
01.01.2020 DEN İTİBAREN TÜM TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGATLAR 

ELEKTRONİK OLARAK YAPILACAĞINDAN İVEDİLİK İLE UETS’DE 

AKTİVASYON YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. 

 

15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı 

“İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun”  uyarınca; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ‘ne Ulusal Elektronik 

Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir ve Posta ve Telgraf 

Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin 

muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak üzere yetkili kılınmıştır. 

 

Yapılan düzenleme doğrultusunda; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, 
avukatlar, noterler vb. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek* ve tüzel kişiliklere 
tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

 
1 Ocak 2020'den itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden 
yapılacağından, UETS Aktivasyonunun yapılması önem arz etmektedir. 
 

*Kimlere Tebligatların Elektronik Yolla Yapılması Zorunludur 

Mahallî idareler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 

kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı 

ortaklıkları, müessese ve işletmeler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 

diğer ortaklıkları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, 

kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere; tüm özel hukuk tüzel kişileri, noterler, baro 

levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler, idareleri, kamu 

iktisadi teşebbüsleri, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler 

nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler.  

Tüm bunlara ilaveten kendine e-Tebligat adresi almış ‘Gerçek ve Tüzel’ kişilere 

tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. 

UETS'den Gelen e-Tebligatlar Nasıl Cevaplanır? 

UETS üzerinden gelen tebligatlara UETS üzerinden cevap verilemeyecektir. Bunun 

için en kolay ve en güvenilir yol Kayıtlı Elektronik Posta ile cevap vermektir.(bu 

durumda yani gelen tebligatlara yasal cevap verilecek ise UETS’ye kayıt ettiğiniz bir 

KEP adresiniz yok ise ayrıca bir KEP adresi almak gerekliliği çıkıyor ortaya) >>> 

https://www.turkkep.com.tr/sss/kep  

https://www.turkkep.com.tr/sss/kep


örneğin:   e-arşiv faturalara e-arşiv fatura uygulaması üzerinden itiraz edilemiyor 

olunması durumunda, Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen 

yöntemlerle itiraz edilebilmesi imkanını bulunmakta bunlarda: a-Noter aracılığı ile, b-

Taahhütlü Mektupla, c-Telgrafla, d- Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Kayıtlı 

Elektronik Posta Sistemi İle, itiraz edilebilinecektir. 

Tüzel kişiler adına başvuru işlemlerini Ticaret Odaları Mersis Sistemi üzerinden ilgili 

kuruma yaptığından UETS adreslerinin temin edilmiş olması gerekmektedir.  

  

1 Ocak 2020'den itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden 

yapılacağından UETS Aktivasyonunu yapmanız önem arz etmektedir. 

 Öncelikle Ulusal Elektronik Tebligat Online Kayıt ve Ön Başvuru sistemi üzerinden E-
Devlet, E-İmza ya da Mobil İmza şifresi ile şirket yetkilisi kayıt edilir. Bu ekranda 

Nüfus Bilgileri, Kayıtlı Adres Bilgileri otomatik geldiğinden doğruluğu mutlaka kontrol 
edilmelidir. 
 

Aktivasyon işlemi için; 
 

 Şirket yetkilileri E-Devlet şifreleri ile https://basvuru.etebligat.gov.tr/  adresinde 

online kayıt bölümüne kendi adlarına kayıt olmaları gerekmektedir. 
 

 Sonrasında http://www.etebligat.gov.tr/ adresinden sisteme girilince “Yetkili 

Olabileceğim Firmalar” bölümü açılmaktadır. Bu bölümü de doldurduktan sonra 
(cep telefonu- mail- mersis adresi gibi bilgiler doldurulacaktır) kayıt işlemi 
tamamlanmaktadır. 

 
 

Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere 

ait bilgi ve belgelerin PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde 
belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edildiğini adresler oluşturulduktan sonra 
yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacağını, Gerçek kişilerin 

UETS adreslerini 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden online başvuru ile veya 
PTT Merkezlerimizden alabileceklerini E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler 
kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabileceğini ifade etti.  
 

https://basvuru.etebligat.gov.tr/
http://www.etebligat.gov.tr/


 


