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TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ
REKLAM YASAĞI YÖNETMELIĞI(*)

BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik
kapsam ında olanların iş elde etmek için reklam
sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde
bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların
mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine
getirmelerini, avukatl ık s ıfatının gerektirdi ği saygı
ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini,
yargılama faaliyetindeki yerlerini ve i şlevlerini
olumsuzlaştıracak ve yarg ının görünümünü bozacak
davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; avukatları, avukatl ık
ortakl ıklarını, avukatl ık bürolannı, avukat
stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136
sayı lı Avukatl ık Kanununun 55 inci maddesi
gereğince hazırlanmıştır.

(*) 21.1 1.2003 tarih ve 2596 say ı l ı Resmi gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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IKINCI BÖLÜM

Genel Hükümlr

Büro

Madde 4 - Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro;
bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır
nitelikte olmal ıdır.

Tabela

Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında olanlar
kullanacaklan tabelada; avukatl ık unvanı ile ad ve
soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu
kat ve büro/daire numaras ı telefon numarası,
internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir.
Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında
unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe d ışında
yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim,
fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

Aynı büroda birlikte çal ışma halinde, avukatlardan
birinin veya bir kaç ının adı ve soyadı veya sadece
soyadı yanında "avukatlık bürosu ibaresinin ve
avukatlık ortaklığı halinde de; ortakl ık
sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı
yanında "avukatl ık ortaklığı" ibaresinin de yer
almas ı zorunludur.

Tabela, fiziki imkans ızl ık dışında, büronun
bulunduğu binanın giri ş kap ısının yanına, giriş holü
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veya koridoruna, büro giri ş kap ılarının yanına
asılabilir.

Bina cephelerine, büro balkon ve pencerelerine
birden fazla tabela as ılamaz, benzeri yaz ılar
yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullan ılamaz,
tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada
en çok iki renk kullan ılabilir.

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez.
Ancak birden fazla avukata ya da avukatl ık
ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda
kullan ılacak tabelalarda bu boyut (100 cm X 150
cm) ye kadar arttırılabilir.

Basılı Evrak

Madde 6 - Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer
bas ılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşınlıkta
olamaz.

Baş lıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer
bas ılı evrakta; sadece avukatl ık unvanı, varsa
akademik unvan, ad ı ve soyadı , adres, telefon-faks
numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı
bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil
numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numaras ı yer
alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "avukatl ık bürosu"
ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "avukatlık
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ortaklığı" ibaresi ve ortakl ıkta yer alan avukatlann
ad ve soyadlarının yer almas ı da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatlann, başlıklı
kağıtlarında, kartvizitlerinde ve di ğer bas ılı
kağıtlannda; büro ya da ortaklığın adı yanında,
kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve di ğer
basılı kağıtta avukat unvan ı ve akademik unvan
dışında; emekli yargıç, emekli savc ı, emekli noter,
hukuk uzmanı, marka- patent vekili, sigorta uzmanı ,
bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar
kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile
özel kurum ve kurulu şlardaki, siyasi partilerdeki
geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve
Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmi şte görev
alan avukatlar bu unvanlann ı kullanamazlar. Halen
görevli olanlar bu unvanlann ı; ancak bu görevin
ifas ında ve bu görevleri ile s ınırlı olmak kayd ıyla
kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve di ğer
basılı evrakla; avukatın veya avukatlık ortaklığının
ad ve unvanını belirtme amac ını aşan her türlü yazı ,
deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye
Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller
yer alamaz.



Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan alt ında marka
tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda
bulunulamaz.

Telefon Rehberi

Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar
telefon rehberinin "meslekler" k ısmına alfabetik
sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat
bürolanndan ve avukatl ık ortaklıklarından ayırt edici
her hangi bir ifade, sembol, işaret vs. kullanmamak
koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks
numaraları, internet adresi ve e-posta adresini
yayınlatabilirler.

Medya-ilişkileri

Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;

a) Adres değişikliğini, büro aç ılışını ve altı ayı
aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü;
avukatl ık ortaklığına girişini ve ç ıkışını , "reklam
niteliğini taşımayacak şekilde" gazete ve sair yaz ı lı
basın yolu ile bir kez duyurabilirler. Avukatl ık
ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da
ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile
duyurulabilir.

b) Yaşamları, kazançlan, mesleki faaliyeti
hakkında "reklam niteliğinde" yayınlarda
bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam
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eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile
özdeşleşip taraflarm sözcüsü gibi hareket edemez,
davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla
ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel
iletişim araçlarına ve intern et'e görüntü, bilgi,
demeç veremez, aç ıklama yapamazlar.

c) Yazılı, işitsel ve görsel iletişim ara çlarında
ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve
benzeri programlara katıldıklarında; reklam
sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık
mesleğini zedeleyici her türlü aç ıklamadan
kaçınmak zorundadırlar.

d) Avukat unvan ı kullanarak yazılı, işitsel,
görsel iletişim araçlarında ve internet'te yönetmen,
düzenleyici, danışman ve sair s ıfatlar ile dizi, sürekli
yayın, süreli ya da süresiz programlar haz ırlayamaz,
sunamaz, yönetemez, haz ırlanmas ına, sunulmas ına
ve yönetilmesine kat ılamazlar.

e) Gerek mahkemede temsil görevini yerine
getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim
araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya
üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam
olabilecek nitelikte ön plana ç ıkaramazlar.

Internet

Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar,
internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak
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tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur
ve kurallarına, avukatlık unvan ının gerektirdiği
saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafindan
belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları "na aykırı
olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına
sahiptir.

Mesleki faaliyetlerini internet üzeriden
sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki
makalelerini ve bilimsel çalışmaların ı yayınlamak
amacıyla yaln ızca /av.trJ uzantılı internet sitesi
açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet
sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar
Birliğinin ya da bağlı bulunduğu barosunun
verdiği e-posta adreslerini kullanabiir. internet
sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken
avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat
unvan ının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı
olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini
alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun
davranmak kaydı ile intern et 'in kendine özgü
araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği,
şıfre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri
plan ında kişiselleştirilmiş "sanal ofis" benzeri
uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar
ilgiisinin dışındakilerin kullan ımına açdamaz.

Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar
açacakları internet sitelerinde;
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a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı
varsa akademik unvan ı, avukatlık ortaklığı ise
tescil unvan ı, avukatlık bürosu ise büro unvan ı,
fotoğrafi, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil
numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun
oldukları üniversite, bildikleri yabanc ı dil, mesleki
faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks
numaraları, e-posta adresi gibi bilgilerin
bulunmasın ı Sağlar.

b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve
meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak
kaydıyla internet sitelerini arama motorlar ına kayıt
ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "ad ı ve
soyadı" "avukatlık ortaklığı unvan ı ", "avukatlık
bürosu unvan ı ", "bulunduğu şehir ve kayıtlı
oldukları baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet,
savunma, iddia, eşitlik, hak" dışında bir sözcü k ya
da tan ıtım tümcesi kullanamaz.

c) İş sağlama amacına yönelik ve
meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde,
internet kullan ıcılarını kendi sitesine veya kendi
sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet
kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin
veremez ve reklam veremez ve alamaz.

İşbirliği

Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsam ında olanlar,
ülke içinde ve dışında işbirliği yaptıklan ve başka
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kentlerdeki avukatları, ortak avukat biirolann ı ve
avukatlık ortaklıklannı; "Irtibat Bürosu" ve benzeri
tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik
kazandıracak biçimde açıkiayamazlar,
duyuramazlar.

Yükümlülükler

Madde 11 - Bu yönetmelik kapsam ında olanlar;
salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve
eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam
sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde
bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için
reklam sayılabilecek bu tür eylem ve
davranışlarına izin vermemek, engel olmak için
gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı lık
tespiti halinde barolar tarafindan resen soru şturma
açılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 13 - 1411112001  Tarih ve 24583 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar
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Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten
kalkar.

Geçici Madde 1— 1411112001 Tarih ve 24583
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye
Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9
uncu maddesi uyarınca halen kullan ılmakta olan
"gen.tr" uzantıh internet adresleri iş bu
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde "av.tr " uzantılı şekle dönüştü rülür.

Yürürlük

Madde. 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu yÜrütür.
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