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Başkanlığımıza kurumunuzun bazı  şubelerinde işlem yapmak isteyen avukatların avukatlık
kimlik kartının kabul edilmediği, başka kimlikler ile işlem yapılmak istendiği ( nüfus cüzdanı, ehliyet vs.
) yönünde yakınmalar gelmektedir.

Avukatlık Kanunu’ nun Avukatlığın Mahiyeti başlıklı 1. maddesi
“Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
(Değişik  ikinci  fıkra:  2/5/2001 -  4667/1  md.)  Avukat,  yargının  kurucu unsurlarından olan

bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”
Hükmünü içermektedir. Mevcut düzenlemede avukatlığın kamu hizmeti ve avukatların yargının

kurucu unsuru olduğu açıkça belirtilmiştir.
Avukatlık  Kanunu’  nun  2.  maddesinin  birinci  fıkrasında  avukatlığın  amacı;  hukuki

münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun
olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları,
hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olarak tarif edilmiş ve aynı maddenin
ikinci  fıkrasında  avukatın  bu  amaçla  hukuki  bilgi  ve  tecrübelerini  adalet  hizmetine  ve  kişilerin
yararlanmasına tahsis edeceği belirtilmiştir.

Maddenin  üçüncü fıkrasında  “  Yargı  organları,  emniyet  makamları,  diğer  kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve
vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine
sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda
müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.” amir hükmüne yer verilmiştir.

Yine Avukatlık Kanunu‘ nun 9/4. maddesi Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar
Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik
Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. AVUKAT KİMLİKLERİ, TÜM RESMÎ VE ÖZEL
KURULUŞLAR TARAFINDAN KABUL EDİLECEK RESMÎ KİMLİK HÜKMÜNDEDİR. 

Bununla birlikte Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmelik‘ in 6/2-a maddesinde gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin üzerinde T.C
kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik
belgeleri ile teyit edileceği açıkça belirtilmiştir.

Söz  konusu  yönetmelikte  yazmasa  dahi  Avukatlık  Kanunu‘  nun  9/4.  Maddesindeki  açık
düzenleme nedeniyle avukatlık kimliklerinin resmi kimlik hükmünde olduğu ve kabulünün zorunlu
olduğu izahtan varestedir. Bu konuda kurumunuz aleyhine açılmış olan davada verilen İstanbul 7. Sulh
Hukuk Mahkmesi‘ nin 2009/60 E. - 2010/337 K. Sayılı kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi‘ nin 2010/18472
E. - 2010/21065 K. Sayılı kararıyla onanmıştır. ( EK-1: Karar örnekleri )

Benzer şekilde avukatlık kimliğinin bankacılık işlemlerinde kabulü gereken kimliklerden olduğu
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü‘ nün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanlığı‘ na yazmış olduğu ekte sunulu yazıda da açıklanmıştır ( EK-2: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri
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https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/20201014_bddkyaziicerik.pdf adresinden ulaşılabilir. ).
Sonuç olarak mevcut yasal düzenlemeler ve daha da önemlisi avukatlık mesleğinin hak ettiği

saygınlık  dikkate  alınarak  kurumunuza  bağlı  tüm birimlerinize  avukatlık  kimliğinin  resmi  kimlik
hükmünde  olduğu ve  işlemlerde  kabulünde  yasal  zorunluluk  bulunduğu konusunda  bilgilendirme
yapılmasını, benzer şekilde avukatlık kimliğinin kabul edilmemesi halinde kabul etmeyen personel, sıralı
amirleri ve kurumunuz aleyhine her türlü adli, idari ve cezai başvurularda bulunulacağını, bu yönde bir
zorunluluğa sebebiyet verilmemesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 

 
 
 
 
Ek:
1-Karar Örnekleri
2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazısı
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Evrak doğrulama http://dogrulama.izmirbarosu.org.tr/ adresinden 93810f59 kodu ile yapılabilir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


