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UETS’DE AVUKATLAR TARAFINDAN 
SIKÇA SORULAN SORULAR

1.	 UETS’DE	AVUKATLIK	HESABIMI	KENDİM	OLUŞTURABİLİR	MİYİM?

Hayır. UETS adresinizin oluşturulma süreci TBB tarafından başlatılacaktır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde iki tür UETS alıcısı tanımlanmıştır.

A)	Alıcı	(isteğe	bağlı	UETS	hesabı)

B)	Zorunlu	Alıcı	(zorunlu	UETS	hesabı)

Yönetmelik gereği, Baro levhasına yazılı tüm avukatların ‘ZORUNLU ALICI’ olarak Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hesap sahibi olmaları gerekmektedir.

Yönetmelik ile Avukatlara UETS sisteminde “Zorunlu Alıcı-Avukat” statüsünde e-tebligat 
adresi tanımlatma görevi Türkiye Barolar Birliği’ne verilmiştir. TBB tarafından PTT AŞ’ye 
iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından avukatlar için 
ZORUNLU ALICI statüsünde UETS hesabı oluşturulmaktadır. 

Avukatlara, PTT sitesi üzerinden online olarak ya da PTT iş yerlerinden ZORUNLU ALICI 
statüsünde UETS hesabı açılmamaktadır. Bu şekilde alınan UETS adresleri sadece ALICI 
statüsünde olmakta UYAP’a tanımlanamamaktadır. Bu nedenle online olarak ya da PTT AŞ 
şubelerinden UETS adresi almayınız.

2.	ZORUNLU	ALICI	UETS	ADRESİM	OLUP	OLMADIĞINI	NASIL	ÖĞRENEBİLİRİM

Avukatların öncelikle,  https://ptt.etebligat.gov.tr/login adresine e-imza ya da mobil 
imza ile giriş yaparak kendilerine UETS adresi tanımlanıp tanımlanmadığını öğrenmeleri 
gerekmektedir. Bu aşamada e-devlet şifresi ile UETS sistemine giriş yapılamamaktadır. 
UETS adresiniz tanımlanmış ise 6. maddede belirtilen Aktivasyon işlemi ile 7. maddede 
belirtilen UETS adresinizi UYAP’a tanımlama işlemini yapmanız gerekmektedir. 

UETS adresiniz henüz tanımlanmamış ise 3. maddede belirtilen şekilde Türkiye Barolar 
Birliğinden talepte bulunmanız gerekmektedir. 

Kendiniz ALICI statüsünde UETS adresi edinmişseniz bu adresi UYAP’ta 
kullanamayacağınızdan 4. maddede belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliğinden talepte 
bulunmanız gerekmektedir

3.	ZORUNLU	ALICI	UETS	HESABIMIN	OLUŞTURULMASI	İÇİN	NE	YAPMALIYIM?

Avukatlara UETS adresi tanımlanması sürecini Türkiye Barolar Birliği başlatmaktadır. TBB 
tarafından mesleğe yeni başlayan ve baro kaydı yapılan avukatların bilgileri ruhsat tarihini 
takip eden ay PTT A. Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. 

UETS sisteminde tanımlı bir UETS adresiniz yok ise Zorunlu alıcı UETS hesabınızın 
oluşturulması için (bağlı olduğunuz il barosu ile değil) TBB ile iletişime geçmeniz ve UETS 
avukatlık hesabınızın oluşturulması için talepte bulunmanız gerekmektedir. 

etebligat@barobirlik.org.tr adresine adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, baronuzu ve 
sicil numaranızı yazarak ZORUNLU ALICI UETS adresinizin tanımlanmasını talep edebilirsiniz. 



TBB tarafından, PTT AŞ’ne yapılan bildirim üzerine Avukatların UETS hesapları “Zorunlu Alıcı-
Avukat” statüsünde oluşturulmaktadır. Oluşturulan UETS hesapları “Aktivasyon Bekliyor” 
aşamasındadır. 

4.	 ALICI	 STATÜSÜNDEKİ	 UETS	 HESABIMI	 ZORUNLU	 ALICI	 STATÜSÜNE	 NASIL	
ÇEVİREBİLİRİM?

TBB tarafından UETS adresinizin tanımlanması süreci başlatılmadan, kendiniz PTT 
sitesinden online olarak ya da PTT şubelerinden bizzat UETS adresi almış iseniz adresiniz 
“ALICI” statüsünde olmakta ve UYAP’a tanımlanamamakta dolayısı ile avukatlık mesleğinde 
kullanılamamaktadır. Bilmeyerek bu şekilde UETS adresi almış iseniz Türkiye Barolar 
Birliğinden talepte bulunmanız gerekmektedir. 

etebligat@barobirlik.org.tr adresine adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, baronuzu 
ve sicil numaranızı bildirerek ALICI statüsündeki UETS adresinizin ZORUNLU ALICI statüsüne 
dönüştürülmesini talep etmeniz gerekmektedir. 

5.	UETS	HESABIMIN	OLUŞTURULMASI	İÇİN	TALEPTE	BULUNDUM,	HESABIM	NE	ZAMAN	
KULLANIMA	AÇILIR?

TBB tarafından PTT’ye bilgileriniz iletildikten sonra, UETS Avukatlık Hesabınız ortalama 5 
iş günü içerisinde oluşturulmaktadır. Bu aşamada UETS sisteminde avukatlık hesabınız 
“Aktivasyon Bekliyor” aşamasında oluşturulacağı için tarafınızca aktivasyon (kullanıma 
açma) işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Aktivasyon Bekliyor” şeklinde oluşturulan 
hesaplar, tarafınızdan aktif edilmediği sürece elektronik tebligat alımına hazır durumda 
olmayacaktır. 

6.	AKTİVASYON	İŞLEMİNİ	NASIL	GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM?

UETS hesap sahipleri;

· https://ptt.etebligat.gov.tr  adresine e-imza, mobil imza ile giriş yaparak online olarak ya da

· PTT Merkezlerine başvurarak hesaplarını aktif hale getirebilmektedir.

Aktivasyon işlemi sırasında e-posta adresinizin ve SMS gönderilecek mobil telefon 
numaranızın UETS sistemine girilerek doğrulanması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile 
aktivasyon işlemi yapılamamaktadır.

7.	AKTİVASYON	İŞLEMİNİ	GERÇEKLEŞTİRDİKTEN	SONRA	E-TEBLİGAT	ADRESİMİ	 İLGİLİ	
KURUMLARA	BİLDİRMEM	GEREKLİ	Mİ?

Adalet Bakanlığının icra ve yargı birimleri (mahkemeler) tarafından e-tebligat 
gönderilebilmesi için e-tebligat adresinizin UYAP Avukat Portalı’nda kaydedilmiş olması 
gereklidir. 

Aktivasyon işlemi tamamlanmasına rağmen UYAP sisteminde görünmeyen zorunlu alıcılar, 
UETS adreslerini UYAP Portalına aşağıdaki adımları izleyerek ekleyebilmektedirler:

· UYAP sistemine girerek UYAP Bilgileri, Kişisel Bilgiler ve Adres bilgileri alanına tıklayarak 
sağ üst köşede Yeni Adres Ekle seçilmelidir.

·  Elektronik Tebligat seçilerek sorgulandığında UETS adresiniz, UYAP sistemine eklenmiş 
olacaktır. Eğer yapamazsanız UYAP Yardım Masası ile irtibata geçebilirsiniz.



8.	UETS	HESABIMA	E-İMZA	İLE	GİRİŞ	YAPAMIYORUM,	NE	YAPMALIYIM?

Öncelikle aşağıdaki kontrolleri sağlamanız gerekmektedir:

· UETS e-imza uygulamasının e-imza akıllı kartınızı tanımlayabilmesi için e-imza sürücülerinin 
bilgisayarınızın işletim sistemine uygun versiyonunun yüklü olması gerekmektedir.

· e-İmza hizmet sağlayıcınızın internet sitesinden işletim sisteminize uygun sürücüleri yüklemeniz 
durumunda UETS e-imza uygulaması e-imza akıllı kartınızı tanımlayabilecektir.

· Bütün işlemleri yaptıysanız ve hala hata alıyorsanız Java sürümünüzü kontrol ediniz. Güncelleme 
yapmanız gerekebilir.

Sonrasında aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulamanız gerekmektedir. 

1. (Varsa) bilgisayarınızdaki UETS e-imza uygulamasını siliniz.

2. https://ptt.etebligat.gov.tr/ linkinde bulunan elektronik imza sekmesinin 2. maddesindeki 
“tıklayınız” ibaresinden uygulamayı indiriniz.

3. İndirmiş olduğunuz uygulamaya sağ tıklayıp birlikte aç > başka bir uygulama seç seçeneğine 
tıklayınız.

4. Diğer uygulamalar seçeneğine tıkladıktan sonra menünün en altında bulunan “bu kişisel 
bilgisayarda farklı bir uygulama arayın” ibaresine tıklayınız.

5. Açılan pencerede C:\Program Files\Java ardından açılan pencerede bilgisayarınızda yüklü 
bulunan Java jre versiyonunu seçiniz.

6. Bin klasörünün altında bulunan javaws.exe uygulamasını seçip Aç seçeneğine tıklayınız.

· Sorunun devam etmesi durumunda epd-elektroniktebligat@ptt.gov.tr adresinden destek 
almak için iletişime geçebilirsiniz

9.	UETS	AVUKATLIK	HESABIMI	KAPATABİLİR	MİYİM?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, baro levhasına yazılı avukatlar için tebligatın elektronik 
yolla yapılması zorunlu olup zorunluluk durumu ortadan kalkmadıkça hesap kapatılamamaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinden iletilen bilgiler dahilinde avukatlık hesapları açılmakta ve aynı şekilde 
zorunluluğun ortadan kalkması durumunda, avukatlık hesabınızın kapatılması için Türkiye Barolar 
Birliğinden gerekli bilgi ve belgelerin PTT A. Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple zorunluluk durumunuz ortadan kalkmış ise UETS hesabınızın kapatılması için Türkiye 
Barolar Birliği’ne talepte bulunmanız gerekmektedir.  (etebligat@barobirlik.org.tr)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.


