YURTDIŞINDA AVUKATLIK YAPMIŞ, BAROMUZA
RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULANLAR İÇİN
İSTENEN BELGELER
AÇIKLAMALAR
1- 623.60.-TL. Harç bedeli.
2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli.

3- 655.14.-TL. Aidat, duhuliye ve
matbua vesair bedeli.
(01.01.2017 tarihinden)
4- 50.00.-TL. Kimlik Ücreti.

5- 54.00.-TL. Damga Vergisi.
6- ICAO standartlarında 6x9 cm
ebadında vesikalık biyometrik
fotoğraf.
7- ICAO standartlarında vesikalık
biyometrik fotoğraf. 4,5x3,5cm
8- Sabıka Kaydı.

9- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
10- Nüfus cüzdan fotokopisi.
11-Sağlık raporu

12-İkametgah
13-Fakülte Diploması

Başkanlığımız Galata merkez bina giriş kattan alınacak yazı ile
Beyoğlu Vergi Dairesine yatırılacak.
Halk Bankası Ankara-Yenişehir Şubesi TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ hesabına yatırılacak. IBAN NO TR59 0001 2009 2120
0016 0000 75.e-dekont kabul edilir.
Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi İSTANBUL BAROSU
Hesabına yatırılacak. IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300
7886 38.e-dekont kabul edilir.
Halk Bankası, Ankara - Yenişehir Şubesi TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ hesabına yatırılacak. IBAN NO TR20 0001 2009
2120 0016 0000 98 (Ödeme yaparken İsminizin önüne
İSTANBUL eklenmesi gerekmektedir.) e-dekont kabul
edilir.
Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.
6 Adet avukat cübbeli, erkekler için kravatlı fotoğraf. Önemli
not: Fotoğrafın özellikleri için tıklayınız.

6 Adet avukat cübbeli, erkekler için kravatlı fotoğraf. Önemli
not: Fotoğrafın özellikleri için tıklayınız.
2 Adet bir asıl bir fotokopi. Adliyeden arşiv kayıtlı alınacak.
Lütfen nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-devlet
şifresi ile alınan sabıka kaydı kabul edilmemektedir.
2 Adet bir asıl bir fotokopi.
1 adet.
2 Adet bir asıl bir fotokopi Aile hekimliğinden ya da Kamu
Hastanelerinden alınabilir. Belge “Avukatlık yapmaya engel
vücut ve akli arızası yoktur” kaydı ile alınacaktır.
2 Adet. (Sadece İstanbul ikametgahı kabul edilir.)
Yurtdışındaki Üniversitelerin mezunları için noter onaylı
diploma ve yine noter onaylı Türkçe tercümesi istenmektedir.

14-.Denklik belgesi

Yök’ten alınacak denklik belgesi ve ilgili üniversitelerden
alınacak fark derslerinin olup olmadığına veya fark derslerinin
tamamlandığına dair belge. (Belgeyi veren makam tarafından
aslı gibidir onaylı veya noter onaylı)
15- Kayıtlı olduğu yurt dışı
Aktif olarak avukatlık yapmadığınıza ve kayıtlı olduğunuz
Barosundan belge
süreyi gösterir noter onaylı belge ve yine noter onaylı Türkçe
tercümesi.
16- Ssk., Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 1 Adet. Başvuru yapacağınız tarih itibariyle, herhangi bir SGK
Kurumlarına ait 4a-4b-4c tescil kaydı Müdürlüğünden ya da e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr
adresinden alınabilir. Her hangi birinde kaydınızın olması
tespitinden kayıt durumunuzu
durumunda hizmet dökümü alınması gerekmektedir.
gösterir belge.
17- İstem Dilekçesi.
2 Adet. (Ekte verilmiştir) (Ctrl tuşuna basılı tutup tıklayınız)
18- Kimlik Kartı Başvuru Formu.
1 Adet. (Ekte verilmiştir) (Ctrl tuşuna basılı tutup tıklayınız)
19-Beyanname
2 Adet (Ekte verilmiştir) (Ctrl tuşuna basılı tutup tıklayınız)
ÖNEMLİ!!! Türkiye’de SSK’lı olarak çalışılıyor ise, çalışılan yerden avukat olarak çalıştığına dair imzalı dilekçe ve
onaylı işe giriş bildirgesi istenmektedir. Çıkış yapıldı ise işten çıkış bildirgesi istenmektedir.
!!! isim–soyisim değişikliği olanların ve nüfus cüzdanına göre diplomasında isim ya da soyismi farklı olanların her iki
isim-soyismine göre de ayrı ayrı arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir. İsim-soyisim değişikliklerinde karar
örneğinin fotokopisi ve dilekçe istenmektedir.
İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenler Muhasebe Servisine 2017 yılı için 473.82.- TL
ödeyerek üye olabilirler

Yemin Törenine “UYGUN KIYAFETLE” gelinmesi gerekmektedir.
İİ.19.F-11-00/24.05.2006

