
  

AVUKATLIK KANUNUNUN 4. MADDESİNE GÖRE BELLİ  

GÖREVLERDE BULUNMALARI NEDENİYLE STAJDAN MUAF  

OLARAK RUHSAT ALACAK OLANLARDA ARANAN BELGELER  
  

   

1-Baro levhasına avukat olarak yazılma istemini içeren başvuru dilekçesi,   

2-T.C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanının; noter, muhtarlık veya nüfus müdürlüklerince 

onaylanmış örneği veya nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kaydı,   

3-Levhasına yazılmak için başvurulan Baronun bölgesinde ikamet edildiğini gösterir ikametgâh belgesi, 

4-Arşivli adli sicil belgesi,   

5-Sağlık kurulu, hükümet tabipliği veya resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık 

raporu,  

6- Takdim Belgesi (Baro levhamıza kayıtlı olan en az 2 Avukat tarafından imzalı takdim belgesi, mesleki 

kıdem aranmaz) 

7-Levhaya yazılmak isteyen ilgilinin Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinin (f) bendi ve 5. maddesinde 

yazılı avukatlığa kabule engel hallerinin bulunmadığına dair imzalı bildiri kağıdı,   

8-Baro Başkanlığınca soruşturmacı olarak tayin edilen avukat tarafından Avukatlık Kanunu’nun 19. 

maddesine göre düzenlenen araştırma raporu, (Baro Hazırlar)  

9-İlgilinin ayrıldığı kuruma göre, Adalet Bakanlığı veya ilgili Kurumun Personel Genel Müdürlüğünden 

alınacak Sicil Örneği (Özeti)   

10-İlgilinin henüz siciline geçmeyen, disiplin yönlerinden hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma 

veya kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğünden veya ilgili kurumundan alınacak)   

11-İlgilinin Baro levhasına avukat olarak yazılmasına ilişkin Yönetim kurulu Kararı (Baro Hazırlar)  

12-İlgiliye ait; 6x9 ebadında, renkli ve avukat cübbeli olacak şekilde 3 adet yeni çekilmiş vesikalık 

fotoğraf,   

13-Ruhsat harcının Maliyeye yatırıldığını gösterir belge,   

14-Damga Vergisinin yatırıldığını gösterir makbuz örnekleri,   

15-İlgilinin adı-soyadı ve doğum tarihi gibi şahsi durumları yönünden mahkeme kararları veya idari 

işlemlerle yapılmış değişiklik veya düzeltmeler varsa; buna dair belgeler veya vukuatlı nüfus kayıt örneği 

ile bu değişikliklere göre düzenlenmiş arşivli adli sicil kaydı,  

16- Avukat bilgi formu 

17- T.C Kimlik Kartı Fotokopisi (Kimlik kartı yoksa nüfus cüzdanı fotokopisi) 

18- Diploma (Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanlar için e-devlet çıktısı yeterlidir. Yurt dışındaki 

üniversitelerden mezun olanlar için diplomanın noter onaylı aslı gerekir) 

19- SGK Hizmet Belgeleri (E-Devletten ayrı ayrı, 4A, 4B, 4C ve sigorta tescil ve hizmet dökümü belgeleri) 



İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI’NA  
  

 ……………………………………………………………….  Kurumu’nda …………………………………………………………… olarak 

görev yaptım. Baronuz levhasına kaydımın yapılarak ruhsatnamenin verilmesini saygılarımla arz 

ederim.   

  

ADRES   :   

  

                      TARİH  

  

                              ADI SOYADI  

  

                        İMZA  



İSTANBUL 2 NOLU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA 

“BİLDİRİ KAĞIDI” 

 

 

 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule 

engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen 

avukatlık ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık mesleğine engel bir durumumun 

olmadığını beyan ederim.  

 

                    Adı Soyadı  

            

           Tarih  

 

           İmza  



Adı Cep Telefonu

Soyadı E-Mail Adresi

Anne Adı

Baba Adı

Doğum Yeri 1-) Adı Soyadı

Doğum Tarihi 2-) Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası 1-) Baro Sicil Numarası

2-) Baro Sicil Numarası

Hakkınızda Kısaca Bilgi Veriniz

İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI RUHSAT BAŞVURU BİLGİ FORMU

Baroya Takdim eden Avukatların

Ev Adresi



İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI’NA 

 

 Baromuzdan avukatlık ruhsatnamesi almak isteyen …………………………………….  yakından 

tanıyorum. Kendisi avukatlık meslek ilke ve kurallarına uyacağı kanısı ile takdim ediyorum 

 

Avukat Adı Soyadı   : 

Avukat Baro Sicil Numarası  :  

Tarih     :  

İmza     : 




