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Ashnda avukatlann tabi oldu[u, daha do$rusu tabi krhndrfl reklam yasalr konusunda sdylenecekpek fazla qey bulunmamaktadrr. Qiinkii Tiirkiye
Barolar Birli[i 2l/1J./2003 tarihli Resmi Gazete"deyayrmlanmrq Reklam Yasalr Ytinetmeli[i ile konuyu biiyiik tilqiide gtiziimlemiq durumdadrr. Ancak,
her qeye raSmen, bu Yiinetmelilin bazr maddelerinin agrklanmast ve bazr
noktalarda da elegtirel giizlemlerde bulunulmasr gerekmektedir ki, iqte bu
hususlar incelememizin konusunu oluqturmaktadrr. Aynca, hemen belirtmek gerekir ki, Avukathk Kanununun S5.maddesiileAvukathk Meslek Kurallanmn 7. ve S.maddelerinde de reklam yasaS.na iligkin hiikiimler bulunmaktadrr.
ficari iliqkilerin heniiz bugiinkii yo!'unlukta kargrmrza grkmadr[r dtinemlerde avukatlann ekonomik yiinden tinemli sayrlabilecek kaygrlarr da
bulunmamakta idi. Sosyal durumu avukata mtqterileri kargrsrnda gergek
ve faydah bir ba$msrzhk safhyordu. Bu ba$msrzhk avukatrn miiqteri aramasrm ve dolayrsryla, reklam gibi, amacr mtiqteri arayrqr olan garelere bagvurmasrm gerektirmiyordu. Ancak, ticari iliqkilerde srmrlann yavaq yavag
ortadan kalkmaya baqlamasr ve iizellikle avukat sayrsrmn artmasr, avukatlan reklam yaprlmasrm gerektiren mtiqteri arayrqr taktikleri geliqtirmeye
sevketmigtir. Bu durum qeqitli barolarr ve kanun koyuculan avukatlann tabi oldulu reklam yasa$m bir nebze gevqetmek mecburiyetinde brrakmrgtrr.
Ornepin Fransa'da 27 Kasrm 1991 tarihti D6cret'nin 161 ve 162.maddeleri
reklam yasa[r konusunda biraz daha liberal bir rejim getirmiqtir. Fakat belirtmek gerekir ki, bu rejim Fransrz barolanmn btiytik krsmrnda srmrh bir
uygulama alam bulmuqtur.
Reklam yasaSrmn temelindeki diiqiince, avukatlarrn hak sahiplerinin
bu meslefe duyabilecekleri giiveni saflayan vakar ve diiriistltik iginde hareistanbul Barosunun 12?.Kurulug Yrh ve Avukatlar Kutlama Giinti Etkinlikleri gergevesind,e714/2005 giinii sunulan tebli!.
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ket etmeleri dtigiincesidirl. Biitiin meslekler saygdeger olmakla birlikte
avukathk mesle['inin belirli iizellikleri vardrr ve bu iizellikler avukathk mesle!'ini icra edenlerin daha iizenli bir dawamg iginde olmalanm gerektirir.
Nitekim, avukat, hukukun hizmetinde olan ve kamu hizmeti gtiren bir kiqi
dir; yarg faaliyetine katrldrpr ve bu faaliyetin adeta ortapr olduSuna giire,
di!'er meslek gruplanndan farkh olarak bazr srmrlamalara katlanmak zorundadrr. iqte, reklam yasa$ bu gergevedediigiiniilmiiq bir tedbir, bir srmrlama olup, avukatrn mesle!'ini salt kazang saflama amacryla ytiriitmedili
konusunda hak arayanlarda gtiven yaratan bir unsurdur. Srmrsrz bir reklam tizgiirltiiii avukathk mesle!'ini ticarileqtirir; oysa, mesleiin ticarilegmesinin mutlaka dniine gegmek gerekmektedir ve bunu saplayan iinlemlerden
biri de reklam yasafidrr2. E!'er avukatlara srmrsrz bir reklam tizgiirltigti tarumrsa, bu tizgtirliik mesleiin ticarileqmesine yol agabilecektir ki, avukathk
meslefinin kamusal yiinii ve niteli[i dikkate ahndrf,rnda bundan en fazla
kamu menfaati zarar giiriir. Hig kuqkusuz avukatlar kazang sa$lama amacryla gahqrrlar ve mali menfaatlerini de tamamen ihmal edemezler; bu agrdan bakrldrSnda, avukathk mesle$inin bir serbest meslek ytinii de vardrrs.
Ancak, dip'er serbest meslek mensuplanndan farkh olarak, avukatlar bakrmrndan tinemli olan; kar amacl giitmemeleridir. Demek ki, avukatlar arasrndaki rekabet kigisel yetenekleri fazla olamn tistiin gelmesi qeklinde olmahdrr. Di!'er bir deyigle, yetenek ve bilgi en iyi reklam bigimidir ve avukatlar arasrndaki rekabetin yetenekleri ve bilgisi fazla olamn iistiin gelmesi
qeklinde bigimlenmesi lazrmdr#. Sonra, serbest ve yoiun reklama izin verildili takdirde avukathk hizmetinin maliyeti artar ve avukathk iicretleri
bundan etkilenir. Kaldr ki, bir avukat kendi kiqisel yetenek ve bilgisi ile de!'il de, reklam vasrtasryla iq sapladrlr takdirde iq sahiplerine ba[rmhh$ artars. Avukatlarrn tabi olduiu reklam yasaSmn temelinde yer alan btittn bu
diigiincelerin ne iilgtide doiru olduiuna arkadaqrm Sayrn Memiq d.ahasonra
de!'inecektir.
iqte, TBB YOnetmelifi, bu gerekgelerden esinlenerek, daha l.maddesinde, Yrinetmelifin amacrmn avukatlann iq elde etmek igin reklam sayrlabilecek her tiirlti giriqim ve eylemde bulunmalarrmn iinlenmesi oldu!'u belirtErsoy, "Avukathkta Reklam YasaS", Hukuk Kurultayr 2004, sh.203
Bkz.Prof.DnYiihsel
6zkon, Avukathk Mesleli Avukatrn Hak ve Yiikrimhihikleri,
vd.; Merol Sungurtekin
2.Baskr, izmir 1999, sh.450 vd.;Nejct Adoy,Avukathk Hukukunun Genel Esaslan, istanbul 1994,sh.?? vd.
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NitekimAvrupaAdalet Divam da 2L/6/L974tarihli Reyners karannda avukathk faaliyetlerinin bir krsmrnda kamu giiciintirr kullamlmasrmn avukathk meslefinin britiinriyle kamu
hizmeti sayrlmasrna yol agamayacalr, avukatlann da iiye devletlerde serbest yerlegim ve
meslek icrasr hakkrndan yararlanacafim kabul etmiqtir.
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mekte ve bunun nedeninin de, avukatlann mesleklerini tizen, dof'ruluk ve
onur iginde yerine getirmelerinin, avukathk srfatrmn gerektirdi!'i saygl ve
giivene yakrqrr qekilde hareket etmelerinin, yargtlama faaliyetindeki yerlerini ve iqlevlerini olumsuzlaqtrracak dawamqlardan kaqrnmalanmn saflanmasr oldu["unu ifade etmektedir. Giiriildilln iizere, Yiinetmelik, reklam ile
mesle['in onuru arasrnda doirudan bir ilgi giirmektedir. Biiyle bir ilginin kurulmasr do[ru mudur, dolru ise neden, doflru defiilse nereye kadar gibi sorulann cevaplandrnlmasrm arkadaqrm Sayrn Memiq'e brrakryorum.
L4/L1./200Ltarihli Resmi Gazetedeyayrmlanmrq olan Reklam Yasa[r Yiinetmelifi, reklam yasa$mn gergevesininne olduiunu 2.maddesinde agrklabaqmakta idi. Yeni Yiinetmelik bu hususu ll.maddesinde'Yiikiimltiltikler"
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giriqimlerde bulunmamak, iigiincti kiqilerin kendileri igin reklam sayrlabilecek bu ttr eylem ve dawamqlanna izin vermemek veya onlarrn bu tiir davramqlarrna engel olmak igin gerekli iinlemleri almak zorundadrr; aksi takdirde, avukatm giriqim, eylem ve davramqlarr reklam yasa[r kapsamrnda
de[erlendirilecektir.
"Reklam" ile genel olarak ne kastedilmektedir? Reklam, kamunun tiimtiniin veya bir krsmrmn ilgisini gekerek yarar saplamak amacryla herhangi bir qekilde yaprlan tamtma faaliyeti olarak tammlamr6. Bu kawamr belirleyen unsurlar; "yarar saflama amacr" ile "ilgi gekici tamtrm"drr. Bu unsurlarr avukathk meslepine uygularsak, "yatat saflama amacl"n "ig verilmesini teqvik amacl" olarak, "ilgi gekici tamtrm" unsurunu da "ig sahiplerinin dikkatlerini gekici tamtrm" olarak ifade edebiliriz. Demek ki, avukathk
mesle$nde reklam kavramrna, iq verilmesini teqvik amacryla iq sahiplerinin dikkatini gekici tamtma frilleri glrecektirT. Bu tamm bize hemen bir kriter sailamaktadrr ki, o da, iq verilmesini teqvik amaclru giitmeyen davramglann reklam olarak kabul edilmeyeceiidir. Diier bir deyiqle, salt "tamtma",
"bilgi verme" miimktin ve caizdir. Nitekim, "tantma"mn, "bilgi verme"nin ig
verilmesini teqvik anlamrna geldi!'ini sdylersek, avukatrn kartvizit bastrrmasr, biirosunun camrna veya kaprsrna tabelasrm asmasl dahi reklam sayrlarak yasaklanmak gerekir.
1) Yiinetmeli!'in S.maddesine giire, avukatlarrn tabelastnda, avukathk
unvam ile avukatrn adr ve soyadr, varsa akademik unvanl, bi.ironun bulundufu kat ve btiro/daire numarasr, telefon numarasl ile internet adresi ve eposta adresi yer alabilir. Tabelada bunlarrn drqrnda unvan, deyim, qekil,
amblem ile Tiirkge drqrndaki dillerde ifade ve sair qekiller, igaret resim, foProf.DnYiiksel Erso11,'Avukathkta Reklam Yasafr ve Uzmanhk", Avukathk Meslefl (Sorunlar-Q6ziim Perspektifleri), istanbul 2000, sh.1?8 vd., dzellikle 182.
Prof.DnYiiksel
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tofraf ve benzerlerine yer verilemez.HattaTTB'nin 5/9/L983 tarihli ilke Kararrna giire, avukat, tabelasrnda ve basrh kafrtlannda, Tiirkge "avukat" keIimesi drqrnda yabancr dilde eq anlamh olsa dahi baqka kelime kullanamayacaktrr. Bu ilke karanmn bugiin sadecetabelalar igin gegerli olduiunu diiqtiniiyorums. ZiraYtinetmeli[in basrh ewaka iliqkin T.maddesinde bir avukatrn basrh ka$tlanmn yabancr dilde olmasrm yasaklayan bir ibare bulunmamaktadrr. Aksi takdirde avukatlarrn, avukat olduklanm yabancrlara verecekleri kartvizitlere dahi yabancr dilde yazamamalan gibi bir sonug ortaya grkacaktrr ki, biiyle bir sonucun giiniimiiz gartlannda dtiqiintilmesi bile
miimktin olmamak gerekir.
Birden gok avukat aym btiroda birlikte gahqryorsa, avukatlardan birinin Veya birkagrmn adr ve soyadrmn veya sadece soyadrmn yamnda "avukathk biirosu" ibaresi tabelada bulunmahdrr. Orneiin 'Av.Ali Uzgiin Avukathk Biirosu" veya "Av.Ali Uzgiin-Av.Yagar Sevingli Avukathk Biirosu" ya
da "Uzgtin Avukathk Biirosu" veyahut "Uzgrin-Seving Avukathk Biirosu" gibi. $u halde avukat tek baqrna gahqryorsa,"Avukathk Btirosu" ibaresini kullanamayacaktrr. ASrnca,avukathk biirosuna isim ve soyadr drgrnda bir isim
konmasr daAvukathk Kanununun 44.maddesine aykrndrr. Birden gok avukat aym biiroda birlikte gahqryorsa,kullamlabilecek ibare sadece'Avukathk Biirosu" ibaresi midir, yoksa "Hukuk Btirosu" ibaresi de kullamlabilir
mi? Damgtay aym biiroda birlikte qahqan birden gok avukatrn tabelada ve
basrh ewakta sadece "avukathk biirosu" ibaresini kullanabilece$ne karar
vermigtir; gtinkti Damgtay'a gdre, "hukuk biirosu" nitelemesi miivekkillerin
bir nevi qirket ile kargr kargrya bulunduklanm diiqtinmelerine neden olabilir. Ancak, TBB Disiplin Kurulu, Meslek Kurallanmn 7/g maddesinde "hukuk biirosu" ibaresinin kullamlmrq olmasrndan hareketle, birlikte gahgan
birden gok avukatrn tabelalannda ve kartvizitlerinde "hukuk biirosu" tabirini de kullamlabilmesini kabul etmiqtire. Avukathk ortakhfi halinde ise ortakhlrn ortakhk sdzleqmesindebelirtilen adr ve unvanuun yamnda 'Avukathk Ortakhft." ibaresi yer almahdrr.
Eski Yrinetmelik, tabelada avukatrn telefon numarasrmn yer almasrna
izin vermemekte idi; yeni Yiinetmelik bunu miimkiin krlmrqtrr. Yiinetmelilin 5.maddesinden anlagrlaca$ izere, tabelaya adaleti sembolize eden terazi-krhg gibi qekiller konulmasrna dahi izin verilmemiqtir. Bunlar uygulamada gok srk rastlanan aykrrrhklar olduiu igin burada belirtmeyi uygun grirdiim.
Keza, S.maddeye gdre, bina eephelerine, brironun balkon ve pencerelerine birden fazlatabela asrlamaz; tabela yerine rgrkh pano kullamlamaz, tabela rqrk verici donammla siislenemez. En iinemlisi, tabelalarda ancak iki
8
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rgls/tggz tarih ve 19971978., L997lgt K.sayrh karar.
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renk kullamlabilir. Tabelamn boyutlan da Ytinetmelikte tespit edilmiqtir:
70 cm x 100 cm.; ancak, birden fazla avukata ya da avukathk ortakhflrna ait
tabelalar ile ytiksek katlarda kullamlan tabelalarda bu boyutun 100 cm x
150 cm ye kadar arttrnlmasrna izin verilmiqtir. Ornepin TBB Disiplin Kurulu L4/9/1996tarih ve 1996/85 E., 1996/111K.sayrh karannda, bi.iro levhalanmn reklam niteli[i tagryabilecek apnhkta olamayacafrna, brironun btitiin
tin cephesini kaplayacak btiyiikltikteki bir levhamn aqrn oldu!'una ve reklam niteli[i taqrdrlrna karar vermiqtir. Artrk tabelalarrn boyutlan belirlendi[ine gtire, durum iinceden bilinen objektif bir kritere baSlanmrq olmaktadrr.
Yiinetmelipin 5.maddesi tabelalann nereye asrlabilece$ni de belirlemigtir. Buna gdre, btironun bina cephesineveya pencere ya da balkonuna bir
tabela asrlabilece!'i gibi, btironun bulundu!'u binamn girig kaprsrmn yamna,
giriq holii veya koridoruna ve biironun giriq kaprsuun yaruna da birer tabela asrlabilir. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, iilkemizde uygulanan qekliyle, tizellikle biironun bulundufu binamn cephesineveya biironun pencere ya
da balkonuna tabela asma yiintemi birgok Batr iilkesinde reklam yasa$
kapsamrna girmektedir. Bu agrdan bakrldr[rnda, iilkemizin oldukga liberal
bir uygulama iginde oldufu stiylenebilir.
2) Ydnetmelilin 6.maddesi "basrh evrak"a iligkindir. Bu konudaki genel
kural; baqhkh kafrtlar, kartvizitler ve difer basrh ewakrn reklam nitelifi
taqryacak aqrrrhkta ve igerikte olamayacaSdrr. Bu genel kural gergevesinde,
baqhkh ka$tlarda, kartvizitlerde ve difer basrh ewakta sadece avukathk
unvanr, varsa akademik unvan, avukatrn adr ve soyadr, adresi, telefon ve
faks numaralarr ile internet ve e-posta adresleri bulunabilir; btittin bunlara
avukatrn baro sicil numarasl, TBB sicil numarasl, vergi dairesi ve vergi sicil numarasr da eklenebilir. Birlikte gahqmahalinde "Avukathk Biirosu" ibaresinin, avukathk ortakhfr halinde ise "Avukathk Ortakh[r" ibaresinin ve
ortakhkta yer alan avukatlann ad ve soyadlarrmn basrh kafrtlarda bulunmasr zorunludur. Her iki durumda da, biiro ya da ortakhlr,n adrmn yamnda
avukatrn kendi ad ve soyadrmn bulunmasr gerekmektedir.
Basrh evrakta, avukatrn kayrth bulundu['u baronun veya TBB'nin amblemine yer verilmesi Yiinetmelikte kabul edilmiqtir. Ancak tabelalarda bu
mtimktin de!"ildir. .dynca, Ydnetmelipin 6.maddesinin son fikrasrnda avukathk hizmetinin higbir unvan altrnda marka tesciline konu olamayacalr
belirtilmektedir. Bu bailamda Damqtay, srnai ve ticari faaliyette bulunanlann yararlarunaslna sunulmuq bir imkan olan markanrn, hukuk alamnda
hizmet veren avukatlarrn yararlanmasrna agrk tutulamayaca$lna karar
vermiqtirlo. Yrinetmeliiin bu hrikmri ve Damqtay'rn amlan karan tartrqmaya gok agrktrr. qtnkii, hem NiceAnlaqmasrnda ve hem de Tiirk Patent Ens10 Danrqtay 8.Dairesinin 22/L/2003tarih ve 2002/1808., 2003/289K.sayrh karan.
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tittisiintin 2002/3 Sayrh Marka Tescil BaqvurulannaAit MaI ve Hizmetlerin
Srmflandrnlmasrna itigldn Tebliginde hukuki hizmetler marka tesciline konu olabilecek bir hizmet srmfr olarak kabul edilmiqtirll. Nitekim, Nice Anlaqmasrnda "hukuki hizmetler"e 42. srmfta yer verilmiqtir; aynca, 35. ve
36.srnrflann bazt alt gruplan da hukukgulann ve avukatlann sunduklan
bir krsrm hizmetler igermektedir. Btiyle olunca, Yiinetmelifin G.maddesinin
son frkrasrndaki yasafin Avukathk Kanununun SS.maddesindeki reklam
yasaFmn kapsamrm ve amacln aqan bir niteli['e biiriinmiiq oldupu sriylenebilir. Ote yandan, vakrflann ve derneklerin, yani tacir olmayanlarrn bile
marka tescil ettirebilmelerine izin veren bir hukuki diizende bu imkamn
avukatlardan neden esirgendifini de tam olarak anlayabilmek mtimkiin delildir. Biittin bu nedenlerle Yijnetmelilin G.maddesinin son frkrasrmn tartrqmaya yeniden agrlmasrnda fayda bulunmaktadrr.
Yine Yiinetmelifin G.maddesindeki yasak kapsamrnda, avukatrn ya da
avukathk biirosunun veya avukathk ortakh[rmn adrnn oto camr yap4trncrlanna, tiqtirtlere konulmasr, avukathk biirosu adrna gakmak ya da sair
promosyon malzemelerinin dalrtrlmasr, avukathk brirosunun sportif faaliyetlere sponsorluk yapmasr, biironun isminin tekne yelkenlerine veya yarrq
otomobillerine ya da motosiklet kasklanna konulmasr miimkii'n defildir.
Avukatlann mtivekkillerine ya da iigiincii kiqilere haftahk ya da ayhk
bilgilendirme mektuplan gtindererek onlara hukuk alandaki doktriner, yargrsal ve yasal geliqmeleri duyurabilmeleri mtimkiin miidiir? Bu yiinteme
kuqkuyla yaklagrlabilir. Bu kuqku, bir kere, bilgilendirme mektubunun igerifi bakrmrndandrr;bilgilendirmenin iyi ve ciddi qekilde yaprlmasr lazrmdrr.
ikincisi, bu yiintemin kesinlikle miivekkil arayrgr haline diiniiqmemesi gerekir. Bilgilendirme ile miivekkil arayrqr arasrnda gok ince bir srmr vardrr ve
bu srmr kolayhkla aqrlabilir. Bu nedenle, bu tiir mevzuat ve iqtihat bilgilendirmesi faaliyetlerinde bulunabilmek igin yeterli kadroya sahip olan avukathk btirolarrru. diper avukatlar kargrsrnda tisttin duruma getiren bu y[ntemin kabul edilebilirlifi gok qiiphelidir.
Tiirk hukukunda uzman avukathk adrnda bir kurum bulunmamaktadrr. Onun igin avukatrn basrh evrakrnda onun hangi alanda gahqmak durumunda oldu!"una iliqkin bir husus yer alamaz. $u halde, Ttirk hukukunda
avukatrn, firneSn vergi hukuku, ceza hukuku gibi spesifrk bir konudaki uzmanhsna iqaret eden ibarelerin kullamlmasr mtimktin delildir. Oysa iirneihtilin Fransa',da bu miimkiindtir, ama unutmamak gerekir ki, Fransa'da
saslaqmaya imkan veren bir siireg ve srnav vardrr, iilkemizde ise bdyle bir
durum mevcut defildir. Bu nedenle iiLlkemizde,Devletin iizel olarak uzmanhk igin agtrfr bir srnav sonucunda o alanda uzman olundu!'u izleniminin ya11 Konu hakkmda etraflr bilgi igin bkz,Au.Grilo4t Karon, 'Marka Sahibi Olmak SadeceTacir
ve Esnaflara Hasredilrniq Bir Hak mrdrr? Avukatlar Marka sahibi Olamaz mr?",Ttirk Hukuk Kurumu, Yetmiqbirinci Kuruluq Yrh Armafam, Ankara 2005, sh'301 vd'
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ratrlmasr istenmemiqtir. Bu konuda geqitli drnekler bulunmaktadrr. Orne!in, geqitli tilkelerin avukatlanm igeren kitapta yer alan Ttirk avukatl* biirosunun, "Tiirkiye'deki en biiyiik hukuk biirosu olduiu"nu, "menkul krymetler ve frnansman alamnda lider oldufu"nu beyan etti[i bir olayda Istanbul
Barosu Disiplin Kurulu, avukatrn kamuya sunduiu bilgilerde bilgi verme
hakkrm kullandrprmn hangi qartlar ldoflru ve gergek bilgi sunulmasr; bilginin, verilmesi gerekli olanlarla srmrh olmasr (Olgiiltiltik); gerek bigim (sade
bigimler tercih edilmelidir) ve gerekse igerik (abartrfu bir iislup kullamlmamahdrr) ydnrinden objektif srmrlar iginde verilmesi; diier meslek ilkelerini
ihlal etmemesi (bilgi vermenin higbir bigimi iq veya miivekkil temini gibi diger meslek ilkelerini ihlal etmemelidir)l altrnda kabul edilebilecef,ni inceledikten sonra, bu ilandan ancak gikayet iizerine haberdar olduiunu ileri siiren avukat[k biirosunun bu savunmasrna, btironun adrmn yayrndan grkartrlmasr ya da yayrnda yer verilen ifadelerin deiiqtirilmesi igin ne tiir iqlemler yaprldr[rm agrklayamamasr karqrsrnda itibar etmeyerek reklam yasa['rna aykrn davrandr$.na karar vermiqtirl2. Bir baqka olayda ise, Istanbul Barosu Disiplin Kurulu, kendilerini her ttirli.i ticari siizleqmelerde, qirket birleqme ve iktisaplarrnda, uluslararasr ihtilaflarda, dzellegtirme, frnans ve
bankacrhk iqlemlerinde uzman olarak tamtan ve web sitesinde de "en kOkIti hukuk btirosu", "eski ve saygtn hukuk btirosu" gibi terimler kullanan diirt
avukatrn reklam yasaSm ihlal ettifine karar vermiqtirls. Aym qekilde, internette web saSrfasraqarak biirosunda yurt igi hukuk hizmetlerinin yam srraAwupa Birli[i tilkelerinin en tinde gelen hukuk frrmalan ile birlikte yurt
drqr yatrrrmlarda yatrnm hukuku, Avrupa Birlilinde bankacrhk sistemi hukuku, qirketler hukuku alanlannda yiiksek nitelikli hukuki miitalaalar
sundufunu, uzmanhk alanlarr olarak da icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, uluslararasr ticaret hukuku, banka hukuku, qirketler hukuku, sermaye
piyasalan, yatrnm damqmanhfr, emlak hukuku, qirket yaprlandrrma ve reorganizasyonu gibi alanlarda faaliyet g<isterdifini, aJrrrcauluslararasr baroya ve istanbul Barosuna kayrth avukatlar ile hizmet verdiiini bildiren bir
avukathk biirosu hakkrnda Tiirkiye Barolar Birlifi, her avukatrn mtivekkiline en iyi hizmeti vermek zorunda oldu$u, differ meslektaqlara tistiinliik
saflamak amacrna yrinelik olan "yiiksek nitelikli hukuki hizmet sunmak",
"en iyi hukuki hizmeti sunmak", "TJluslararasr Baroya kayrth avukatlar ile
hizmet sunmak" gibi ifadeler kullamlmasrnln bilgi verme amacrndan gok
reklam niteli[inde olduiu, kigi ve kuruluqlan etkileyerek iq edinmeye ytinelik bulunduSu gerekqesiyle reklam yasalrna aykrn davrandr$na karar vererek istanbul Barosunun kararrm onamrqtrrl4.
Tiirk hukuku, uzmanhk ifade eden ibarelerin basrh kalrtlarda kullamlLz 9/7n0A2 tarih ve 20021D.82E., 20021L62K. sayrh karar.
13 L8/2/2A03tarih ve 2002/98E.,2003123K. sayrh karar.
14 BlL2l2002 tarih ve 2002/L44E. , 2002/372K. sayrh karar
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mamasr konusunda son derece hassastrr, Nitekim, baqhkh kafrtlarda, kartvizitlerde ve diler basrh ewakta, avukat unvam ve akademik unvan drqrnda,
geqitli hukuk mesleklerinde edinilmiq olan tecriibeye iliqkin unvanlar kullamlarak dikkat gekilmesi yasaktrr. Bu ba$lamda bir avukat, baghkh kafrtlannda, kartvizitlerinde ve diper basrh ewakta, 6rneiin, "emekli hakim",
"emekli savcl", "Yargrtay onursal iiyesi", "emekli cezahakimi", "emekli asliye
ticaret mahkemesi bagkam", "emekli noter", "hukuk uzman", "sigorta uzmam", "bilirkigi", "eski bakan", "milletvekili",'eski belediye baqkam" ve benzeri
srfatlan kullanamaz, kamu kurum ve kuruluqlan ile ijzel kurum ve kuruluqlardaki, siyasi partilerdeki gegmiqveya mevcut gtirevlerini belirtemez. Ama
hukuk alamnda bir akademik unvana sahip olan avukat, bu akademik unvamm "avukat" srfatr ile birlikte kullanabilir. Fakat, iirneiin bir medeni hukuk
profesiirti akademik unvamn basrh ewakrnda kullanabilecek ise de, uzmanhk alam olan anabilim dahm belirtemeyecektir. Bu baf'lamda akademik unvanlar t'doktor", "yardrmcr dogent", "dogent" ve "profesiir unvanlandrr; "bilim
uzmanhft" adrnda bir akademik unvan bulunmadr[r igin bir avukatrn tabelasrnda "avukat" unvan ile birlikte "bilim uzmanl" srfatrm kullanmasr m{imkiin de[ildirls. Keza bir avukatrn, avukat unvammn yamnda "marka ve patent vekili" srfatrm kullanabilmesi de TBB'ye giire miimkiin de[ildir. Nitekim
bir olayda TBB Disiplin Kurulu "...patent ve marka vekillifi iginin avukathkla birlikte ytirtittilebilmesinin miimkiin olmasr, bir avukata bu srfatr basrh ka[rtlannda bir unvan ve uzmanhk stattisii qeklinde belirtmek ve reklam
aracr olarak kullanmak hakkrm veremez. Qiinkii avukatlann, tabelalarrnda
ve basrh kalrtlannda avukat unvanr ile akademik unvanlanndan baqka srfat
kullanmalan, Avukathk Yasasrmn 5S.maddesi kapsamrndadrr. Aynca AvukathkYasasrnda uzman avukathk gibi bir statiiyii yer verilmedi[inden, di$er
avukatlardan farkh olarak belirli bir konuda uzman olma mesajrm da taqryan bir srfatrn kullamlmasr, yasaya, meslek dtizen ve geleneklerine bu yrinden de ters dtiqmektedir" qeklinde beyanda bulunmuqturl6.
Uzmanlagmamn basrh ewakta belirtilememesi gok eleqtirilen bir yasaktrr. Nitekim, uygulamada zamarr zamarr kiqi ve kuruluqlann qu veya bu
hukuk alamnda gahqan avukatlann kimler olduffu konusunda hatta barolara sorular sorduklarr giiriilmektedir. Aynca, iizellikle biiyiik qehirlerde, artrk, hak sahiplerine her tiirlii uyugmazhkta yardrmcr olan ve hukuk hizmeti veren "pratisyen" avukatlarrn yerini "belli alanlarda uzmanlagmrq" avukatlann aldrlr gdzlemlenmektedir. Bu agrdan bakrldr[rnda, avukatlarrn uzmanhk alanlanm deiil de, ilgi duyduklan faaliyet alanlarrm ifade edebilmelerine olanak saplanmasrmn mtirnktin olmasr gerekti[i dtiqiintilebilir.
"IJzmanhk alam" ile "faaliyet alam" birbirine karrqtrnlmamahdrrl?. Zfuabir
15 TBB Disiplin Kurulunun L4/Ll/t998 tarih ve 1998/1118., 1998/L4I K.sayrh karan.
1 6 L8/71L998tarih ve 1998/608., L998/94K.sayrh karan.
7t
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kimsenin hukukun belli bir alamm faaliyet alam olarak belirtmesi, onun
mutlaka o alanda uzman olduiunu beyan ettiii anlamrna gelmez. Eler bir
avukat faaliyet alammn iirneiin ceza hukuku olduSunu belirtiyorsa, iigiincii kiqilerin bu beyandan hareketle onun cezahukuku alamnda uzman oldu["unu diiqiinmeleri kural olarak avukatrn yaptrflr bir reklam olarak yorumlanamaz. Avukat biiyle bir belirlemede bulunmakla, ceza hukuku drqrndaki
konularla u['raqmadrlrm, kendisine sadece bu konularda baqvurulmasrm
siiylemiq olmaktadrrls.
3) Yiinetmelifin T.maddesine giire, avukat, telefon rehberinin "meslekler" lusmrna biiro adresini, telefon ve faks numaralarrm, internet adresini
ve e-posta adresini yazdrrabilir. Ama yazrmrn alfabetik srrada olmasr ve di!'er avukatlardan ayrrt edici herhangi bir ifade, sembol, iqaret vs. kullamlmarnasr gerekir. Orneiin avukat telefon rehberindeki kaydrm ayrr bir baslo
ile gergeveigine alamaz veya diier bir biqimde vurgulayamazle.
4) S.madde hrikmii bizi avukatrn medya ile olan iliqkilerini incelemeye
giitiirmektedir ki, buna iliqkin htiktim Y0netmelilin 8.maddesindedir2o.Bu
maddeye gdre, avukat gazete veya sair yazrh basrn yoluyla duyurulan ancak istisnai hallerde yapabilir. Bu haller; avukatrn adresini de$qtirmesi,
biiro agmasr, altr ayr aqan bir ara vermeden sonra yeniden meslepe dcinmesi, bir avukathk ortakhfrna katrlmasr veya ortakhktan grkrqr, avukathk ortakh[rmn agrhqrya da sona ermesidir. Du5rurunun reklam nitelilini taqrmayacak gekilde yaprlmasr lazrmdrr. $u halde, rirnelin briro agrhgrnaveya bir
avukathk ortakhfirna $riqe iliqkin gazeteilanr. tam sayfa olarak verilemeyecektir, zira bu takdirde ilan aqrn iilqtide dikkat gekici olacak ve reklam niteligini taqryacaktrr. Oysa T.madde duyurunun reklam niteli[ini taqrmayacak
qekilde yaprlmasrm iizel olarak qart koqmaktadrr. Yaprlmasrna izin verilen
ilanlara avukatrn resmi konamaz. Bir olayda TBB Disiplin Kurulu, gazeteye ilan vererek mevcut adresinden yeni bir adrese tagrndrlrm ve aynca Yargrtay Dairesi Baqkanhfrndan kendi iste[iyle ayrrlarak avukathfa baqladrfrm belirten avukatrn bu ilamnrn, sadeceadres de['iqikliginin duyurulmasrna
yrinelik bir ilan nitelilinde giiriilemeyeceiine ve reklam yasagna aykrn olduiuna karar vermiqtir2l . Keza, Damqtay'a gdre, iq elde etmek igin broqiir
yazrp d.a|tlan avukatrn tutumu reklam niteli[inde oldufundan meslek kurallarrna aykrrrdrr22. Bir baqka olayda istanbul Barosu Disiplin Kurulu, bir
avukatrn bir bankamn iqgileride mektup grindererek emeklilik geliri hesabr
adr altrnda yaprlan uygulamaya karqr dava agabileceSini, az miktardaki
rB Prof,Dnyiiksel Ersqy, agm., sh.18?.
79 Meral Sungurtekin 6zhan, age., sh.4b8.
20 Avukatlann kitle iletiqim araglarrndan faydalanmalan konusunda ortaya grkabilecek geqitli ihtimaller iginbkz.Merol Sungurtekin Ozha.n, age., sh.458 vd.
27 27/g/tgZl tarih ve lg75/36 8., Ig75/22 K.sayrh karar.
22 Danrgtay S.Dairesinin I7/5/L07L tarih ve 1436-1315K.sayrh karan.
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$demeleri arttrrabileceiini, sadecemasraflan ahp pegin avukathk iicreti almayaca$m, gerekirse masraflarrn da dava bittikten sonra ahnacak paradan tahsil edilebilece[ini belirterek adres ve telefon bildirip vekalet istemesini reklam yasa$na aylonhk olarak giirmiigtiirzs. TBB Disiplin Kurulu, bir
trafrk kazasrnda egi ve krzr iilmiiq olan bir kigiye mektup yazaraktazminat
davasrm iistlenmek istediklerini ifade eden avukatlann iq elde etmek igin
reklam sayrlabilecek harekette bulunmuq olduklanm kabul etmiqtir2a. Yine
TBB Disiplin Kurulu, bir baqka olayda, gdrev srrasrnda qehit olan bir erin
ailesine mektup yazarak emekli hakim albay olduklarrm ve ortak gahqtrklanm belirterek mektup ekinde doldurulmak iizere bilgi formu giinderen ve
mektupta da tazminat davasrm iistlenmek istediklerini belirten iki avukatrn reklam yasa[rna aykrrr davrandrklarrna karar vermiqtir2s.Aynt gekilde,
yollardaki panolara afiq asrlmasr da yasaktrr.
Bazrhizme| arzr gaSnlarrnda, avukatlardan gahqmrqolduklan miivekkillerin kimliklerini ifqa etmeleri istenmektedir; biiylece, iq saSlayacak olan
ve hizmet arzr gainsrnda bulunan kurum, tecriibeli avukat biirolanyla 9ahqma imkamm elde etmeyi hedeflemektedir. Bir avukatrn, vekaletini tistlendi[i mtivekkillerinin kimlilini agrklamasr meslek srrnna aykrrr olur.
Lyon istinaf Mahkemesi bu konuda qiiyle beyanda bulunmuqtur: Bir avukatrn miivekkillerinin kimlifini ifqa etmesi, halk igin gerekli bir bilgi deEildir,
difer bir deyiqle halkrn bu bilgi olmadan avukatrm segemeyece[i bir veri
oluqturmaz; sonra, bu bilgiler hallu yamltabilir de, zira tamnmrghk mutlaka kalite anlamrna gelmedifi gibi, mtivekkil karqrlaqtr$ uyuqmazhk ttirlerine gtire deiiqik uzmanhk alanlanna sahip avukatlara baqvurabilir, iirne[in bir taqrma qirketinin avukatr o qirkete sadeceiq hukuku alamnda hizmet verdiii halde sanki taqrma hukukunda uzmanmlq gibi bir izlenim doSabilir. Qte yandan bir avukatrn mrivekkilinin kimlili hakkrnda bilgi verebilmesi onun onaJnnl gerektirir, bu ise avukatrn mtivekkili karqrsrndaki ba$msrzlrfrnr zayrflatr. Bir krsrm tilkelerde avukatrn miivekkilinin kimlili hakkrnda bilgi verebilmesinin ancak onun yabancr tilkelerdeki hizmet atzt gapllannda, bu iilkelerin mevzuatr imkan verdigi takdirde ve tilgiide siiz konusu olabilece[i; bunun drqrnda bu yiintemin reklam yasa[r kapsamrna grdi[i
kabul edilmektedir. istanbul Barosu Disiplin Kurulu, web sitesinde damqman[k ve avukathk hizmeti verdiii qirket ve holdinglerin ismini yayrnlayan bir avukathk biirosunun biiylece yeni bir kamusal alan olan internet ortamrnda tamtrm boyutunu (ttlgiiliiltik) aqrp muhtemel miivekkilleri etkileyerek iq saffIama amacrna yOneldi!'i ve meslektaglan ile haksrz rekabete yol
agtr$, dolayrsryla reklam yasaprna aykrn davrandrlr sonucuna varmrqtrr26.
23 L8/L/2003tarih ve 2002/252E., 2003/L53K. sayrh karar.
24 4/7/L992tarih ve 1992/4LF,.,L992/51K.sayrh karar.
2 5 4/71L992tarih ve 1992/44F,.,L992150
K. sayrh karar.
2 6 251612002
tarih ve 2002/D.61 E. ,20021143K. sayrh karar.
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Yine istanbul Barosu Disiplin Kurulu, bir baqka olayda, tamtma broqiirtinde referans olarak geqitli qirketlerin gtisterilmesi halinde "kamuya bilgi verme hakkr"mn srrurlarrmn aqrldrpr sonucuna varmrqtrrz7.
Avukatlar yaqamlan, kazanglan, mesleki faaliyetleri hakkrnda reklam
nitelifiinde yayrnlarda bulunamazlar. Keza devam eden veya eskiden ilgilendikleri bir dava hakkrnda taraflarrn sdzciisii gibi demegve bilgi veremezler,
radyo ve televizyonda konuqamazla4 bilgi veremezler, gtiriintii veremezler,
demegveremezler, duruqma haricinde stizlii veya yazrh agrklamalarda bulunamazlar, giirdiikleri dava hakkrnda polemife giremezler; yazrh basrn, internet, televizyon ve radyolarda kendilerini veya iizerinde gahqmakta olduklarr
hukuki igi reklam olabilecek nitelikte tin plana grkaramazlar. Yapabilecekleri tek qey zorunlu hallerde, ve o da davamn hukuki boyutlan iginde kalmak
kaydryla, agrklama yapabilmekten ibarettir. Krsacasr, bir avukatrn yazrh,
igitsel ve gcirsel iletiqim araglanna yaptrg agrklamalarla kendisine tin kazandrrmaya gahqmasr kesinlikle yasaktr. Eier bir basrn agrklamasr yaprlmasr gerekiyorsa, avukatrn bunu kural olarak ad belirtmeksizin yapmasr gerekir. Orne$n TBB Disiplin Kurulu, bir avukatrn hangi amagla yaprhrsa yaprlsrn basrn organlannda srk srk resminin grkmasrmn ve beyanlarrnrn yer almasrrun reklam yasaSna ayliln olduiuna karar vermiqtir2s. Keza, TBB Disiplin Kurulu, bir avukathk btirosunun 1999-2000Yrh Faaliyet Raporu baghkh broqtirii ile, bir dergide yayrnlanan rtiportajda btironun gahqma diizenini, uzmanhk alanlanm ve baqarrlannr abartrh bir tislupla anlatmasrnrn, istanbul'da en fazla vergi tideyen avukatlar listesinde ikinci srrada oldu$unu
agrklamasrnrn, dergide iizgegmiqineve biiromrn resimlerine yer verilmesine
mtisaade etmesinin, iq elde etmeye ve reklama yiinelik olduiuna karar vererek istanbul Barosunun karanm onamrqtrr2g.Aym qekilde, bir avukatrn resminin Very important Person isimli dergide kapak yaprlmasr, derginin iginde bu avukathk biirosunun aqrk adresi yazrlatak 35 kiqilik kadro ile 2 kat ve
500 m2'lik biiroda hizmet verildilinin, biironun uzmanhk alanlarrmn ticaret
hukuku, sermaye piyasasr hukuku, banka hukuku, uluslararasr tahkim gibi
hukuk alanlan olduiunun, istanbul'un her adliyesinde bulunan gahqanlanyIa stiratli hizmet verildifinin ifade edilmesini, avukathk biirosunun sailam
ve emin adrmlarla yoluna devam ettiiinin belirtilmesini ve biironun kadrosundaki elemanlann isim ve resimlerine yer verilmesini TBB Disiplin Kurulu, istanbul Barosunu takiben reklam yasaSna aykrn bulmuqturs0. Hatta
TBB'ne grire, bir avukathk biirosunun sadecenesnel btiyiiklA[Unti ifade eden
bilgilerin yayrnlanmasr dahi reklam yasalr kapsamrna grrerst. Bir difer
27 29/L/2002tarih ve 200L/219E., 2002/20K. sayrh karar.
28 27/L/L990tarih ve 1989/LU 8., 1990/2K.savrhkarar.
2e L/LI/2003tarih ve 20031224E., 2003/349K. sayrh karar.
30 22/L/2004tarih ve 2003/3598.,2004/22 K. sayrh karar.
31 6/6/2003tarih ve 2003/62 8. 2003/167K.sayrh karar.
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olayda TBB Disiplin Kurulu, bir dergide yer alan yaztd.a,avukatrn tinlti kiqilerin avukatr olduiundan ve geng yagrnda elde ettili baganlardan siiz edilmesini, bu yazrmn avukatrn beyanlan esas ahnarak hazrrlanmasrnl ve magazin haberi qeklinde yayrnlanmasrm da dikkate alarak reklam yasa[rna aykrnhk olarak nitelendirmigtirs2.
E[er basrn orgam avukatrn adrm veya resmini ona sormadan yayrnlamrssa ne olacaktrr? Avukat, adrmn dzellikle devam eden veya eskiden takip
ettili bir dava ile ilgili olarak basrn organlarrnda belirtilmesinden kagrnmak
zorunda ise de, onu, tamamen kendi drqrnda hazrrlanan bir haberin yaymlanmasrnda bu haberin igerifiini kontrol etme ve adrmn haberde gegmesini
rinleme ytikiimltilii!"ii altrna sokmak da kural olarak miimktin delildir. Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi bir karannda, igeriii salt genel hukuki
sorunlara ytinelik bilgilendirme olan bir miilakatrn yayrnlanmasrnda, yazrmn diizenlenmesi ve qekli yiinlerinden gazeteci ile ijnceden kararlaqtrnlan
gerqeveyeuyulup uyulmadrSm kontrol etmenin avukata ytiktimltiliik olarak yiikletilebilmesinin miimkiin olmadr$na karar vermiqtirs3. Halbuki bu
tiir yazrlar bakrmrndan daha iince efilim, avukatrn yazrmn yayrna (baskrya)
hazrr halini gdrrip onay verrnesi gerekti$ yolunda idi.
6te yandan, avukatlar gazete dergi, radyo, televizyon ve internette rriportaj, sohbet, konuqma, tartrqma ve benzeri programlara katrlabilirler ise
de, bu programlarda reklam sayrlabilecek her tiirlii dawamqtan ve avukathk mesleffrni zedeleyecek her tiirlii agrklamadan kagrnmak zorundadrrlar.
Avukatrn basrn ve yaym organlannda mesleki konularla ilgili yazrlarr genellikle reklam yasaSmn kapsamrna sokulmamaktadrr. Avukat grinliik gazetelerde hukuki konularda tavsiyelerde bulunabilir mi?Ytinetmelif'in T.maddesi, bir avukatrn, avukat unvanm kullanarak yaztlt, iqitsel, giirsel iletiqim
araglannda ydnetmen, dtizenleyici, damqman ve sair srfatlar ile dizi, siirekli yayrn, siireli ya da siiresiz programlar hazrrlamaslru, sunmasrm, y6netmesini yasaklamrqtrr. Onun igin bir avukatrn gtinluk gazetelerde stirekli
olarak hukuki tavsiyelerde bulunmasr ancak avukat unvannur kullamlmamasr qartryla miimkitur gtirtilebilir. Fakat bu sonucun dahi tartrqmaya agrk
olduiunu belirtmek gerekir.
. Yiinetmelilin internet teknolojisinin kullammr konusunda getirdi!'i srmrlamalan arkadagrm sayrn Memiq izah edecektir, onun igin bu konuya burada deiinilmeyecektir.
5) Son olarak, Yrinetmelipin "igbirliii" baqhkh lO.maddesine deiinmek
istiyorum. Bu maddeye gaire, avukatlar iilke iginde veya drqrnda iqbirligi
yaptrklan baqka kentlerdeki avukatlarr "irtibat btirosu" ve benzeri tammlamalarla, iqbirlilini genelleqtirecek ve siireklilik kazandrracak bigimde agrk32 8/4/2002 tarih ve 20011294E., 2002/L07K.sayrh karar.
33 Meral Sungurtehin Ozkary &8e.,sh.459 dipnot 652.
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layamazlar, duyuramazlar. 0nceki Ydnetmelik bu yasa$ sadece"tilke igi igbirliii" bakrmrndan iingiirmekte idi; bdyle olunca, iilke drqrndaki hukuk bi.irolarr igin "irtibat biirosu" ya da benzeri bir adlandrrmamn kullamlabilmesi imkan dahiline girmekte idi. Bu olanak yeni Yiinetmelikle kaldrrrlmrgtrr.
Reklam konusundaki srmrlamalarrn hig kuqkusuz olumsuz bazr etkileri vardrr. Nitekim bu srmrlamalar qeffafh[r ortadan kaldrrmakta, genq avukatlara zarar verebilmekte ve avukatlan derneklerde ve de[iqik gevrelerde
aktif qekilde qahqmaya sevketmek suretiyle dolayh reklama yiineltmektedir3a. Fakat, her qeye rafrnen, yasaSn muhafaza edilmesini gerektiren nedenler daha aSr basmaktadrr. Bu agrdan bakrldrfrnda, Tiirk hukukundaki
durumun genel kabul gdrmtig esaslara uygun oldu$u stiylenebilir. Fakat, yine de Ytinetmeliiin bazr htkiimlerinin dzellikle Avrupa Birli[i mevzuatr ve
bu Birlifle iiye devletlerdeki son geliqmelerin rqrpr altrnda tekrar tartrqrlmasr faydah olacaktrr ve hatta gereklidir. Bdylece, Ytinetmelipin fazla liberal
giiriirren bazr hiikiimlerinin tiirpiilenmesi, fazla katr giiriinen difer bazr hiikiimlerinin ise bir nebzeyumuqatrlmasr imkan dahiline girecektir.

34 Bkz.Meral Sungurtehin 6zhan, age., sh.46?-468; aym yazar, "Reklam Yasafi", Avukathk
Mesleffi (Sorunlar-Qiiziim Perspektifleri), Istanbul 2000, sh.196 vd., iizellikle 204-205.

