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BAROKART
Tek Kartla, Çok Hizmet!



Nice yollara.

indirim 
fırsatı! 

* %3 indirim kazanın

Yenilenmiş Avukat Kimlik Kartı veya BaroKart ile 
Petrol Ofisi’nden yaptığınız her akaryakıt alışverişinde hem siz 
                                        hem de baronuza kazandırın.

Petrol Ofisi, Türkiye Barolar Birliği üyelerine özel kampanyasıyla 
sunuyor. akaryakıtta %3 indirim avantajı



BaroKart; Tek Kartla, Çok Hizmet!

Ön yüklemeli ödeme aracı olarak kullanılan akıllı kart sistemi BaroKart ile 
Adliyeye gitmeden,internet bağlantısının olduğu her yerden UYAP Avukat 
Portalına bağlanarak; 

• dava açabilir, 

• her türlü dosya giderini yatırabilir,

• sorgulama yapabilirsiniz. 

“BaroKart”ınıza kredi yüklemek artık çok kolay! Kredi yükleme seçenek-
leriniz her gün geliştiriliyor. 

”BaroKart”ınıza Kredi Yükleme seçenekleriniz:

 

BaroKart POS Cihazını 
Kullanarak

Havale /EFT Yolu İle
Banka İnternet 

Şubeleri ve ATM 
Cihazları ile 

“www.barokart.com.tr” 
adresinden 

Kredi Kartınız ile



BAROKART POS CİHAZINI KULLANABİLİR; nakit ya da kredi kartı ile 
yükleme yapabilirsiniz. 

Adliyeler içerisinde ya da Baro Başkanlıkları bünyesinde kurulan POS ci-
hazları ile dilediğiniz tutarı nakit ya da kredi kartınızı vererek yükletebi-
lirsiniz. Kredi kartı ile yükleme işlemlerinde Sanal POS kullanıldığından 
Kredi kartınızın E-Commerce işlemlerine açık olması gerekmektedir.
(E-Commerce işlemleri için kredi kartınızın bağlı olduğu banka ile iletişi-
me geçebilirsiniz.) BaroKart POS Cihazlarının kurulu olduğu yerlere http://
www.ubap.org.tr/Detay.aspx?ID=9141  linkinden ulaşabilirsiniz. 

“www.barokart.com.tr” adresinden dilediğiniz Kredi Kartı ile yükleme 
yapabilirsiniz.

Web sitemize https://multilogin.barokart.com.tr/login.aspx adresinden 
BaroKartınızla, E-imzanızla ya da mobil imzanızla giriş yapabilir; e-ödeme 
seçeneğini tıklayarak kredi kartınızla 25. TL’den az olmamak şartı ile yük-
leme yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yükleme işlemlerinde Sanal POS kulla-
nıldığından Kredi kartınızın E-Commerce işlemlerine açık olması gerek-
mektedir.(E-Commerce işlemleri için kredi kartınızın bağlı olduğu banka 
ile iletişime geçebilirsiniz.)



Havale / EFT yolu ile yükleme yapabilirsiniz.

TR38 0001 5001 5800 7302 9638 73 IBAN numaralı Vakıfbank veya 
TR47 0001 0006 8269 4354 0950 35 IBAN numaralı T.C. Ziraat Ban-
kası hesabına havale ya da EFT yaparak kredi yükleyebilirsiniz. İşleminizi 
gerçekleştirirken açıklama kısmına 16 haneli BaroKart numaranızı ara-
sında boşluk bırakmadan yazmanız gerekmektedir. Gönderdiğiniz tutar, 
havale ise en geç 1 dk.; EFT ise en geç 15 dk. içinde BaroKart bakiyenize 
yansıyacaktır. 

Banka İnternet Şubeleri ve ATM Cihazları ile yükleme yapabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği ve TEB arasında yapılan anlaşma ile BaroKart’ınıza; 
TEB İnternet Şubesi, TEB ATM’leri ve TEB Şubeleri’nden kolayca yükle-
me işlemini yapabilir, ATM kanalı ile kartlı / kartsız para yükleme işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmette Devrim Devam Ediyor!

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında bağıtlanan 02.05.2011 
tarihli protokol gereğince, modernize edilen yeni Avukat Kimlik Kartınızı 
kullanarak Adliyeye gitmeden; UYAP üzerinden dava açabilir, derdest da-
vaların bilirkişi ve tanık ücretleri ile keşif yolluğu,ıslah harcı, pul ve benzeri 
giderleri yatırabilirsiniz. 
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BaroKart’ınız ile UYAP üzerinden harç nasıl yatırabilirsiniz?

UYAP üzerinden işlem yaparken izlemeniz gereken adımlar aşağıda 
görselleri ile birlikte açıklanmıştır. 

http://www.uyap.gov.tr adresinde yer alan “Portallar” bölümünden 
“Avukat Bilgi Sistemi” ni seçiniz. 

 



Türkiye Barolar Birliği’nden edindiğiniz E-imzanızı kullanıyor iseniz;

E-İmza butonundan, “Türk Trust”  seçeneğini tıklayınız.



Önünüze gelecek olan “Şifre Giriş Ekranı”ndan Akıllı Kart Şifrenizi girerek 
“İMZALA” butonunu tıklayınız. 



E-imzanız ile sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünde sol 
tarafta yer alan menüden işleminizi seçebilirsiniz. 



“İşlemlerim” bölümünden “Dosyalarım” kısmına tıklayınız.



BAROKART’ınızı 
anlaşmalı restoranlarımızda  kullanın,

Sodexo avantajlarını yaşayın!

Günlük yaşam çözümlerinde kalite

www.my-sodexo.com
www.facebook.com/sodexotr 444 72 77



Dava dosyalarınızı arayabilir; dosyanızı görüntüleyerek, masraflarınızı ilgili 
bölümleri işaretleyerek BaroKart’ınızla aşağıdaki adımları takip ederek ko-
layca ödeyebilirsiniz. 

1. ADIM



2. ADIM

Sol tarafta yer alan “dosyalarım” menüsünden;

esas, açılış tarihi, taraf bilgisi ile arama yapabilir; kapanmış dosyalarınıza 
ulaşabilirsiniz.



3. ADIM

Aşağıda yer alan örnekte;

Esas ile arama yapılarak dava dosyasına ulaşılmıştır.



4. ADIM

3. adımda yer alan “dosya görüntüle” butonunu tıklayarak aşağıdaki ekrana 
ulaşabilir, dosya masrafınızı BaroKartınızı kullanarak ödeyebilirisiniz.





Lütfen Dikkat!!!

UYAP üzerinden “Mazeret Dilekçesi Gönderme” ve 
“Borçlu Bilgileri Sorgulama” işlemleri ücretlendirilmiştir.

UYAP sistemi; “Borçlu Bilgileri Sorgulama” ya da “Mazeret Dilekçesi Gön-
derme” işlemlerinizi yaparken slstem BaroKart bakiyesinden görmemek-
tedir. Bu nedenle işlem yapabilmeniz için mutlaka Avukat Portal Bakiyeni-
ze BaroKart hesabınızdan yükleme yapmanız gerekmektedir. 

UYAP üzerinden “Mazeret Dilekçesi Gönderme” ve “Borçlu Bilgileri 
Sorgulama” işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için:

• Avukat Portal Bakiyenize BaroKart hesabınızdan yükleme yapmanız 
gerekmektedir.Yükleme miktarı minimum 25. TL maksimum 100. TL 
ile sınırlıdır.

• UYAP ödemelerinizde 1. TL’lik hizmet bedeli alınmaktadır. Hizmet 
Bedeli alınmasının nedeni; teknolojik altyapısı Adalet Bakanlığı ile 
uyum sağlayan T.C. Ziraat Bankasına EFT mesaj ücreti, BMSV ve ko-
misyon ödenmesidir. 

• Örneğin UYAP’ ta yapacağınız işlemin bedeli 25. TL ise; hizmet bedeli 
ile birlikte 26. TL’lik yükleme yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

• Dava açılışı, dosyaya harç,masraf yatırma işlemlerinizin Avukat Portal 
bakiyeniz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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