TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ “AVUKATLIK MESLEĞİNİN ETKİNLİĞİNİN
ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER” KONULU ÖDÜLLÜ PROJE
YARIŞMASI
‘‘SUÇLAMAK KOLAYDIR! SAVUNMA KUTSAL! REKLAM KAMPANYASI’’
PROJE TEKLİFİ
1.GİRİŞ
Ülkemizde avukat mesleğinin etkililiğinin önünde ki en büyük engellerden birinin
toplumda ki ’’avukat’’ algısı olduğunu düşünüyorum. Toplumumuzda, özellikle eğitim
seviyesi düşük kesimlerde ’’avukat’’ kolay ve emek harcamadan para kazanan kişi olarak
addedilmekte ve çoğu zaman insanlar gerekli hukuki bilgi donanımına sahip olmadıkları için
haklarını kullanmaktan ’’Amaan şimdi bi de avukat masrafı felan…’’ vb. cümlelerle
vazgeçmektedirler. Aynı zaman da toplumun büyük bir kesiminde avukata ödenen ücretin
gereksiz olduğu, avukatların aldığı ücretleri hak etmediği kanısı yerleşmiştir.
Hal böyle iken avukatların emekçiliğini, meslek hayatlarında yaşadıkları zorlukları,
savunma hakkının gerekliliği, önemi ve kutsallığını anlatacak bir reklam kampanyası ile
Avukatlık mesleğini vizyon ve misyonun topluma daha iyi anlatılması gerektiğine
inanıyorum.
2.KAPSAM
Bu çerçevede tasarladığım reklam kampanyası şunlar içermektedir; kampanya iki
ayağı mevcuttur. 1. Ayakta üç adet TV reklamı bir Sosyal medya gündem çalışması ve bir
slogan mevcuttur. 2. Ayak ise birinci ayağa destek niteliğinde yapılacak afiş ve billboard
çalışmasıdır. Bu iki ayak eş zamanlı ve TBB’nin belirleyeceği süre içerisinde sürdürülür.
2.Ayak 1. Ayağın slogan ve ruhuna kalmak şartıyla tamamen TBB’nin tasarrufunda olacaktır.
3.YÖNTEM
1.Ayak ise şu şekilde hayata geçirilecektir. Öncelikle sloganımız olan ’’Suçlamak
kolaydır! Savunmak kutsal!’’ adıyla sosyal medya hesapları açacağız. Bundan sonra aşağıda
senaryolarını bulacağınız TV reklamları yayınlanmaya başlayacak bu yayınlar sırasında
açtığımız sosyal medya hesaplarıyla avukatların emekçiliğini, meslek hayatlarında yaşadıkları
zorlukları topluma en iyi şekilde artırarak hem avukatlık mesleğine etkililik kazandıracağız
hem de zaten saygın bir meslek olan avukatlık mesleğine daha da saygınlık kazandıracağız.

-Reklamlar
Reklam 1
Yer berber dükkanı, berber ve müşterisi konuşurlar;
BERBER- Geçen bi dava açacam abii, avukata gittim neymiş parayamış açmadan geldim abi
MÜŞTERİ-Bu avukatlar hep paragöz
BERBER- Bu devirde avukata felan gidilmez !
DIŞ SES- Berber abi! Müşteri kendi saçını kesse nasıl olur?
Ekran kararır, avukatlık mesleği ile ilgili üç satırı geçmeyecek (özellikle avukatlık kanunun
müvekkili koruyan maddeleri) bir cümle belirir okuma süresinin ardından kaybolur, üstte
beyaz renkle ’’Suçlamak Kolaydır’’ altta kırmızı veya mavi renkle ’’ #savunmakutsal ’’
yazıları belirir ve son.

Reklam 2
Yer mahkeme salonu; yargılama devam eder, Savcı iddianameyi sanığının yüzüne
okumaktadır. Sanık(oyuncu kıyafet ve jest ve mimikleriyle iddianame de ki suçları asla
işlemeyecek kişi izlenimi vermelidir.)
DIŞ SES- İtiraz ediyorum!
Ekran kararır, avukatlık mesleği ile ilgili üç satırı geçmeyecek (özellikle avukatlık kanunun
müvekkili koruyan maddeleri) bir cümle belirir okuma süresinin ardından kaybolur, üstte
beyaz renkle ’’Suçlamak Kolaydır’’ altta kırmızı veya mavi renkle ’’ #savunmakutsal ’’
yazıları belirir ve son.
Reklam 3
Yer çay ocağı, çaycı ve müşterisi konuşurlar,
MÜŞTERİ- Dava açma süresiymiş de, geç kalmışız da avukat değil misin kardeşim bunun
yok mu bi açığı, işlerine gelmiyor kardeşim.
ÇAYCI- Doktorluk felan neyse de avukatlık nasıl bir meslektir yahu insan hakkını kendi
savunamazmı
DIŞ SES- Çaycı abi müşterinin evde demlediği çayla senin çayın arasında ne fark var!
Ekran kararır, avukatlık mesleği ile ilgili üç satırı geçmeyecek (özellikle avukatlık kanunun
müvekkili koruyan maddeleri) bir cümle belirir okuma süresinin ardından kaybolur, üstte
beyaz renkle ’’Suçlamak Kolaydır’’ altta kırmızı veya mavi renkle ’’ #savunmakutsal ’’
yazıları belirir ve son.

