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TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİ İLE TEBLİGATIN MUHATABA
İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
1.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1.

2.

TARAFLAR
2.1.

3.

6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde
belirtilen hususlar çerçevesinde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden elektronik tebligat
adresi alan gerçek kişiler ve/veya Tüzel kişilikler(bu sözleşmede adres sahibi olarak belirtilecektir)
ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (bu sözleşmede PTT olarak belirtilecektir)
arasında söz konusu hizmet ve bu hizmete ilişkin tarafların sorumlulukları bu sözleşmenin konusunu
oluşturur.

İşbu sözleşme; Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Altındağ ANKARA adresinde bulunan
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (bu sözleşmede İdare olarak belirtilecektir) ile
……………………………………… adresinde bulunan ……………………………………… (bu
sözleşmede Tebligatı çıkaran merci olarak belirtilecektir) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde
imzalanmıştır.

TANIMLAR
3.1.

Bu sözleşmede yer alan;

3.1.1.

Adres Sahibi: Adına elektronik tebligat adresi tahsis edilen gerçek kişiyi veya kamu özel hukuk
tüzel kişisini,

3.1.2.

Ana İşlem Yetkilisi: Adres sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili UETS hesabına ilişkin
işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya kişiler,

3.1.3.

Alt İşlem Yetkilisi: Ana İşlem Yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere
ulaşabilen gerçek kişi veya kişiler.

3.1.4.

Delil Kaydı: Tebligatın; tebligatı çıkarmaya yetkili merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
(UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına,
okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile
imzalanmış kayıtları,

3.1.5.

DETSİS: Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi,

3.1.6.

DETSİS No: DETSİS tarafından verilen tekil numarayı,

3.1.7.

Elektronik Tebligat (e-tebligat) : 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı
Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

3.1.8.

Elektronik Tebligat Adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için
ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve
UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,

3.1.9.

Elektronik Tebligat Mesajı: Tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli
elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar
ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,
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3.1.10. Elektronik Tebligat Yönetmeliği: 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Elektronik Tebligat Yönetmeliğini,
3.1.11. Elektronik Sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu

maddesinde tanımlanan nitelikli elektronik sertifikayı,
3.1.12. Güvenli Elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik

imzayı,
3.1.13. İşlem Kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen

ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
3.1.14. Kanun: 7201 sayılı Kanunu,
3.1.15. MERSİS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt

Sistemini,
3.1.16. MERSİS No: MERSİS tarafından verilen tekil numarayı,
3.1.17. Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,
3.1.18. PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
3.1.19. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Makam ve Merci: Kanun uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci,

idare, kurum, kuruluş ve kişileri,
3.1.20. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS): Kanun ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca

yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan ve işletilen
Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin,
3.1.21. UETS Hesabı: Elektronik tebligat gönderme ve alma yeteneğine sahip UETS’nde oluşturulan

elektronik tebligat adresini,
3.1.22. UETS Hesap Bakiyesi: UETS sisteminde, UETS hizmetleri ile ilgili ücretlerin ödenmesini

teminen, UETS hesabı açtıranların daha önceden ödedikleri bedel kadar hizmet almalarını
sağlayan ve almış oldukları hizmet karşılığında ücretin anlık olarak tahsil edildiği para miktarını,
3.1.23. UETS Hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek

üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba
elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,
3.1.24. Zaman Damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını,

ifade eder.
4.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ
EDİNME VE TESLİM
4.1.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin elektronik tebligat adres başvurusu ilgili kurum,
kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

4.2.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, tüzel kişiler için
ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve
UETS’ye kaydeder.

4.3.

PTT oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum,
kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu
adres aktif hale getirilir.
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5. ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABA İLETİLMESİ

6.

5.1.

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

5.2.

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

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Elektronik yolla tebligat, idareleri, 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 birime yapılır. Temsile yetkili
olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

5.6.

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

5.7.

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine teslim edilip edilmediğine dair delil kayıtlarını tutar
ve bu kayıtları, tebligatı çıkaran mercie derhal ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde
bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı
PTT tarafından karşılanır.

5.8.

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanununda belirtilen
diğer usullerle tebligat yapılır.

PTT’NİN ELEKTRONİK TEBLİGATLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.

PTT, elektronik tebligata ilişkin Kanun hükümlerine ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun
olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat
Sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır.

6.2.

PTT, UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını
sağlayacak her türlü tedbiri alır.

6.3.

PTT, Elektronik tebligat mesajını, muhafaza süresi içinde erişime hazır halde bulundurur.

6.4.

PTT, elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam
üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlar.

6.5.

PTT, elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları
tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanır.

6.6.

PTT, delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunar.

6.7.

PTT, işlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak belirlenen süreler
kadar arşivde muhafaza eder.

6.8.

PTT, mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap
haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri alır.

6.9.

Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan PTT, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek
muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.
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6.10. Elektronik tebligatın, tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS’tarafından telim

alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına,okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş
sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhal
ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek.
6.11. Süresinde bildirilmeyen delil kayıtları nedeniyle yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda

tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.
6.12. Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde

bulundurmak.
6.13. PTT, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendisine bildirilen verileri, elektronik tebligat

hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. PTT bu verilerin
güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup mevzuat gereğince saklanmasına
ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.
6.14. PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligatı çıkaran

merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.
6.15. PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik

ortamda sunmakla yükümlüdür.
6.16. PTT, UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler ile tebligatı çıkaran merciler

ve muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtlarını 10 yıl saklamakla yükümlüdür.
6.17. PTT, UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülmeyen

durumlara ait işlem kayıtlarını 10 yıl saklamakla yükümlüdür.
6.18. PTT, delil kayıtlarını 30 yıl saklamakla yükümlüdür.
6.19. PTT tarafından saklanan işlem ve delil kayıtlarının silinmesi için UETS’nin en az bir defa

denetimden geçmesi gerekmektedir.
6.20. PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu

rehberi tebligatı çıkaran mercilerin kullanımına sunar.
6.21. PTT, elektronik tebligatın muhatabın adresine teslim edilip edilmediğine dair delil kayıtlarını tutar ve

bu kayıtları, tebligatı çıkaran mercie derhal ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir.
6.22. PTT, vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinize istediğiniz zaman erişim hakkınız olduğunu başvurunuz

sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
Elektronik Tebligat İletilmesine İlişkin Sözleşmesinin 11.3 maddesi “Adres Sahibi, Ulusal Elektronik
tebligat Sistemi hizmeti nedeniyle öğrenilen kişisel verilerine erişme, bu verilerin hangi amaçla
kullanıldığını öğrenme ve düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.” gereğince kabul eder, bu
haklara ilişkin açıklamalar sözleşmenin 11 inci maddesinde yer alır.
6.23. PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf

hizmetleri de sunabilir.
6.24. PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri

alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina
veya alanın korunmasını sağlar.
6.25. PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda

yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî
deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.
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ADRES SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1.

Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak ilgili
birime vermek.

7.2.

Elektronik tebligat adres bilgilerinde olan değişiklikleri PTT’ye derhâl bildirmek.

7.3.

Sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmek.

7.4.

Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve
başkasına kullandırmamak.

7.5.

Elektronik tebligat adresine, mobil imzasını, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet
kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna
kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak gireceğini kabul eder.

7.6.

Adres sahibi, Elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak ( alt işlem yetkililerini belirleyerek
UETS’ye eklemek veya çıkarmak, UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak, Alt işlem
yetkililerinin yapacağı tüm işlmeler ile diğer teknik işlemleri yürütmek) üzere en az bir, en fazla on
ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT ‘ye bildirir.

7.7.

Gerçek kişi ya da tüzel kişi olan adres sahipleri ile işlem yetkilileri, PTT tarafından verilen,
"elektronik tebligat adresi", “parola” ve “şifreyi” başka kurum ve kişilere kullandıramaz, devir ve
temlik edemez. Aksi takdirde PTT’nin söz konusu kullanımdan doğan gelir kaybı gibi zararlarının
tazminini talep hakkı saklıdır.

7.8.

Gerçek kişi ya da tüzel kişi olan adres sahipleri ile işlem yetkilileri, kendi kullanıcı adı, parola ve
şifre ile yapılan her türlü işlemden sorumludur.

7.9.

Gerçek kişi ya da tüzel kişi olan adres sahipleri ile işlem yetkilileri dilediği zaman şifrelerini
değiştirebilirler, şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kendi sorumluluklarındadır. PTT adres
sahibi tarafından şifrenin yanlış kullanımından doğacak hallerden sorumlu değildir.

7.10. Adres sahibi, aldığı hizmetlerin süresi ve ödeyeceği ücretler konusunda PTT’nin kayıtlarının tek

geçerli kayıt olduğunu, bu kayıtlardaki bilgilere itiraz etmeyeceğini ve PTT’nin kayıtlarının kesin
delil teşkil edeceğini kabul eder.
7.11. Adres sahibi, verilerinin PTT’nin kusuru bulunmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasından ve

paylaşılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan ötürü PTT'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.
7.12. Adres sahibi, UETS sisteminden faydalandığı sürece ilgili mevzuat hükümleri ile PTT tarafından

yayınlanacak bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul eder.
7.13. Gerçek ya da tüzel kişi olan adres sahipleri, sahip oldukları UETS hesabı kullanılarak UETS

hesaplarına atanan işlem yetkililerinin de yaptığı her türlü iş ve işlemden sorumlu olduklarını kabul
etmiş sayılırlar.
7.14. Adres sahibi gerçek kişi ya da tüzel kişi ile işlem yetkilileri UETS sistemi için PTT tarafından

geliştirilmiş olan yazılımın telif hakkının PTT'ye ait olduğunu, bu sistemi hiçbir şekilde izinsiz
çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul eder.
7.15. Adres sahibinin UETS sistemine erişebilmesi için gerekli donanım ve yazılımın kendisinde

bulunması gerekmektedir. Yazılım, donanım ve işleyişi konusunda PTT’nin hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
7.16. Adres sahibi, UETS sistemine PTT tarafından belirlenen kurallar dışında ve yetkisiz şekilde

ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, başkası tarafından
değiştirilmiş olanları bilerek kullanmamayı ve bu hususlara uymadığı durumlarda PTT'nin
uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul eder.
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7.17. Adres sahibi, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması halinde dahi, adresin kullanıma açık

olduğu zaman gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacağını kabul eder.
7.18. Adres sahibi, mücbir sebeplerle sistemin çalışmaması ve bu sebeple hizmet alamaması durumundan

hiçbir şekilde PTT’yi sorumlu tutmayacağını, bu sebeplere dayanarak PTT’den kar kaybı gibi dolaylı
zararlarda dahil olmak üzere herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.
7.19. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün

sonunda yapılmış sayılır.
7.20. Adres sahibi, UETS sistemindeki kendisine ait tüm bilgi ve kayıtların, talep edilmesi halinde yetkili

(adli/idari) makamlara PTT tarafından verilebileceğini kabul eder.
7.21. Adres sahibi UETS sistemini kullandığı sürece, başvuru formunda yer alan bilgilerin tam doğru ve

gerçek olduğunu, UETS sistemi üzerinden yapacağı bilgi güncellemelerine ilişkin sorumluluğun
kendisine ait olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma, hesap kapatma vb. gibi)
durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun
kendisine ait olduğunu kabul eder.
7.22. Adres sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ile işlem yetkilileri UETS sistemini kullanarak; bilerek veya

sehven, yanlış tebligat adresine gönderilen bilgi, mesaj ve dosyalar ile ileri sürdüğü şahsi fikir,
düşünce ve ifadelerin sorumluluğunun PTT’ye ait olmadığını ve PTT'nin bunlardan dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulmayacağını kabul eder.
7.23. Adres sahibi, bu sözleşme kapsamında verilen hizmetlere ilişkin PTT tarafından ücret belirlenmesi

halinde (kayıt ücreti, yıllık üyelik ücreti, elektronik tebligat gönderim ücretini, kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirilme ücretini ve saklama ücreti) UETS hesap bakiyesinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8.

9.

ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
8.1.

PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri
çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.

8.2.

Elektronik tebligat hizmetine ilişkin ücretlerin ödenmesinde her adres sahibi için UETS hesabı ile
ilişkilendirilmiş olan UETS hesap bakiyesi kullanılacaktır.

8.3.

Elektronik tebligat hizmetine ilişkin ücretler, hesap sahibinin UETS hesap bakiyesinden anlık olarak
tahsil edilecektir.

8.4.

PTT, kısa mesaj alma özellikli telefon numarasına bilgilendirme mesajı gönderirken anlık olarak kısa
mesaj gönderim ücreti olması halinde UETS hesap bakiyesinden tahsil eder. Söz konusu bakiyenin
yetersiz olması durumunda kısa mesaj gönderilmez.

8.5.

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.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
9.1. İş bu sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri 3 (üç) ay

önceden yazılı veya elektronik imzalı olarak talepte bulunmadığı ve Elektronik Tebligat
Yönetmeliğinde sayılan kullanıma kapatma koşulları ortaya çıkmadığı sürece sözleşme aynı şartlarla
1’er yıl süreyle uzatılmış sayılacaktır.
9.2.

Elektronik tebligat adresinin kapatılması halinde sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiş sayılır.
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10. GİZLİLİK
10.1. Taraflar, bu sözleşmenin uygulamasından dolayı, diğer tarafa ilişkin öğrenmiş olduğu her türlü ürün,

hizmet, yazılım, fikri haklar, materyal v.b herhangi bir bilgiyi üçüncü taraflara aktaramaz, bunların
içeriği hakkında açıklama yapamazlar. Taraflar mevzuat gereği bu gizli bilgileri üçüncü kişilere
iletmekle yükümlü kaldığı haller saklıdır.
10.2. PTT, UETS sistemi ile elektronik tebligat hizmeti vermesi sebebiyle öğrendiği muhataba ait verileri

ancak muhatabın açık rızasıyla veya mevzuattan kaynaklanan hallerde ve mevzuatta belirlenen
amaçlara göre işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.
10.3. Adres sahibi, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmeti ile öğrenilen kişisel verilerine erişme,

kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, bu verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu
başvuru yazılı olarak “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Posta ve Telgraf Dairesi
Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Altındağ ANKARA” adresine, ya da
PTT’nin ptt@hs01.kep.tr adresine yapılır.
Kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle, UETS hizmetinin verilebilmesi ve bu
kapsamda yasal yükümlülüklerle sözleşmeden kaynaklanan hizmetlerin ifası amacıyla işlenmekte ve
aktarılmaktadır. PTT sözleşme kapsamında işlenecek kişisel verileri, Ulusal Elektronik Tebligat
Sistemi (UETS) vasıtasıyla sunulacak hizmetler ve muhatabın talep edeceği üçüncü taraf hizmetleri
kapsamında kullanacaktır. İşlenen kişisel veriler Kanun ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği
hükümleri gereğince, tebligatı çıkarmaya yetkili mercilerle, kanunen talepte bulunmaya yetkili adli
ve idari makamlarla paylaşılabilecektir Gizliliğe ait hükümler sözleşmenin her ne şekilde olursa
olsun iptali veya diğer bir şekilde son bulması halinde dahi yürürlükte kalacaktır
11. İHTİLAFLARIN HALLİ
11.1. İş bu sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar ve taraflarca çözülemeyen

sorunlar için Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. Bu madde tacir sıfatını taşımayan
gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler için hüküm ifade etmez.
12. BİLDİRİM ŞEKLİ
12.1. Tarafların birbirlerine yapacakları hüküm ihtiva eden bildirimler ile diğer her türlü bildirim tarafların

kep adreslerine veya iletişim adreslerine yapılacaktır.
13. VERGİ, HARÇ, FON VE MASRAFLAR
13.1. Bu sözleşme ile ileride yapılabilecek ek sözleşme ve eklerinden dolayı doğabilecek her türlü vergiler,

harçlar, fonlar ve masraflar hesap sahibi tarafından ödenecektir.
14. UYGULANACAK HÜKÜMLER
14.1. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2013 tarihli ve

28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
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15. YÜRÜRLÜK
15.1. Bu

sözleşme taraflarca imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girecektir. İş bu sözleşme
15 (on beş) maddeden ibaret olup .…/…/20… tarihinde bir nüsha olarak imza edilerek aslı PTT’de
bir kopyası ise hesap sahibinde bırakılmıştır.

Okudum, kabul ediyor ve onaylıyorum.

