DAHA ÖNCE YURTDIŞINDA AVUKATLIK YAPMIŞ OLUP BAROMUZA RUHSAT BAŞVURUSUNDA
BULUNANLAR İÇİN

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 767.40.-TL. Harç bedeli.
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.
Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi İSTANBUL BAROSU
3- 688.02-TL. Aidat, duhuliye ve matbua Hesabı. IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont
vesair bedeli.
çıktısı kabul edilir.

4- Kimlik Başvuru Formu.

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir, form için tıklayınız.

4- 30.00.-TL. Kimlik Ücreti.

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.

5- 117.60.-TL. Damga Vergisi.

Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(*)

6- İstem Dilekçesi.

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

7- Beyan Dilekçesi.

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

8- Takdim Belgesi.

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

9-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. (**)

10- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

1 adet istenmektedir.

11-Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı- 1 adet istenmektedir. Başvuru yapacağınız tarihi itibariyle veya
4c- kurumlarına ait tescil kaydınızın olup en erken iki gün öncesi olmak kaydı ile herhangi bir SGK
olmadığını gösterir belge.
Müdürlüğünden ya da e-devlet şifresi ile e devletten alınabilir.
(***)
12- Nüfus cüzdan fotokopisi.

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

13-İkametgah.

1 adet istenmektedir. Sadece İstanbul ikametgahı kabul edilir.

14- Sağlık Raporu.

1 adet istenmektedir. Aile Hekimliğinden ya da Kamu
Hastanelerinden alınabilir.

15- Fakülte Diploması.

1 adet noter onaylı istenmektedir. Yurtdışındaki üniversitelerin
mezunları için yine noter onaylı Türkçe tercümesi
istenmektedir.

16- Denklik Belgesi.

1 adet Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen noter onaylı
denklik belgesi ve fark derslerinizin tamamlandığına dair noter
onaylı belge.

17- Kayıtlı olunan Barodan Belge.

1 adet ne kadar süre ile kayıtlı olduğunuzu gösterir ve aktif
olarak avukatlık yapmadığınıza dair noter onaylı Türkçe
tercümeli belge.

18- 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.

19- 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.

(**)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 4aSigortalı 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. Türkiye’de SSK’lı olarak çalışanlar için 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 2018 yılı için 497.20.- TL
ödeyerek üye olabilirler.
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