
ANKARA BAROSU UYAP KOMİSYONU 

E-TEBLİGAT KURULUM BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

01.01.2019 tarihinden itibaren avukatların zorunlu alıcı olarak kabul edildiği e-
tebligat uygulamasına geçilmiştir tüm avukatların bu e-tebligat adresini alması 

yasal zorunluluk taşımaktadır. Bu kılavuzda e-tebligat adresinin nasıl aktive 
edileceği ve UYAP sistemine tanıtılacağı detaylı ve resimli olarak 

anlatılmaktadır. Bu kılavuz dahilinde tüm işlemleri sorunsuz 
gerçekleştirebilirsiniz. Şayet kurulum yapılamazsa lütfen baronuz ile iletişime 

geçiniz. TBB veya PTT tarafından kullanıcı adı ve şifre gönderilmesini beklemeye 
gerek olmayıp tüm avukatlara e-tebligat hesabı tanımlaması PTT tarafından 

2019 yılı 1 Ocak’ta yapılmıştır. Ancak aktivasyon yapılması avukatın kendisinin 
e-imzası ile bizzat yapması gereken işlemdir. Bu işlemi yapan kişinin e-imzasının 

takılı ve cep telefonunun yanında olması gerekmektedir. 

 

UETS SİSTEMİNE KAYITLI E-TEBLİGAT ADRESİNİN 

AKTİVASYON İŞLEMİNİN YAPILMASI 

 

E-tebligat adresinin aktive edilmesi için öncelikle aşağıdaki adrese giriş 
yapılması gerekmektedir. 

www.etebligat.gov.tr 

Bu adrese giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıda resimde görülen web sayfası 
çıkacaktır. Yukarıda yazılı web sitesi adresini tarayıcınızın (Chrome, Internet 

Explorer veya Firefox vb.) adres çubuğuna direkt yazabilirsiniz. Aşağıdaki 
resimde ‘1’ numara ile gösterilen yer tarayıcının adres çubuğudur. UETS (Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi)’ye kayıtlı e-tebligat adresinize bu adres üzerinden 
giriş yapılacaktır. Daha sonra aşağıdaki resimde ‘2’ numara ile gösterilen “E-
Tebligat Portalına Gir” linkine tıklanması gerekmektedir söz konusu sayfayı 
tarayıcınızın yer imlerine kaydetmeniz durumunda her zaman daha önceden 

kaydetmiş olduğunuz kısa yoldan söz konusu sayfaya hızlıca ulaşma imkânınız 
olacaktır. Sayfa şu an tarafımca test edilmiş ve Chrome ile Firefox 

tarayıcılarında sorunsuz olarak çalıştığı görülmüştür. Farklı tarayıcılar ile de e-
tebligat sayfasına sorunsuz giriş yapabilirsiniz. Aktivasyon işlemine başlamadan 
önce E-İMZA CİHAZINIZIN BİLGİSAYARINIZA TAKILI ve CEP TELEFONUNUZUN 

AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ!. 
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Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki resimde görülen sayfa çıkacaktır. 
Açılan sayfanın adresini; https://portal.etebligat.gov.tr/login olarak 

gördüğünüzden emin olunuz (Aşağıdaki resimde ‘3’ ile gösterilen yer). Sayfada 
TC Kimlik Numarası ve Şifre giriş ekranı ile E-devlet giriş linki ve E-imza giriş 

linkleri bulunmakta olup Mobil İmza linki şu an kullanıma kapalıdır. Daha sonra 
Mobil İmza girişinin de aktif hale getirileceği PTT yetkilileri tarafından beyan 
edilmiştir. E-tebligat aktivasyonu için e-imza sahibi olmanız ve ilk işlemleri e-

imza ile yapmanız ŞARTTIR şayet e-imza cihazınız yok ise baronuza başvurarak 
hemen edinebilmeniz mümkündür. E-devlet ile aktivasyon işlemini KESİNLİKLE 

yapmamanız gerekmektedir. BU KILAVUZU OKUMADAN ÖNCE E-DEVLET 
ŞİFRESİ İLE İŞLEM YAPTIYSANIZ EN YAKIN PTT ŞUBESİNE BAŞVURUNUZ!. 

 

Aşağıdaki resimde ‘3’ ile gösterilen yerde https://portal.etebligat.gov.tr/login 
adresi yazmalıdır yine aşağıdaki resimde ‘4’ numara ile gösterilen yerdeki e-imza 

linkine tıklayarak ilk aktivasyon işlemi başlatılacaktır. Bu sırada e-imza 
cihazınızın PC’ye takılı halde olması ve çalışıyor olması şarttır. 

 
2 

Av. Umut ŞEKER 
Ankara Barosu UYAP Komisyonu Başkanı 

https://portal.etebligat.gov.tr/login
https://portal.etebligat.gov.tr/login


 

 

 

 

Yukarıdaki resimde bulunan ‘4’ numara ile gösterilen e-imza linkine tıklayınca 
aşağıdaki resimde görülen sayfa açılacaktır. Bu sayfada ‘5’ numara ile gösterilen 

ve TIKLAYINIZ yazan yere basarak PTT tarafından hazırlanan e-imza şifrenizi 
girebileceğiniz programı indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. 
Bu programın kurulması için bilgisayarınızda Java yazılımının olması şarttır. Bu 
programı e-tebligat adresinize e-imza ile giriş yapmak istediğiniz zamanlarda da 
kullanacaksınız. Şayet UYAP’a sorunsuz giriyorsanız zaten bilgisayarınızda java 

yazılımı da kuruludur. Resimde ‘6’ numara ile gösterilen yere TC numaranızı 
yazmanız gerekmektedir.  Aşağıdaki 2. Resimde kırmızı şerit içinde yer alan  

“SAKLA” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Buraya tıklayınca tarayıcınız bu 
programı indirmiş olacaktır. 
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 Sakla butonuna tıkladıktan sonra (sakla butonu sadece chrome tarayıcı ile 
işlem yaparsanız çıkmaktadır diğer tarayıcılarda bu türden bir uyarı 

çıkmamaktadır) Aşağıdaki resimde ‘8’ numara ile gösterilen uets-eimza.jnlp’ye 
bir defa tıklamanız gerekmektedir. Buraya tıkladıktan sonra masa üstünüzde 

starting application… isimli pencere belirecek ve ‘9’ numaralı resimdeki 
downloading application ile PTT’nin e-imza girişi yapacağınız program 
bilgisayarınıza indirilecek ve masa üstüne kısa yolu da olacak şekilde 

bilgisayarınıza kurulacaktır. 
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İndirme işlemi bittikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacak 
olursa bir daha bu pencerenin çıkmaması için açılan pencerenin ‘10’ numara ile 

gösterilen yerdeki Do not show…. yazısının başındaki kutucuğu mutlaka 
işaretleyin. İşaretleme yaptıktan sonra aşağıdaki resimde ‘11’ numara ile 

gösterilen RUN butonuna tıklıyoruz. Bu aşama bittikten sonra masa üstünde 
program kurulmuş olacaktır. 

 

 

Programın kısa yolu masa üstünüze aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 
kurulumdan sonra çıkacaktır bu kısa yola şayet girişi e-imza ile yapmak 

istiyorsanız e-imza ile her girişinizde tıklayarak üretilen kodu girmeniz ve e-
imzanız ile giriş işlemlerini onaylayarak başlatmanız gerekmektedir. 
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Programın masa üstü kısa yol görüntüsü aşağıdaki resimde görüldüğü gibidir; 

 

 

Yukarıda anlatılan yazılımın kurulum işlemi bittikten sonra tarayıcınızın 
penceresinde açtığınız aşağıdaki resimde ‘12’ numara ile gösterilen yere TC 
Kimlik numaranızı yazmanız gerekmektedir. TC Kimlik numaranızın e-imza 
cihazınızla eşleşme işlemi yapıldığından doğru yazılması şarttır. TC Kimlik 

numaranızı yazdıktan sonra aşağıdaki resimde ‘13’ numara ile gösterilen imzala 
butonuna basıyoruz. Bu işlemden sonra size her seferinde 6 haneli olarak 

üretilen geçici işlem numaranızın üretildiği ekranın olduğu sayfa gelecektir.  

 

 

 

TC kimlik numarası yazıldıktan ve imzala dedikten sonra aşağıdaki resimde ‘14’ 
numara ile gösterilen ve her zaman 6 hane olarak üretilen işlem numarası 
çıkacaktır. İşlem numarasının yanında ‘15’ numara ile gösterilen bir simge 

bulunmaktadır bu simgeye tıkladığınızda işlem numarası bilgisayarınız 
tarafından otomatik olarak kopyalanacaktır. 
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İşlem kodunu kopyaladıktan sonra (işlem numarasını kopyalama yapmadan 
isterseniz el ile de giriş işlemini de yapabilirsiniz) masa üstünde açık olan veya 

açık değilse masa üstüne kurulan kısa yola tıklayarak UETS programını 
çalıştırıyoruz.  Program aşağıdaki resimde görüldüğü gibi çalışacak olup 

programın sol tarafındaki aşağıdaki resimde bulunan ve ‘16’ numara olarak 
belirtilen bölümde mutlaka isminiz görülmeli. Bu bölümde isminizin çıkması e-

imzanızın program tarafından da tanındığı anlamına gelmektedir. Aşağıdaki 
resimde ‘17’ numaralı bölümde işlem numaranızı yapıştıracağınız bölüm 
bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde işlem numarasını simgeye tıklayarak 

kopyaladıysanız aşağıdaki resimde ‘18’ numarada gösterilen kodu yapıştır 
butonuna bastığınız anda işlem numarası otomatik olarak kutu içerisine yazılmış 

olacaktır. Şayet otomatik kopyalama işlemi yapmadıysanız 6 haneli numarayı 
işlem kodu bölümüne eksiksiz yazmanız gerekmektedir. 6 haneden oluşan işlem 

kodu yazıldıktan sonra aşağıdaki resimde ‘19’ numara ile gösterilen Gönder 
butonuna basmanız gerekmektedir. Bu butona bastıktan sonra işlem kodu PTT 
merkezine program aracılığı ile yollanmakta ve program e-imza cihazınız ile TC 

kimlik numaranızın eşleşmesi işlemlerine başlamaktadır. 
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Aşağıdaki resimden de görüleceği üzere gönder butonuna bastıktan sonra 
İmzalanacak Bilgi Özeti penceresinde bir yazı belirecektir. Bu yazının çıkması ile 

beraber yapılması gereken işlem ‘20’ numarada gösterilen İLERİ butonuna 
tıklanmasıdır. 
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Bu butona tıklanma sonrasında karşınıza e-imza cihazınızın PIN kodunun 
(şifresinin) yazılmasının talep edildiği Akıllı Kart PIN Kodu başlıklı e-imza 

cihazınızın şifresini gireceksiniz. Aşağıdaki resimde ‘21’ numara ile gösterilen 
ekrana şifrenizi gördükten sonra ’22’ numara olarak gösterilen Tamam butonuna 

tıklıyorsunuz.  

 

Bu butona tıklanması ile beraber e-imza cihazınızın giriş işlemleri için aşağıdaki 
resimde görülen sistem giriş işlemini yapmaya başlayacaktır.  
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İşlemleriniz tamamlandıktan sonra karşınıza ilk önce Hesap Bilgilerim ekranı 
gelecektir. Bu ekranda cep telefonu numaranızın doğru olup olmadığını kontrol 
ediniz. Büro telefonunu başında ‘0’ olmadan şehir koduyla beraber yazınız. Mail 

adresinizi ve adresinizi kontrol ediniz şayet ev adresiniz yazıyorsa bu bilgiyi büro 
adresiniz olarak düzeltiniz. KEP adresiniz var ise bu bölüme bilgiyi giriniz yok ise 

HİÇBİR ŞEY YAZMANIZA GEREK YOKTUR. Tüm bilgileri girdikten sonra 
kaydetme işleminden önce Aşağıdaki resimde ‘23’ numara ile gösterilen cep 
telefonunuzun yanındaki DOĞRULA butonuna tıklamanız gerekmektedir. Cep 

telefonunuza 6 haneli bir kod gelecek olup DOĞRULA butonuna bastıktan sonra 
açılan pencereye telefonunuza gelen 6 haneli kodu girmeniz gerekmektedir. Bu 
işlemi yapmamanız durumunda hesabınız aktif olmayacaktır. Aktivasyon işlemi 

cep numaranıza gelen 6 haneli kodun ekrana girildikten sonra doğrula 
simgesinin kalkması ile gerçekleşmektedir.  Son aşama olarak mutlaka sayfanın 
en altında bulunan aşağıdaki resimde ‘24’ numara ile gösterilen yerdeki şifrenizi 
MUTLAKA belirlemeniz gerekmektedir bu şifreyi istediğiniz şekilde yazabilirsiniz 

en az 6 haneli olmasını öneririm (sadece rakamlardan veya harflerden veya 
rakam hark beraber şifre yazabilirsiniz). Tüm işlemleri yaptıktan sonra ve 

sayfanın en altındaki KAYDET butonuna bastıktan sonra sistem aktivasyonunun 
başarılı olduğunu belirterek şifrenizi de belirlediğiniz için sizi yeniden sisteme 

giriş yapmanız için ana ekrana geri götürecektir. 
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Bu ekran karşınıza çıktıktan sonra giriş için istediğiniz yolu seçebilirsiniz. 
İsterseniz belirlediğiniz şifre ile (bu işlemi yapmanız durumunda cep 

telefonunuza her zaman 6 haneli bir onay kodu gelecek ilgili ekrana onay kodunu 
girdikten sonra ekran açılacaktır) isterseniz yukarıda anlatıldığı gibi e-imza 

butonuna tıklayarak isterseniz e-devlet butonuna tıklayarak ve e-devlet şifrenizi 
yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Ancak belirtildiği gibi mutlaka ilk giriş 

işlemlerinin e-imza ile yapılması şarttır. Şu an mobil imza ile giriş kısmı aktif 
olmayıp yakın zamanda aktif olacağı belirtilmektedir. Giriş yaptıktan sonra 

karşınıza aşağıdaki resimde görülen pencere gelecek olup tarafınıza gönderilen 
tüm tebligatlar bu sayfaya gelecektir. Bu sayfa sadece tebligat almakta olup 

tebligat gönderme imkanına sahip değildir. Aşağıdaki resimde sol tarafta 
görülen isminizin yanındaki simgeye tıkladığınızda hesabınıza ait ayarları 

görebileceğiniz menü açılmaktadır. Hesabım linkine tıklayarak mail adresinizi, 
şifrenizi veya telefon numaranızı değiştirebilirsiniz ancak mail adresinizi veya 

telefon numaranızı değiştirmek istediğinizde mutlaka onaylama işlemi yapmanız 
gerekmektedir. Onaylama işlemi telefonunuza veya mail adresinize gelen 6 

haneli kodun açılan küçük pencereye yazılması ile olmaktadır. 
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E-tebligat işlemlerine ait sistem aktivasyonunun yapılması 1. aşama olup bu mail 
adresinin sonrasında UYAP sistemine de tanıtılması gerekmektedir bu işlem de 

2. aşamadır. UYAP sistemine şu an e-tebligat adres girişleri otomatik olarak 
yapılmadığından (bu işlemlerin 1 ay içinde yapılması şarttır) manuel giriş 

yapılması gerekmektedir. Manuel giriş yapıldıktan sonra artık tarafınıza sadece 
e-tebligat ile tebligat gelecek olup UYAP sisteminden ve tüm dosyalarınızdan 

büro adresiniz otomatik olarak silinecektir. 

 

AKTİVASYONU YAPILAN E-TEBLİGAT ADRESİNİN  

UYAP AVUKAT PORTAL EKRANINA GİRİLMESİ İŞLEMİ 

 

2. aşamada öncelikle UYAP Avukat Portal’a giriş yapıyoruz. Portala giriş 
yaptıktan sonra sol taraftaki menüde Uyap Bilgilerim ve Destek menüsüne 

tıklıyoruz (Aşağıdaki 1 numaralı resim). Burada açılan alt menüde Adres 
Bilgilerim linkine tıklıyoruz (Aşağıdaki 2 numaralı resim). Açılan Adres Bilgilerim 
penceresinde sağ üst köşedeki Yeni Adres Yükle butonuna tıklıyoruz (Aşağıdaki 
3 numaralı resim). Karşımıza bir pencere çıkıyor. Bu pencerede Seçiniz kısmına 
tıklayıp ikinci sıradaki Avukatlık Elektronik Tebligat Adresi bölümünü seçiyoruz 
(Aşağıdaki 4 numaralı resim). Karşımıza çıkan penceredeki Sorgula butonuna 

basıyoruz ve boş olan kutuların e-tebligat adresimiz de dahil dolmasını 
bekliyoruz (Aşağıdaki 5 numaralı resim). Bu işlemi yaptıktan sonra boş kutularda 

bilgilerimizin ve özellikle 15 haneli e-tebligatımıza ait bilgilerin yazdığını 
görüyoruz (Aşağıdaki 6 numaralı resim). 6 numaralı resimdeki bilgilerin doğru 

olduğunu kabul ettiğimize dair kutuyu MUTLAKA işaretledikten sonra karşımıza 
bu pencerenin alt köşesinde Kapat ve Kaydet seçeneği gelecektir (Aşağıdaki 7 

numaralı resim). Burada Kaydet butonuna tıkladığımız anda normal tebligat 
adresimiz silinecek ve elektronik imza adresimiz yazılı olan pencere gelecektir 

(Aşağıdaki 8 numaralı resim). Avukatlık adres bilgileri kısmında Avukatlık 
Elektronik Adres Bilgisi olarak 15 haneli bir kod gözüküyorsa işlemi doğru 

yapmışsınız demektir. Artık büro adresiniz gördüğünüz gibi sistemden tamamen 
silinmiş olup sadece e-tebligat adresiniz sistemde kayıtlı gözükmektedir. Adalet 

Bakanlığı UYAP sisteminde de katip ekranlarından tüm adres bilgileriniz 
otomatik olarak bu işlem sonucunda silinmekte ve e-tebligat adresiniz 
görünmektedir. Bu durumu adliyedeki herhangi bir dosyanızdan kontrol 

ettirebilirsiniz. Bu aşamadan sonda tüm adliye tebligatlarınız UETS sistemine 
kayıtlı tebligat adresinize gelecektir. 
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İş bu e-tebligat bilgilendirme dokümanı Ankara Barosu UYAP Komisyonu 
Başkanı Av. Umut ŞEKER tarafından Ankara Barosu web sayfasında yayınlanmak 
üzere hazırlanmış olup Ankara Barosu’na önceden bilgi verilmeden ve yazarının 

izni olmadan paylaşılması kesinlikle yasaktır. 

 

Av. Umut ŞEKER 

Ankara Barosu UYAP Komisyonu Başkanı 

(av.umutseker@gmail.com) 
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