1. Baronet Sistemine Giriş
Baronet

sistemine

girmek

için

İzmir

Barosu’nun

web

sitesinden

veya

https://baronet.izmirbarosu.org.tr/login adresi üzerinden giriş yapılabilir. Karşınıza aşağıdaki
ekran gelecektir. Burada

“Kullanıcı Tipi” olarak “Avukat” seçiniz ve Baro tarafından

size verilen sicil no, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurarak “Giriş” tuşuna basınız.

2. Baronet Şifrenizi Bilmiyorsanız
Baronet şifrenizi

https://baronet.izmirbarosu.org.tr adresinden “Şifremi Unuttum” kısmı

üzerinden T.C Kimlik numaranızı ve Baro ’ya kayıtlı cep telefonunuzu girerek “Şifreyi
Gönder” butonuna basmanız durumunda cep telefonunuza SMS olarak gelecektir.

3. Adli Yardım İşlemleri – Günlük Görevlendirmeler
Adli Yardım İşlemleri’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Günlük Görevlendirmeler”
seçeneğine tıklıyoruz. Bu bölümde tarih bölümünden belirtmiş olduğunuz tarih aralığında
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almış olduğunuz görevlerin listesini görebilirsiniz. Ekran ilk açıldığı anda karşınıza o gün
içerisinde varsa görevli olduğunuz dosyaların listesi gelecektir.

4. Adli Yardım Ön Büro Nöbet Günü Seçimi ve Seçilen Günü Görme
Adli Yardım İşlemleri’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Nöbet Günü Seçimi”
bölümüne tıklıyoruz. Bu bölümde nöbet günlerinizi görebilir nöbet günü seçimi
yapabilirsiniz. Nöbet günü seçimi 3 aylık dönemler biçimde tanımlanmakta olup, en düşük
puanda bulunan avukatlar tarafından seçim yapılabilmektedir.

5. Adli Yardım Dava Alanlarınız Görme
Adli Yardım İşlemleri’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Dava Alanlarınız” bölümde
seçmiş olduğunuz dava alanlarınızı görebilirsiniz.
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6. Adli Yardım İşlemleri – Aldığınız/Alacağınız Ödemeler
Baronet üzerinden “Adli Yardım İşlemleri” altında bulunan “Aldığınız/Alacağınız
Ödemeler” başlığında almış olduğunuz ya da alacağınız tüm ödemelerin listesini tutarlarıyla
birlikte detaylı bir şekilde görerek istediğiniz tediye fişini yazdırmanıza olanak sağlar. Listede
almış olduğunuzu ödemelerin durumu “Ödendi”, henüz almamış olduğunuz ödemelerin
durumu “Alacağınız Ödeme” olarak gösterilecektir.
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“SMM Yükle” butonuna basılarak açılan pencerede “Makbuz Tarihi”, “Makbuz SeriNumarası” doldurularak önceden taradığınız veya oluşturduğunuz makbuz örneğini (pdf, jpg,
gif, png, tiff, bmp uzantılı olabilir) yüklenmesi yeterli olacaktır. Vergi ve Banka bilgilerinizin
güncel olması durumunda ödemeniz gerçekleştirilmektedir.

7. Ödeme Miktarı ve Makbuz Bilgisi
https://baronet.izmirbarosu.org.tr/login linkinden giriş yaparak “Adli Yardım İşlemleri”
(1) altında bulunan “Aldığınız/Alacağınız Ödemeler” (2) başlığında bulunan serbest
meslek makbuzunun bir örneğini BARONET üzerinden görülmektedir.
BARONET bölümünde ilan edilen “Örnek Makbuz” (3) uygun olarak serbest meslek
makbuzunuzu düzenleyip, teslim etmeniz halinde banka hesabınıza ödeme tutarınız
aktarılacaktır.
Makbuzunuzun açıklama bölümüne “Tediye Fişi” (4) altında bulunan “AÇIKLAMA” (6)
kısmındaki bilgileri yazabilirsiniz.
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“Tediye Fişi”

8. Baronet Üzerinden Makbuz Gönderilmesi
Bu işlem için; Baronet https://baronet.izmirbarosu.org.tr

adresinden giriş yapılarak "Adli

Yardım İşlemleri" altında "Aldığınız/Alacağınız Ödemeler" sekmesinden gelinmelidir.
Burada bulunan "SMM Yükle" (5) butonuna basılarak açılan pencerede Makbuz Tarihi,
Makbuz Seri-Numarası (e- SMM Belge Numarası) doldurularak önceden taradığınız veya
oluşturduğunuz makbuz örneğini (pdf, jpg, gif, png, tiff, bmp uzantılı olabilir) yüklemeniz
yeterli olacaktır.
Makbuz Tarihi, Makbuz Seri-Numarası (e- SMM Belge Numarası) alalarının doğru
doldurulması ödeme yapılması açısından zorunludur.
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9. Vergi ve Banka Bilgilerinin Baronet Üzerinden Güncellenmesi Hakkında
Ödeme

işlemlerinin

hazırlığının

https://baronet.izmirbarosu.org.tr

sorunsuz

yürütülmesi

açısından;

adresinden giriş yapılarak "Kişisel İşlemler" altında

"Banka Hesabı" ve "Vergi Hesabı" sekmesinden banka ve vergi dairesi bilgilerinin güncel
duruma getirilmesi için tarafınızca işlem yapılması gerekmektedir.
10. Baronet Üzerinden Banka Hesabı Ekleme/Değiştirme
Bu bölümde banka hesabınıza ilişkin bilgilerinizi görebilir ekleme ve güncelleme
yapabilirsiniz. Banka bilginizde değişiklik olduğunda “

”seçeneğinden işlem

yapabilirsiniz. Yeni banka ve IBAN numaraları için bu ekranda “
tıklayarak banka bilgisi ekleyebilirsiniz.
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” seçeneğine

11. Baronet Üzerinden Vergi Hesabı Ekleme/Değiştirme
Bu bölümde Vergi Dairesine ilişkin bilgilerinizi görebilir ekleme ve güncelleme
yapabilirsiniz. Vergi bilginizde değişiklik olduğunda “

”seçeneğinden işlem

yapabilirsiniz. Yeni vergi dairesi bilgisi için bu ekranda “

” seçeneğine tıklayarak

vergi dairesi ekleyebilirsiniz.

12. Baronet Üzerinden Adres Bilgileri
Bu bölümde kurumunuzun Baroda kayıtlı adres bilgilerini görebilirsiniz. Bir yanlışlık veya
değişiklik durumunda adresinizi ilgili adrese tıklayarak değiştirebilirsiniz. Adres bilgileri
gözükmüyorsa üstteki “

” butonuyla adresinizi tanımlayabilirsiniz.
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