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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  

Ankara, 15.10.2020 

BARO BAŞKANLIĞI 

DUYURU NO: 2020/80 

Konu 	Avukat Kittıliklerinin Bankacılık İşlemlerinde Resmi Kimlik9Sayılması  

Hakkında. 

Bankacılık işlemlerinde Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen avukatlık kimlik belgelerinin 

ibrazının 'yeterli olduğuna ilişkin Adalet Bakanlığı  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafınpan 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı 'na gönderilen yazının bir örneği ilişikte • 

gönderilnüştir. 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

in teğ  ştfri:  

Avukat Metin FEYZİOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı  

Eki  
Adalet Bakanlığı  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı  

Adres: Oğuzlar Mah. Barış  Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA 

Tel: O (312) 292 59 00 - Faks : O (312) 286 55 65 

İ nternet Adresi: www.barobirlik.org.tr 	e-mail: tbü@barobirlik.org.tr  



_ 

TL. 
ADALET BAKANLIĞI 

Hukuk İş leri Genel Müdürlüğü 

Sayı  : 92358809-152.99/silinmesin 
Konu : Avukat Kimliklerinin Bankacı l ı k 

İşlemlerinde Resmi Kimlik Sayı lması  

OtomatikTarih 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU BAŞKANLIĞINA 

1136 sayı lı  Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fı krasında avukat kimliklerinin 
tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafı ndan kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğunun belirtildiği ve 
Suç Gelirlerinin Aklanması n ı n ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkı nda 
Yönetmeliğin "Gerçek kişilerde kimlik tespiti" başlı klı  6 ncı  maddesinin ikinci fı krası n ı n (a) bendine 
14.12.2017 tarihli ve 30270 sayı l ı  Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile "... üzerinde 
TL. Kimliklenumarası  bulunan ve özel kanunlarmda resmi kimlik litirmünde olduğu açıkça belirtilen 
kimlik belgeleri" hükmünün eklendiği nazara alı ndığında 14.12.2017°  tarihinden itibaren bankacı l ı k 
işlemlerinde avukat kimliklerinin kabul edilmesi zorunlu olduğu halde bir kısı m bankalarca halen 
avukatlar tarafından işlem için avukat kimlikleri ibraz edildiğinde işlem yapı lmadığı  ve zorluk 
çıkartı ldığı  Bakanlığım ı za bildirilmiştir. 	ti fr 

Bilindiği üzere; 
1136 sayı lı  Avukatlı k Kanununun 1 inci maddesinde avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu ve 

avukatları n, yargının kurucu unsurları ndan olan bağımsız savunmayı  serbestçe temsil ettikleri ifade 
edilmiştir. Kamu hizmeti niteliğindeki avukatlı k mesleğini yürüten avukatlar, yargı  görevini yerine 
getirirken yargının kurucu unsurlarından olan bağımsı z savunmayı  serbestçe temsil etmekte, hukuki 
münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlı kları n adalet ve hakkaniyete uygun 
olarak çözlimlemesi ve hukuk kuralları n ı n tam olarak uygulanması  noktasında her derecede yargı  
organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde görev ifa etmektedirler. 

Diğer taraftan, avukatlar ifa ettikleri görev dolayısıyla adaletin tesisinde doğrudan görev 
aldıkları ndan kamu yararı n ı n korunması na katkı  sunmaktadı rlar. Bu anlamda, güven veren ve erişilebilir 
adaletin tesisinde, hak ve özgürlüklerle hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesinde avukatlı k 

mesleğinin yadsınamaz bir yeri vard ı r. Bundan dolayıdır ki, avukatları n mesleki sorunları na çözüm 

bulmak ve savunman ı n imkanların ı  güçlendirmek her zaman için önem arz etmiştir. Bu amaçla da 

Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, görevlerinin yerine getirilmesinde tüm 

kurumları n avukatlara yardımcı  olmak zorunda oldukları  açı kça hüküm altı na alınmıştır. 
Bu nedenle, avukatları n mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için tüm kurum ve 

kuruluşları n üzerilerine düşen sorumlulukları  yerine getirme konusunda hassas davranmaları  önem teşkil 

etmektedir. 
Bu itibarla, avukatlar tarafı ndan avukat kimliklerinin ibraz edilmesi halinde Bankalarca iş lem 

yapı lması  ve zorluk çı karı lınaması  hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için gereğinin yapı lmasın ı  
arz ederim. 

Hakan ÖZTATAR 
Hakim 
Bakan a. 

Genel Müdür 
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