NASIL 
YAPILIR  ?

1. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, 
kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat 

adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

3. Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle 
elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik 
tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay 

içinde kullanıma kapatılır.

2. Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için oluşturulan elektronik 
tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından 

kullanıma kapatılır.

4. Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak 
entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.
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HESAP KAPATMA İŞLEMİ NASIL 
YAPILIR  ?

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman 
damgasıyla kayıt altına alınır. 

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat 
yapılamaz. 

Bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. 

Kapatma Ve Kullandırma Yasağı

 Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili 
olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.

 Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.
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ÜCRETLENDİRME  NASIL OLACAK ?

 PTT, UETS hesabına gelen elektronik tebligatları UETS iletileri ile birlikte saklar, talep edilmiş bir
arşiv ya da saklama hizmeti varsa UETS hesap bakiyesinden alınmak üzere bu hizmeti sunar.

Yıllık Abonelik Ücreti
0,00 TL

Yıllık Arşiv Ücretleri
100 MB Kotalı Alan

0,00 TL

SMS Ücreti
0,00 TL

UETS GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

Ücretlendirilecek Kota Alanları

250 MB Kotalı Alan 
500 MB Kotalı Alan 

1 GB Kotalı Alan 
Her 1 GB Kotalı Alan İçin


