STAJINI TAMAMLAMIŞ OLUP BAROMUZA RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN
LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ! EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

Ruhsat Başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle geçici bi süre ile Saat 14 00 a kadar işlem yapmakta
olduğumuzu bildirir ve başvuru işlemlerinizi daha hızlı sonuçlandırabilmemiz için belgelerinizi aşağıdaki
sıralamaya göre dizerek teslim etmenizi rica ederiz.
İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 670.40.-TL. Harç bedeli.

Başkanlığımız Galata merkez bina giriş kattan alınacak yazı ile
Beyoğlu Vergi Dairesine yatırılacak.

2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli.

Halk Bankası Ankara-Yenişehir Şubesi TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
hesabı. IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75. e-dekont
çıktısı kabul edilir.

3- 655.14-TL. Aidat, duhuliye ve matbua Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi İSTANBUL BAROSU
vesair bedeli.
Hesabı. IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont
çıktısı kabul edilir.
(01.01.2017 Tarihi itibariyle)
4- Kimlik Başvuru Formu.
5- 50.00.-TL. Kimlik Ücreti.

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir, form için tıklayınız.
Halk Bankası, Ankara - Yenişehir Şubesi TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ hesabı. IBAN NO TR20 0001 2009 2120 0016 0000 98
(Ödeme yaparken İsminizin önüne İSTANBUL eklenmesi
gerekmektedir.) e-dekont çıktısı kabul edilir.

6- 108.00.-TL. Damga Vergisi.

Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(*)

7- İstem Dilekçesi.

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir. Ctrl tuşuna basılı tutup
tıklayınız.

8-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı.

1 adet istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus
bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-Devletten alınan
sabıka kaydı kabul edilmemektedir. Adliye ya da
Kaymakamlıklardan alınabilir. (**)

9- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

1 adet istenmektedir.

10-Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli
Sandığı- 4c- kurumlarına ait tescil
kaydınızın olup olmadığını gösterir belge.

1 adet istenmektedir. Başvuru yapacağınız tarihi itibariyle veya
en erken iki gün öncesi olmak kaydı ile herhangi bir SGK
Müdürlüğünden ya da e-devlet şifresi ile e devletten alınabilir.
(***)

11- Nüfus cüzdan fotokopisi.

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul edilmemektedir. Mavi Kartlı
olanlardan 1 adet noter onaylı suret istenmektedir.

12- Terhis Belgesi Fotokopisi.

1 adet askerlik görevinde bulunanlar için istenmektedir.

13-İkametgah ve Sağlık raporu.

1’er
adet.
Avukat
yanındaki stajınızın bittiği tarih
üzerinden altı ay veya daha fazla süre geçtikten sonra,
ruhsat başvurusunda bulunanlardan istenmektedir.

14- Staj Bitim Raporu.

1 adet istenmektedir. Yanında staj görülen avukat tarafından,
staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihini ve adayın
mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsayan 2.üç aylık raporu.
Ruhsat
Başvurunuzdan
önce
verdiyseniz tekrar
istenmemektedir.

15- Staj Eğitim Sertifika fotokopisi.

1 adet istenmektedir. Staj Eğitim Merkezinden bir adet fotoğraf
ile alınacak. Biometrik fotoğraf kabul edilmemektedir. (Bilgi
için Staj Eğitim Merkezi İrtibat 0 212 292 19 92)

16- 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz
cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli,
erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf.

17- 6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz
cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli,
erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf.

(*)AVUKAT YANI STAJ SÜRESİNİ DOLDURUP, STAJ EĞİTİM MERKEZİNİ (SUNUM,TEZ VS.) TAMAMLAMIŞ VE
SERTİFİKANIZI TESLİM ALMIŞ OLMAK ŞARTI İLE, RUHSAT BAŞVURUSUNU ALTI VEYA DAHA UZUN SÜRE İLE
YAPMAYACAK OLANLAR YA DA BAŞKA BİR BARODAN YAPMAK İSTEYENLER İÇİN; 5.maddede yazılı olan
Damga vergisi harcının yarısını ödeyerek makbuzunu, avukat raporlarını, staj eğitim merkezinden alınan
sertifika fotokopisi ve güncel tarihli Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait tescil kayıt
belgelerini Baro ya teslim edip, stajın bittiğine dair Barodan Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Staj Bitim Belgesi
almaları gerekmektedir. Bu belgeyi aldıktan sonra ruhsat başvurusunda bulunacaklar içinse yine 5.madde
istenen Damga Vergisi harcının yarısının yatırılması gerekmekte olup, 14. ve 15. Madde dede yazılı olan
belgeler istenmemektedir. Staj Bitim Belgesi başka bir barodan alınmış ise ek olarak İstanbul ikametgahı
istenmektedir.
(**)STAJ SÜRESİNDE, ÖNCESİNDE VEYA SONRASINDA EVLİLİK, İSİM-SOYİSİM, DOĞUM TARİHİ, ANNE-BABA
ADI VS. NEDENLERLE NÜFUS BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR İÇİN; güncel bilgilerinizle alınan sabıka
kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde arşiv kayıtlı sabıka kaydı
istenmektedir. Nüfus bilgileri değişikliklerinde karar örneğinin fotokopisi ve dilekçe, evlilik nedeni ile soyadı
değişikliklerinde ise evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi ve dilekçe istenmektedir.
(***)TESCİL KAYDI DÖKÜMLERİ İÇİN; www.turkiye.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumu İşlem menüsü
altıntaki, 4A-Hizmetlerinden 4a Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti,
4B Hizmetlerinden 4b Tescil Kaydı ve 4C
Hizmetlerinden de 4c Tescil Kaydına tıkladığınızda, açılan sayfanın internet çıktısı kabul edilir. Herhangi birinde
kaydınızın olması durumunda, hizmet bilgisi bölümünden hizmet dökümü alınması gerekmekte olup, alınan
belgelerde isim-soyisim ve tarihin olmaması durumunda ise “BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR” yazılarak, isimsoyisim-tarih ve imza atmanız gerekmektedir. Askerlik, askeri okul, polis okulu terk durumları vs. nedenlerle
Emekli sandığı-4c de iştirakçi olarak kaydınızın çıktığı durumlarda da durumunuzu gösterir belge veya
dilekçeniz gerekmektedir. İkinci altı aylık staj döneminde staj yaptığı avukat tarafından SSK’lı olanlar içinse,
işyeri onaylı ıslak imzalı işe giriş bildirgesi, çıkış yapıldı ise eğer çıkış bildirgesi ve avukat yanında SSK’lı
olunduğuna dair de avukatın yazdığı ıslak imzalı dilekçe istenmektedir.
İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenler Muhasebe Servisine 2017 yılı için 473.82.- TL
ödeyerek üye olabilirler.
İİ.19.F-11-00/24.05.2006

