VAKIFLAR İÇİN UETS REHBERİ
UETS NEDİR
Elektronik tebligat göndermeye yetkili Tebligat kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı
yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından
kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemdir.
E-TEBLİGAT NEDİR
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak
elektronik ortamda yapılan tebligattır.
UETS HESABINA GELEN E-TEBLİGAT NE ZAMAN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR.
ÖNEMLİ: Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
VAKIF YETKİLİSİNİN SİSTEME GİRİŞ YÖNTEMİ
1.ADIM : www.etebligat.gov.tr adresinde yer alan e-tebligat portalına gir seçeneğine tıklayınız

2.ADIM: Karşınıza gelen ekrandan e-devlet ya da e-imza seçeneğini seçtiğinizde sisteme giriş
yapabilirsiniz.( Mobil imza ile giriş yöntemi için çalışmalar devam etmektedir.)

NOT: E-imza ile girişte problem yaşanması durumunda etebligat.destek@ptt.gov.tr adresine
mail atabilirsiniz.
NOT: Sisteme giriş yaptıktan sonra e-mail ve cep telefonu bilgilerinizi yazıp doğrulama
işlemini yapmanız size aşağıdaki avantajları sağlar


Sisteme bir diğer giriş yöntemi olan şifre al yöntemi ile de giriş yapabilmenizi sağlar.



UETS hesabınıza elektronik tebligat gelmesi halinde e mail adresinize ve cep
telefonunuza mesaj yolu ile ücretsiz bilgilendirme yapılabilmesini sağlar.

SİSTEME YENİ BİR İŞLEM YETKİLİSİ EKLEME-ÇIKARMA NASIL YAPILIR.
ANA İŞLEM YETKİLİSİ KİMDİR?
Tüzel kişiliğin e-tebligat hesabına ilişkin işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan
yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir. ( 10 kişiye kadar belirlenebilir.)
ALT İŞLEM YETKİLİSİ KİMDİR?
E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere ana
işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş, kişi veya kişilerdir.
UETS hesabına sınırsız sayıda alt işlem yetkilisi tanımlanabilir.
A) E-İMZA KULLANIYORSANIZ:

Yeni bir işlem yetkilisi ekleme işleme iki aşamada yürümekte olup
Birinci aşamada: ekleyeceğiniz kişi sisteme e-devlet ya da e-imza ile giriş yaptıktan
sonra karşısına gelen iletişim bilgilerini doldurup kaydet diyecek ve sisteme bir kez giriş
yapıp cep telefonunu doğrulayacaktır.
NOT: Ekleyeceğiniz kişi sistemde kayıtlı ise ikinci aşamayı uygulayınız.
İkinci aşamada: Ekleyecek olan kişi aynı sisteme e-imza ile giriş yaptıktan sonra birinci
aşamada kendisini sisteme kaydeden yeni yetkilinin tc numarasını yazıp doğruladıktan
sonra kaydedebilecektir.
NOT: E-İmza İle İşlem Yetkilisi Silme İşlemleride yapılabilmektedir.
FOTOĞRAFLI ANLATIMLAR AŞAĞIDADIR.
a) YETKİLİ EKLEME
Adım 1: Birinci aşamada kendisini sisteme tanımlayan Kişiyi eklemek için vakıfın
hesabına e-imza ile giriş yaptıktan sonra profil fotoğrafınızın üstüne tıklayıp hesap
bilgileri kısmına giriniz

Adım 2: Daha sonra sol tarafta açılan menüden işlem yetkilisi tanımla seçeneğine tıklayınız.

Adım 3: Açılan pencerede + yeni yetkili tanımla butonuna tıklayınız.

Adım 4: Açılan pencerede eklenecek olan kişinin Tc numarası ve Cep telefonu yazılır.
Cep telefonunu doğrula butonuna tıklanır.

Adım 5: Açılan pencerede işlem yetkilisinin statüsü ve yetkileri seçilir + Yetkiliyi ekle
butonuna tıklanır ve cep telefonuna gelen onay kodu girilir yetkili eklenmiş olur.

b) Yetkili Silme
Yetkili ekleme işleminin 3. Adımında yer alan menüde eklenmiş olan kişi ya da kişileri
görürsünüz. Eklenmiş olan kişinin yanında yer alan çöp kutusu simgesine tıkladığınızda
yetkili silinmiş olacaktır.

B) E-İMZA KULLANMIYORSANIZ:

PTT merkezlerine giderek işlem yetkilisi ekleme-çıkarma formlarını ve üst yazı
örneğini talep ederek doldurup vermeniz halinde gişe personeli tarafından da aynı işlem
yapılmaktadır. Bunun için ise yapmanız gerekenler aşağıda anlatılmıştır.
PTT MERKEZLERİNE VERİLECEK EVRAKLAR


Vakıflar bölge müdürlüğünden alınmış yetki belgesi



PTT merkezinden temin edilebilecek olan işlem yetkilisi ekleme formu

Önemli Not:
1) PTT merkezinden işlem yapılması için eklenecek olan kişi şahsen başvurmalıdır.
2) işlem yetkilisi ekleme yazısında ya da formunda vakfın kaşesi bulunmak zorundadır.
3) işlem yetkilisi silme işlemleri için ise herhangi bir yetkilinin vakfın kaşesinin olduğu dilekçe
ile PTT merkezine başvurması yeterlidir.

NOT: Sorularınız için etebligat.destek@ptt.gov.tr mail adresine mail atabilirsiniz.

