ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ
TÜZEL KİŞİLER İÇİN
WEB ARAYÜZÜ KULLANIM KILAVUZU
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1. ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HESABI OLUŞTURMA
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.
6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği “Zorunluluğa tabi olan gerçek veya
tüzel kişiler için PTT, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum,
kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri PTT’ye
göndermek zorundadır.” ifadesi gereği Ticaret Bakanlığı’na ait bilgiler Ticaret Bakanlığı’ndan talep
edilmiş olup, PTT A.Ş. tarafından açılan hesaplar Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir.
Şirketler Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Ticaret Bakanlığı’na bildirmiş oldukları Kanuni
Yetkilileri ile giriş yapıp şirket hesaplarını aktif edebileceklerdir.
Kanuni Yetkililer sisteme Ana İşlem Yetkilisi olarak tanımlanacaklardır. Adres sahibinin tüzel kişi olduğu
durumlarda ilgili UETS hesabına ilişkin işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya
kişilere Ana İşlem Yetkilisi denilmektedir.
UETS’de bir şirkete yetkili olarak atanabilmek için, hesap kaydının yapılması gerekmektedir. Eğer edevlet, e-imza ve mobil imzanız yok ise yetkili PTT Merkezlerine giderek kaydınızı yaptırmalısınız.
Kanuni Yetkili dışında başka bir yetkili ekleme işlemi sadece PTT Merkezlerinden gerekli belgeler temin
edilerek yapılacaktır.
Online olarak kayıt yaptırmak için basvuru.etebligat.gov.tr veya portal.etebligat.gov.tr adresinden
aşağıdaki giriş yöntemleri kullanılmalıdır:
 E-devlet,
 E-imza,
 Mobil İmza (şimdilik aktif değil).
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1.1. E-DEVLET İLE İŞLEM YETKİLİSİ KAYDI OLUŞTURMA
basvuru.etebligat.gov.tr adresine ulaşıldığında aşağıdaki ekran açılmaktadır.
1.adım:

Açılan ekrandan Online Kayıt alanındaki Bireysel alanına tıklanarak devam edilir.

2.adım:

Online Kayıta tıklandığında yukarıdaki ekran açılır ve buradan E-DEVLET butonu tıklanır.
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3.adım:

E-devlet sayfasına yönlendirilir buradan kimlik doğrulama işlemi yapılır.
TC Kimlik No ve e-devlet şifresi yazılarak sisteme giriş yapılır.
Not: İşlem Yetkilisinin mevcutta bir hesabı var ise tarayıcıda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. Hesabı
bulunan kişinin tekrar kaydolmasına gerek yoktur ve hesabı ile giriş yaparak devam edebilir.

Not: Bu aşamadan sonraki işlemler e-imza, e-devlet ve mobil imza için aynı şekilde devam
etmektedir.
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Kayıt Formu ekranında Nüfus Bilgileri alanı kontrol edilerek ve Devam butonuna tıklanır.

İletişim Bilgileri alanı da eksiksiz doldurulduktan sonra sağ alt köşede bulunan Güvenlik Kodu girilir ve
Başvur butonuna tıklanır.
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Girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir ve doğru ise Onaylıyorum butonuna tıklanır.

Kaydın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla yukarıdaki ekran gelecektir.
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1.2. E-İMZA İLE İŞLEM YETKİLİSİ KAYDI OLUŞTURMA
basvuru.etebligat.gov.tr adresine ulaşıldığında aşağıdaki ekran açılmaktadır.
1.adım:

Açılan ekrandan Online Kayıt alanındaki Bireysel alanına tıklanarak devam edilir.

2.adım:

Online Kayıta tıklandığında yukarıdaki ekran açılır ve buradan Elektronik İmza butonu tıklanır.
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3.adım:

2.maddede yer alan UETS e-imza uygulaması indirilir ve TC Kimlik No alanına TC kimlik No yazılır daha
sonra Devam Et butonuna tıklanır.
4.adım:

Devam Et butonuna tıklayınca yukarıdaki gibi İşlem Numarası çıkar.
5.adım:

Uygulamayı indirdikten sonra açtığımızda yukarıdaki ekran karşımıza çıkar ve bu ekranda Run butonuna
tıklanır.
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6.adım:

UETS e-imza ekranında İşlem Kodu alanına 4.adımdaki İşlem Kodu, Kodu Yapıştır butonuna tıklanarak
yapıştırılır.
Kopyalama işleminden sonra Gönder butonuna tıklanır.
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7.adım:

İmzalanacak Bilgi Özeti okunduktan sonra işleme devam etmek için İleri butonuna tıklanır.
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8.adım:

İmzalama işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğine dair yukarıdaki mesaj kutusu çıkar buradan OK
butonuna basılır.
İşlem Yetkilisinin mevcutta bir hesabı var ise tarayıcıda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar.
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Bu aşamadan sonraki işlemler e-imza, e-devlet ve mobil imza için aynı şekilde devam etmektedir.

Kayıt Formu ekranında Nüfus Bilgileri alanı eksiksiz doldurulur ve Devam butonuna tıklanır.

İletişim Bilgileri alanı da eksiksiz doldurulduktan sonra sağ alt köşede bulunan Güvenlik Kodu girilir ve
Başvur butonuna tıklanır.
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Girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir ve doğru ise Onaylıyorum butonuna tıklanır.

Kaydın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla yukarıdaki ekran gelecektir.
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Portal üzerinden kayıt oluşturulmak istenirse;

portal.etebligat.gov.tr adresinden e-devlet veya e-imza butonu tıklanır.
Bundan sonraki adımlar Online Kayıt ile aynıdır.

2. UETS HESABI OTURUM AÇMA
Kayıt işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra e-devlet veya e-imza ile Ulusal Elektronik Tebligat
Sistemi’ ne www.etebligat.gov.tr veya portal.etebligat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2.1. E-DEVLET İLE UETS OTURUM AÇMA

UETS hesabı olan müşteri portal ekranından yukarıda gösterilen E-devlet butonuna tıklar.
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E-devlet butonuna tıklayınca e-devlet sayfasına yönlendirilir. TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile
sisteme giriş yapılır.
Sisteme giriş yapıldıktan sonra Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi arayüz ekranı açılır.

2.2. E-İMZA İLE UETS OTURUM AÇMA

UETS hesabı olan müşteri portal ekranından yukarıda gösterilen E-imza butonuna tıklar.
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E-imza butonu tıklanınca karşımıza yukarıdaki ekran açılır. 2.maddede yer alan uygulama indirilir. TC
Kimlik No alanına TCKN girilir ve İmzala butonuna basılır. Bu şekilde sistem işlem numarası oluşturur.
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1

İndirilen uygulama ekrana (1) yansır. Oluşturulan işlem numarası İşlem Kodu alanına (2) kopyalanır.
Gönder butonuna tıklanır.
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Gönder butonuna bastıktan sonra Akıllı Kart PIN Kodu ekranı açılır. Kullanıcı e-imza PIN Kodunu ilgili
alana girer ve Tamam butonuna basılır.

Akıllı Kart PIN Kodu girildikten sonra yönlendirme ekranı açılır.
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Akıllı Kart PIN Kodu doğrulandıktan sonra UETS İmzalama Sonucu ekrana başarılı olarak yansır. OK
butonuna basıldıktan sonra UETS hesabı arayüzü görüntülenir.

2.3. TC KİMLİK NO İLE UETS OTURUM AÇMA
(İLK GİRİŞTEN SONRAKİ GİRİŞLER İÇİN BU YÖNTEM KULLANILACAKTIR)

UETS Hesabı olan müşteri TC Kimlik Numarası ile ilk girişlerinde Şifremi Unuttum/Yeni Şifre Al butonuna
tıklar.

19

Yeni Şifre Al seçeneği işaretlendikten sonra TC Kimlik No ve doğrulanmış Cep Telefonu girilir. İleri
butonuna tıklanır. Şifre oluşturulur ve sisteme oluşturulan yeni şifre ile giriş yapılır. (Şifre alabilmek için
e-imza veya e-devlet ile girişte mutlaka cep telefonunun doğrulanmış olması gerekir)

3. SİSTEME GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
3.1. CEP TELEFONU VE E-POSTA DOĞRULAMA
Sisteme ilk giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkmaktadır.

Bu ekranda öncelikli olarak yapmanız gereken işlem cep telefonu ve e-posta adresinin doğrulamalarını
yapmanızdır. Doğrulama ekranına gitmeniz için kırmızı alandaki yazılara tıklamanız yeterli olacaktır.
(Bir sonraki girişlerinizde yeni şifre alabilmek için bu adımı atlamamanız gereklidir.)
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Cep Telefonu ve e-postanızı yazdıktan sonra Doğrula butonlarını kullanarak sırasıyla cep telefonu ve eposta adresinizi doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama işlemleri yapıldıktan sonra sms ve cep telefonu bildirimleri açıldığı taktirde hesaba düşen
tebligatlarla ilgili sms ve e-posta bildirimleriniz gelmeye başlayacaktır.

3.2. YETKİLİLİK DURUMUNU KONTROL ETME

Şirketinizi ekleyebilmeniz için, öncelikle UETS Portalinde sağ üst kısımdan Yetkili Olabileceğim
Hesaplar alanına tıklayarak, yetkilisi olduğunuz tüzel kişilik hesapları listelemelisiniz.
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Eğer yetkili olduğunuz bir hesap mevcut ise listelenecektir. Yetkilisi olarak işlem yapmak istediğiniz
şirketin sağ tarafında bulunan Yetkili Olarak Atan düğmesine tıklamalısınız.

Çıkan onay mesajı için Evet butonunu tıklanmalıdır.

Yetkili Ekleme işleminizi başarı ile gerçekleştiğine dair bir başarı mesajı çıkacaktır.
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Yetkili olarak atandıktan sonra, artık söz konusu şirket hesabı aktif olacak ve e-tebligat alımı
yapılabilecektir.

4. HESAP İŞLEMLERİ

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil resmine tıkladığımızda hesabımıza ait işlemleri yapacağımız
Hesabım butonu çıkar.
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4.1. Hesap Bilgileri

Hesabım butonuna tıkladıktan sonra yukarıdaki Hesap Bilgileri ekranı açılır.
Bu ekrandan MERNIS sisteminden gelen bilgiler görüntülenir.
Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:










Sabit Telefon Numarası
Faks
Cep Telefonu (İlk girişte doğrulanmalı)
E-posta (İlk girişte doğrulanmalı)
Kep Adresi
Unvan
Adres
İl
İlçe

Buradaki bilgileri güncellemek için gerekli değişiklik yapıldıktan sonra sağ üst köşede bulunan Kaydet
butonuna basılır ve karşımıza aşağıdaki ekran çıkar.
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Yukarıdaki alana mevcut şifrenizi yazıp Gönder butonuna basılır ve güncelleme (Kayıt) işlemi yapılır.
Hesaptaki her güncellemeden sonra sistem hesap şifresi girişi gerektirmektedir.

4.2. Hesap Hareketleri

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz Hesap Hareketleri ekranı Hesabınıza ilişkin tüm hareketlerin tek
ekranda gösterildiği yerdir.
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4.3. Şifre Değişikliği

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz Şifre Değişikliği menüsünden öncelikle Eski şifremizi daha sonra
Yeni Şifre ve Yeni Şifremizi tekrar girerek Kaydet butonuna basarak şifre değişikliği yapabiliriz.

4.4. Yetkili Olduğu Hesap

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz Yetkili Olduğu Hesaplar menüsünden kişi hangi hesaplarda
yetkili olduğunu görebilecektir.
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4.5. Güvenlik Soruları

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz Güvenlik Soruları menüsünden üç (3) adede kadar güvenlik
sorusu ve cevabı oluşturulur. Şifre unutulduğu zaman yeni şifre alınabilmesi için bu üç sorudan birini
girmek yeterlidir.
Güvenlik sorusu oluşturmak için ekranın sağ köşesinde bulunan Soru Ekle butonuna basılır.

Seçmek istediğimiz güvenlik sorusu seçilir ve sorunun cevabı Cevap kısmına yazılır. Daha sonra Kaydet
butonuna basarak Güvenlik sorusu oluşturma işlemi gerçekleştirilir.
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4.6. İstek ve Şikayetler

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz İstek ve Şikayetler menüsünden sistemle ilgi istek ve şikayetler
bildirilir.
Ekranın ilk bölümünde talebimizin cinsi (İstek, Şikayet veya Öneri) seçilir. Konu açıklanır ve varsa
konuyla ilgili belgeler ikinci bölüme yüklenir.
Daha sonra Gönder butonuna basılır ve talep iletilmiş olur.

4.7. Sözleşmeler

Hesap Bilgileri ekranından eriştiğimiz Sözleşmeler menüsünden sistemle sözleşmeler görüntülenir.
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5. KLASÖRLER

Sol tarafta bulunan menüde aşağıdaki Klasörler sıralanmaktadır:
 Tebligatlarım
 Silinmiş Öğeler
 Arşiv
Bu klasörler dışında Klasör Ekle imgesine basılır ve karşımıza aşağıdaki ekran çıkar Klasör Adı yazıldıktan
sonra Ekle butonuna basılır.

Oluşturulan yeni klasör Klasörlerin altında listelenir ve eğer istenirse yanında bulunan ikonlarla silme
ve güncelleme işlemi yapılabilir.

Oluşturulan yeni klasör Klasörler bölümünün altında listelenir.
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5.1. Tebligatlarım

Klasörler listesinin altından erişebileceğimiz Tebligatlarım, Gelen iletilerin listelendiği alandır.

5.2. Silinmiş Öğeler

Klasörler listesinin altından erişebileceğimiz Silinmiş Öğeler, diğer klasörlerden silmiş olduğumuz
iletilerin listelendiği alandır. Silinmiş iletilerin içeriklerini bu alandan görüntüleyebilir veya tamamen
silebiliriz.

5.3. Arşiv

Klasörler listesinin altından erişebileceğimiz Arşiv, arşive kaldırdığımız iletilerin listelendiği alandır.

6. YARDIM
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne ilişkin her türlü sorunlarınız için, etebligatbilgiedinme@ptt.gov.tr
adresine mail atabilirsiniz.
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