
BAROKART KULLANIM KILAVUZU  

A. Barokart Web Uygulamaları 

BaroKart Web uygulamalarına dünya genelinde yaygın kullanımı olan 128Bit SSL güvenlik sertifikası ile 

güvenli bir şekilde bağlanılmaktadır. Güvenlik sertifikası, Barokart sunucuları ile kullanıcı arasındaki 

bağlantının tamamen güvenli olmasını sağlar. Uygulamalarda gönderilen veriler üçüncü şahıslar  

tarafından okunamaz ya da ele geçirilemez. BaroKart Web uygulamaları kullanıcıların talepleri dikkate 
alınarak her geçen gün daha işlevsel hale getirilerek geliştirilmektedir. Baro Kart uygulamalarına 

BaroKart üzerindeki kullanıcı adınız ve zarf içerisinde size özel şifreniz ile 

https://www.barokart.com.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

I. BaroKart İşlemleri  
 

i. Kart Bilgilerim 
‘Kayıt Bilgilerim’ ekranında BaroKart ile ilgili kart kayıt tarihiniz, bağlı olduğunuz kurum, sicil 

numaranız, kart numaranız, güvenlik kodunuz, kart üzerinde basılı şekliyle ad, soyad ve e-posta 

adresi bilgilerinizi görebilirsiniz. 

ii. Hesap Ekstresi 
BaroKart ile yapılan işlemlerin ekstresi ilk günden bugüne kadar görüntülenebilmektedir. Ayrıca 

işlemler ile ilgili dekontlara ulaşılabilir, işlemin bütün ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Eğer 

sanal ofis üyesi iseniz ve çalışma arkadaşlarınız var ise onların onaylamaları koşulu ile çalışma 

arkadaşlarınızın da hesap ekstre bilgilerine erişebilirsiniz. 

iii. Kapı Geçiş Sistemi Kayıtları 
BaroKart ile turnike sistemlerinde geçişler kayıt altında tutulmaktadır; bu kayıtlara her an 

ulaşabilirsiniz. Sanal ofis bünyesinde çalışma arkadaşlarınızın onay vermesi durumunda, onların 

da geçiş kayıtlarını inceleyebilirsiniz. 

iv. Avukat PC Kullanımı Kayıtları 
Barokart ile avukat odalarındaki bilgisayar sistemleri kullanılabilmektedir. Diğer adliyelerde de 

zorunlu olarak BaroKart uygulaması ile çalışan bilgisayar sistemleri mevcuttur. Bu 

bilgisayarlardan yararlanabilmek için BaroKart’ınız ile sisteme giriş yapmalısınız. Kullandığınız 

bilgisayar sistemlerinin zamanını ve ne sürede kullandığınız bilgisine bu alandan ulaşabilirsiniz. 

v. Cübbe Takip Sistemi 
‘Cübbe Takip Sistemi’ ile Avukatların cübbe aldıkları tarih, geri teslim tarihi ve cüppeleri ne 

kadar süre kullandıkları bilgilerini içeren raporlar alınabilir. 

 
II. E-Ödeme İşlemleri 

 
i. Kredi Kartı ile Kredi Yükleme 

BaroKart’ınız ile kredi yükleme işlemlerini bu bölümden yapabilirsiniz. BaroKart’a minimum 

25TL olmak kaydıyla istenilen miktarda yükleme yapılabilir. Yükleme işlemleri sırasında, kredi 

kartı bilgilerinin güvenliği, 128 Bit SSL ve güvenli banka sanal POS bağlantısı ile 



sağlanmaktadır. Bütün bankaların VISA/MASTER kredi kartları ile yükleme işlemi yapmak 

mümkündür. 

ii.  Otomatik Kredi Yükleme İşlemleri 
BaroKart’ın kredisinin belirlenen bir kredi miktarının altına inmesi istenmiyorsa bu bölüm 

kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Örneğin; BaroKart’ın kredisinin 20 TL’ nin altına 

düşmesi durumunda Kredi Kartından otomatik olarak 50 TL yükleme yapılması talimatı 

verilebilir. Bu sayede BaroKart’ınızdaki kredi miktarını takip etmek zorunda kalmazsınız. Siz 

harcama yaptıkça sistem sizin yerinize bakiye durumunuzu takip eder ve gerekli yüklemeyi 

otomatik olarak yapar. 

     Örnek Otomatik Kredi Yükleme Ekranı; 

 

 

 
 
 
 
 



III. E-baro İşlemleri 
a. Belge Talep İşlemleri 

Bu bölümde Baro’nuzdan talep edeceğiniz belge talepleri için elektronik ortamda başvuruda 

bulunabilirsiniz. Belge talepleri Baro birimine gönderilmektedir. Sizin belirleyeceğiniz tarihte 

belgeniz Baro biriminde hazır olacaktır. Böylelikle başvuru yapmak ve teslim almak için 

baroya gitmenize gerek kalmamaktadır. 

b. Baro Kalemine Gitmeden Bilgi Değişiklik İşlemleri 

BaroKart’ınız ile Baro’da kayıtlı bilgilerinizi internet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlem 

sırasında BaroKart, Avukat ve Baro  arasındaki sunucularda güvenli bir bağlantı oluşturur ve 

böylelikle Baro birimine gitmeden bilgilerinizi güncellemiş olursunuz. Ayrıca sistem yapılan 

değişiklikler için otomatik e-posta oluşturur ve değişiklikleri kayıtlı olduğunuz Baro’ya özlük 

dosyanıza konulmak üzere gönderir. 

c. Baro Aidat Sorgulama, Ödeme 

Internet bağlantısının olduğu her yerde www.barokart.com.tr adresini ziyaret ederek  baro 

aidat borçlarınızı öğrenebilir ve kredi kartlarınız ile ödeme yapabilirsiniz.  

 

d. Adli Yardım Merkezi Sıra Takibi  

 
IV. E-Posta İşlemleri 

 
Bağlı bulunduğunuz Baro’nun web sitesinin alan adı ile kurumsal e-posta hesaplarınızı  BaroKart’ınız 

ile oluşturabilirsiniz. Bu bölümde otomatik olarak adsoyad@izmirbarosu.org.tr gibi elektronik posta 

hesabınız oluşturulacaktır.  

V. Sanal Ofisim 
Sanal ofisiniz ile ofisinizi Internet ortamına taşıyoruz. Bu bölümü kullanarak; 

� Bilgilerinize Internet erişiminin olduğu her alandan ulaşabilirsiniz. 

� Ofisinizde olduğu gibi çalışma arkadaşlarınızla birlikte çalışabilir, icra takiplerinizi, dava 

dosyalarınızı takip edebilirsiniz. 

� Çalışanlarınıza ve kendinize görevler atayabilir, görevlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.  

�  Görev sonuçlarınızı dosyalarınıza aşama olarak kaydedebilirsiniz. 

�  Kasa defteri ile hesaplarınızı tutabilir ve kasa defterine işlediğiniz her kaydın otomatik olarak 

dosyalarınıza da işlenmesini sağlayabilirsiniz.  

Sanal Ofis, kurallara uygunluğu ve genel kullanımda kabul görmesi durumunda kullanıcılardan gelecek 

talepleri  yerine getirecektir. 

 



i. Sanal Ofis Oluşturma 

Sanal ofisinizi oluştururken büronuzun ismini sanal ofisinize verebilirsiniz. Sanal ofisler 4 farklı 

seçenekle oluşturulabilir; 50m2, 100m2, 250m2 ve Açık ofis tiplerinden kendinize uygun olan 

ofisi oluşturunuz. Oluşturulan sanal ofisteki verilere internet bağlantısının olduğu her alandan 

güvenli bir şekilde ulaşabileceksiniz. 

 

 

ii. Çalışma Arkadaşlarım 

Büronuzda BaroKart sahibi diğer çalışanları sanal ofisinize çalışma arkadaşı olarak 

ekleyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile birlikte ofis içindeki bütün çalışmaları ortaklaşa 

yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın onaylamaları koşuluyla, kapı geçiş kayıtlarını, hesap 

hareketlerini ve kredi yükleme kayıtlarını yöneticisi olduğunuz sanal ofisten görebiliyor 

olacaksınız.  

 

 



 

iii. Müvekkillerim 

Müvekkilleriniz ile ilgili bütün detayları ‘Müvekkillerim’ ekranına kaydedebilirsiniz. 

Müvekkillerinizin verdiği vekaletnameyi tarayarak sisteme atabilir ve nerede ne zaman lazım 

olursa internet üzerinden alabilirsiniz. BaroKart uygulamaları size, dava dosyalarınıza ve icra 

takiplerinize müvekkillerinizi tanımlayabilme  ve tek tıkla müvekkillerinize dosyaları ve hesapları 

hakkında kolayca bilgi verme imkanı sağlamaktadır.  

 



iv. Müvekkil Portalı 

BaroKart Müvekkil Portalı ile müvekkillerinize vereceğiniz şifre sayesinde müvekkillerinizin bir 

takım bilgilerinize erişmelerini sağlayabilirsiniz. Müvekkilleriniz, kendilerine verdiğiniz izinler 

doğrultusunda dosyalarını, dosya aşamalarını, dosya hesabını, duruşma tarihlerini görebilirler. 

Bilgiler görüntüleme amaçlıdır; müvekkillerinizin dosya bilgileri üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapmasına izin verilmemektedir. 

v. Dava Dosyalarım 

Dava Dosyalarım bölümünde dava dosyalarınızın bütün detaylarını sisteme kaydedebilirsiniz. 

Büro’da kullandığınız takip numaraları ile de dava dosyalarınızı kaydedebilirsiniz. Dava 

dosyalarınızın aşamalarını, duruşma günlerinizi ve çalışma arkadaşlarınızdan duruşmaya katılacak 

olanları kaydedebilirsiniz. Ayrıca Kasa defterinden yapılmış olan ve bu dosya ile ilişkilendirilmiş 

bütün hesap hareketlerini dosya altından görüntüleyebilir ve dosya ile ilgili yapacağınız 

hesaplamaları anında yapabilirsiniz. 

vi. İcra Dosyalarım 

Avukatların icra takiplerini oluşturabilecekleri ve UYAP’a aktarabilecekleri icra dosyalarım 

bölümü yapım aşamasındadır. Çok yakın zamanda bütün fonksiyonları ile avukatlarımızın 

hizmetinde olacaktır. 

vii. Kasa Defterim 

Kasa Defterim ile büronuzun hesaplarını tutabilir, müvekkillerinizin, dava dosyalarınızın, icra 

takiplerinizin bu hesaplarla ilişkilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca BaroKart ile yaptığınız 

harcamaları seçerek kasa defterine ‘gider’ olarak kaydedebilir ve müvekkil veya dosya hesabıyla 

ilişkilendirebilirsiniz. 



 

 

viii. Görevlerim 

Görevlerim sayfası ile kendinizin ve çalışma arkadaşlarınızın görevlerini takip edebilirsiniz. Görev 

eklerken müvekkil ve dosya ilişkisi tanımlayabilir, görevin sonucunun otomatik olarak 

dosyalarınıza işlenmesini sağlanabilirsiniz. Ayrıca, göreve son tarih verilebilir, bu tarihi kesin tarih 

olarak işaretleyerek listelerde kırmızı ile belirtilmiş şekilde listeletebilirsiniz. Sistem üzerinden 

çalışma arkadaşlarınızın her biri için ayrı  döküm alabilirsiniz. 

 



 

ix. Duruşma Defterim 

Dava dosyalarınıza işlediğiniz duruşma tarihleri, kimin hatırlatacağı gibi  bilgileri bir araya 

toplayarak duruşma defterinizi oluşturabilirsiniz. Duruşma defteri, Microsoft Outlook’a 

aktarabilir ve cep telefonlarından takip edilebilir niteliktedir. 

 

 



x. İçtihat ve Mevzuat Programı 

CD Medya Yazılım ile CORPUS İçtihat ve Mevzuat Programının BaroKart üzerinden satılması ile 

ilgili sözleşme imzalanmıştır. CORPUS İçtihat ve Mevzuat Programı ile en güncel mevzuat ve 

içtihatları takip edebilirsiniz. 

xi. Doküman Yönetim Sistemi 

Doküman Yönetim Sistemi ile UYAP benzeri, taranan  bütün dokümanların sistemde bulunduğu 

ve internetin olduğu her alandan erişime açık bilgi bankasına sahip olmak mümkündür.  

Doküman Yönetim Sistemi, ofisinizdeki doküman karmaşasına son vermek ve aradığınız 

dokümanlara anında ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

xii. Sorgulama İşlemleri 

• Mernis (Hizmet Veriyor) 

• Ticaret Odası (Yapım Aşamasında) 

• Tapu Bilgileri (TKGM ile Görüşmeler Sürüyor) 

• Araç Sorgulama (EGM ile Görüşmeler Sürüyor) 

 
VI. BaroKart Muhasebe/Üye İlişkileri Yönetimi Sistemi 

 
i. Kart Yönetim Sistemi 

Kart Üretimi Yönetimi sistemi öncesi üretilebilecek BaroKartların onay süreçlerini yöneten bölümdür. 

Bu bölüm ile kartların üretim öncesi süreci, kayıp kart süreci, kart güvenlik ve şifre süreçleri 

yönetilebilmektedir. 

 
 



 
ii. Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

BaroKart’ın artan üye sayısı ve gelişen hizmet alanları ile gelen talepleri, şikayetleri, önerileri ve 

fikirleri yönetebilecek bir sistem ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle her üyenin görüşleri ve bu 

görüşlere verilen cevapların kayıtlarının tutulduğu üye ilişkileri yönetimi sistemi BaroKart 

Yönetici Paneli altında bulunmaktadır. 

iii. Rapor 

a. Muhasebe Raporları 

BaroKart ile yapılan bütün işlemlerin Muhasebe tarafından kolaylıkla takip edebilmesi için Kurum 

bazında yapılan her işlemin raporu hızlı bir şekilde alınabilir. 

 

Örnek Muhasebe Raporu (Özet); 

 

 

 

 

 

 



 

Örnek Muhasebe Raporu (Detay); 

 

 

Örnek Muhasebe Raporu (Barolar Arası Kredi Transfer Raporu); 



 

 

b. Stok Takip Raporları 

Baro bünyesinde satışı yapılan ürünler ile ilgili olarak raporlar saniyeler içinde alınabilir. Böylelikle 

personel üzerindeki pul sayısı, para hesabı kolaylıkla yapılabilmektedir. 

 

 

 



c. Cübbe Takip Sistemi ve İade Etmeyenler Raporu 

Cübbe takip sistemi ile baronun üyesine sağladığı ücretsiz y ada ücretli cübbe temin edilmesi sistemi 

düzene bağlanmaktadır. Bu sayede kayıp cüppe önüne geçilebilir. Sistem an itibariyle cübbe alıp 

teslim etmeyenler raporunu oluşturabilmektedir. 

 

 

d. Personel Devam Takip Sistemi Raporları 

BaroKart ile uyumlu geçiş sistemleri aynı zamanda Personel içinde devam takip sistemi olarak 

kullanılabilmektedir. Böylelikle baro bünyesinde çalışan personelin işe geliş gidiş saatleri internetin 

olduğu her yerde takip edilebilmektedir. Ankara Barosu bünyesinde kullanılan PDTS ile 30 km 

uzaklıktaki Sosyal tesiste, baro birimlerinde çalışan personelde işe geliş gidiş saatleri ile takip 

edilebilmektedir. 

VII.   Kart Üretim Yönetimi 

 
Üye sayısının artması ile kart yönetim sisteminde üretim süreci, fabrika içersinde kullanılan üretim 

yönetimi sistemi kadar kompleks ve detaylara sahip olmaktadır. Bu yönü ile BaroKart Üretim 

Yönetimi Süreçlerini tam olarak takip edebilmekte ve üretilen Kartın hatasız olmasını ve kalitesini tam 

olarak test edebilmektedir. Şu an itibari ile kayıp kartlar dahil yaklaşık 24.000 kart üretilmiş ve hatalı 

üretilen kart adeti 19’dur. BaroKart on binde sekiz kaliteli üretim oranıyla üretilmektedir. 

 

 



VIII. BaroKart Web Uygulamaları için İş Ortaklarımız 

a. Sodexo 

1991 yılından bugüne faaliyetini Türkiye genelinde 22.000 Restaurant’ta ticket ve passcard ile 

yürüten Sodexo ile BaroKart arasında 8 Nisan 2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. BaroKart bu 

tarihten itibaren Sodexo POS terminallerinde tanınan bir kart haline gelmiştir. Avukatlarımız, 

BaroKart bünyesinde bulunan bakiyeleri ile, anlaşmalı  restoranda ve marketlerde harcama 

yapabilmektedirler. 

b. PTT 

Barokart ile PTT Bank ATM’leriden kartlara para yükleyebilecek, havale gönderebilecek ve havale 

alınabilecektir. Buna ek olarak, avukatlar Fatura  ödemelerinde de BaroKart kredilerini 

kullanılabilecektir.  PTT Bank ve e-telgraf entegrasyonları için teknik altyapı çalışmaları devam 

etmektedir. 

c. Petrol Ofisi 

Türkiye Genelinde en çok istasyona sahip olan ve akaryakıt kalitesi konusunda önceliklere imza atan 

Petrol Ofisi ile BaroKart arasındaki entegrasyon süreci tamamlanmış ve sözleşmeler imzalanmıştır. Şu 

an itibariyle Kartların geçerliliği ve Puan kazandırma işlemleri yapılmakla birlikte, çok yakında 

BaroKart, 3200’e yakın istasyonda para yerine ödeme aracı olarak kabul edilecektir.  

 


