
BaroKart; Tek Kartla, Çok Hizmet! 

BaroKart Özellikli Avukat Kimlik Kartınız ile Kullanabileceğiniz  

"MÜVEKKİL PORTALI"  

Hizmetinizde! 

 

 

 

BaroKart Özellikli Avukat Kimlik Kartınız ile www.barokart.com.tr 
üzerinden Sanal Ofisinizde dava dosyalarınıza ilişkin tüm detayları 
oluşturabilir, icra takiplerinizi inceleyebilir, kasa defter hesabınızı 
tutabilirsiniz.  

Sanal Ofis' te yer alan "Müvekkil Portalı"nı kullanmaya başlamak 
için https://multilogin.barokart.com.tr adresinden BaroKart özellikli 
Avukat Kimlik Kartınız ile giriş yapmanız gerekmektedir.  

   
 

 

 

https://multilogin.barokart.com.tr/�


1.ADIM 

Sisteme giriş yaptığınızda: 

 "Sanal Ofisim" üzerinden "Müvekkillerim" bağlantısını tıklayarak; müvekkillerinizi ve 
müvekkillerinize ilişkin tüm detayların kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Sanal Ofis üzerinden 
kayıtlarınızı oluşturacağınız dava dosyalarınızı; sizin atayacağınız şifre ile müvekkilleriniz de 
takip edebilir; dosyalarının son durumunu internet üzerinden inceleyebilirler.  

 

2.ADIM 

Yeni bir müvekkil kayıt edecek iseniz “Yeni” butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz. Daha 
önce oluşturduğunuz ve listenizde yer alan müvekkillerinizin detaylı bilgilerine sol tarafta yer 
alan ok’a( ) tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

 



3.ADIM 

a-) Seçtiğiniz müvekkil için “Müvekkil Detay Bilgileri” ekranında öncelikle “Düzelt” e 
tıklayarak, ekranın alt kısmında yer alan “Müvekkil Portalı”, “Dosya Aşamaları”, “Dosya 
Duruşma Bilgileri”, “Dosya Hesap Hareketleri” seçeneklerinden müvekkilinizin görmesini 
istediğiniz başlıkları işaretleyiniz. 

b-) 6 haneli şifre belirleyerek, şifre hanesine giriniz. 

c-) Müvekkil ID’si müvekkilinizin dosyalarını görüntülemesinde kullanacağı Müvekkil 
Numarası’dır.ID numarası müvekkil kaydı oluşturduğunuzda otomatik olarak atanmaktadır. 
Belirleyeceğiniz şifre ile birlikte ID numarasını müvekkilinize vermeniz gerekmektedir.  

d-) Son olarak “Kaydet” tuşuna basınız. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
(d) 



MÜVEKKİL PORTALI İLE MÜVEKKİLLERİNİZİN  
DOSYALARINI GÖREBİLMELERİ İÇİN; 

Müvekkil Portalını; 

Eğer web siteniz var ise, web sitenize koyacağınız Müvekkil Girişi Banner’ı ile 
ya da müvekkilinize vereceğiniz URL adresi ile kullanabilirsiniz. 

Aşağıda ok ile gösterilen Müvekkil Portalı “Giriş” bölümüne tıklayarak 
müvekkiliniz sisteme giriş yapabilir, müvekkilinize izin verdiğiniz dosyaları 
görüntüleyebilir.(Bknz.3.Adım/a) 

Eğer web siteniz yok ise müvekkilinize vereceğiniz URL adresi ile 
Müvekkilinize Portalı kullandırabilirsiniz. (URL Adresini almak ve detaylı bilgi 
için; 0312 292 59 31’i arayabilirsiniz.) 

 

 

 

 



 

Müvekkilinizin portala giriş yapabilmesi için; 

Müvekkil Portalı Giriş bölümünde yer alan “Müvekkil No” kısmına  
Müvekkil ID’sini girmesi gerekir. ( 3. Adım / c ) 

Şifre kısmına sizin belirlediğiniz 6 haneli şifreyi girmesi gerekmektedir. 
(3.Adım / b ) 

 

 

 

 

 

 

 



Yukarıdaki adımları takip ederek sisteme giriş yapan müvekkiliniz, aşağıdaki 
ekranı görecek, ekranın sol tarafında yer alan ok’a (  )  tıklayarak dosyasına 
ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. 

 

 


