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1- Basına yansıyan haberlerde Menderes Bozkır isimli şüphelinin Gaziantep’te kendisini
Yargıtay Hakimi E.Ö. olarak tanıtarak Yargıtay’daki dosyalarda lehe karar çıkarma vaadiyle
avukatlardan yetki belgesi topladığı, Avukat Salih Ergen tarafından şüphelinin dolandırıcı
olduğunun anlaşılması üzerine yakalandığı şüphelinin üzerinden çıkan sahte avukat kimlik
belgesinde Ankara Barosu avukatı olduğuna ilişkin ibarenin olduğu görülmüştür.
2- Bilindiği üzere avukat kimlikleri resmi kimlik hükmünde olup, avukat kimlikleri tek tip
olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılmaktadır. Baro levhasına kayıtlı avukatlar
adına Türkiye Barolar Birliği tarafından basılan ve Barolarca avukatlara teslim edilen
kimlikler hüküm ifade etmektedir. Avukatlık Kanunu’nun avukat kimliğine de ilişkin
düzenleme içeren 9. maddesinin dördüncü fıkrası;
“(Değişik 4. fıkra: 5043 - 13.1.2004 / m.1 - Yürürlük m.8) 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 kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul
edilecek resmî kimlik hükmündedir.” şeklindedir.
Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde bir resmi belgeyi sahta olarak düzenleyen ve sahte
resmi belgeyi düzenleyen kişinin hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Anılan
madde;
“Resmi belgede sahtecilik
MADDE 204 - (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen,
gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge
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düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.” şeklindedir.
3- Şüpheli tarafından sahte avukat kimliği kullanılarak avukatlara ait hak ve yetkilerin
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Avukatlık Kanunu 35. maddesinde yalnız avukatların yapabileceği işler belirlenmiştir. İlgili
madde gereğince;
“Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve
savunmak, adlî işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı
avukatlara aittir.”
Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesinde avukatlık yetkilerinin
kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan madde hükmü;

başkaları

tarafından

“AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILMAMASI
Madde 63 - Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar,
şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve
avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık
unvanını da taşıyamazlar. Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan,
bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve
baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını
kullanabilirler.
Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beş yüz
Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve
kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı
öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır. Yapılacak kovuşturma sonucu
Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir.” şeklindedir.
4- Şüpheli tarafından kullanılan sahte avukat kimliğinde “Ankara Barosu” ibaresi bulunması
nedeniyle suçtan baromuz doğrudan zarar gördüğü gibi, Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63.
maddelerinin ihlalinden dolayı Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinin Barolara verdiği
yetkiler kapsamında şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi ve
Avukatlık Kanunu’nun 63/3. maddesinde öngörülen ceza ile cezalandırılması için hakkında
gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz.
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NETİCE VE TALEP
: Yukarıda açıklandığı ve re’sen göz önüne alınacak
nedenlerle; şüpheli hakkında yapılacak soruşturma neticesinde kamu davası açılmasına karar
verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 18.10.2019
Ankara Barosu Başkanlığı

Ekler:
1- Gazete haberi.
2- Onaylı vekaletname örneği.
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