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pRoJE nirçiı,nni
Sivil Toplum Örgütü: Adli Yardınr Platformu

sivil Toplum Örgütü Türü: sivil l'oplum Ağları ve platformları

Destek Programı: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Bizi Bağlayan şeyler
Özel Desteği

PROJE KAPSAMININ YASAL DAYANAĞI

Adli Yardım temel bir insan hakkı olarak kabul edilmelidir. Adli yardım hakkı Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesİ'nİn Adil Yargılanma Hakkı başlıkh 6. Maddesi 3. Fıkra C bendinde
"Kendisini bizzat savunmak veya seçeceğ,i bir müdafinin yardımından yararlanmak,. eğer
avukat tutmak iÇin gerekli maddt olanaklcırdan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için
gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak
yararlanabilmeki" şeklinde kabul edilmiştir. Diğer yandan Türk Anayasası Hak Arama
HüniYeti BaŞlıklı 36. Maddesinin 1. Fıkrası " Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalannıak
suretiYle Yarg mercileri önünde davacı veya riavalı olarak iddia ve savunma ile aclil

Yargılanma hakkına sahiptir," ifadesiyle bu durumu Türk hukuk sisteminde sabit hale
getirmektedir.

TürkiYe Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği l. Madde 2. Fıkrasında Adli yardım

"Adli yardımtn amacL bireylerin hak aramaı özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak
arama öZgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama
giderlerini karŞılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden

Yararlandırılmasıdır. " şeklİnde tanımlanmaktadır. Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin
İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numiıralı Tavsiye Kararı IV. Prensibinde özgürlüğü
kısıtlanmıŞ ve ekonomik açıdan zayıf kimselerin avukatlık hizmetlerinin kamusal fonlardan
tamamen ya da kısmen karşılanması gerektiğli belirtilmiştir.



pRoJENiN içrniĞi

Yukarıda sayılan mevzuat gereği Adli Yardım kurumunun avukatlık hizmetlerine

ulaŞmanın her birey açısından eşit hale getirilmesini hedeflediği görülmektedir" Özellikle
COVID-19 salgını ile beraber ortaya çıkan problemler ve bu problemlerin getirmiş olduğu

hukuki sorunlar açısından bireylerin hal< arama talepleri giderek artış göstermektedir.

BireYlerin sahip oldukları haklar ve hak arama süreci içerisinde bu hak]arından

Yararlanabilmeleri açısından bilgilendirilmııleri ise bir zorunluluktur. Bir kitle iletişim aracl

olarak sosyal medya platformlarının niceli,k açısından ulaşım göstereceği kitle sayısı diğer

kitle iletiŞim araçlarına nazaran daha fazla olduğu açıktır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla
ulaŞılan kiŞilerin adli yardım hakkı ile beriıber ekonomik ya da sosyal açıdan kendilerinden

daha güÇlü olan kimselere karşı adil bir yargılamaya dahil olabilmeleri mümkün olabilir.

Nitekim modern kitle iletişim araçlan henn görsel hem de işitsel veri sağlaması nedeniyle

geniŞ kitlelerin bilgiye ulaşmasını sağlamal<tadır. Bu durum bilgiye ulaşılması açısından çok
daha hızlı sonuç alınabilmesini de mtimkün kılmaktadır.

Bu amaÇ ve kapsamda belirtilen projenin işçiler, kadınlar, ön saf sağlık hizmeti

ÇalıŞanları, engelliler, çocuklar, mülteciler, yaşlı 1urttaşlara yönelik olduğunu beliıtmek
gerekmektedir. Sayılan kimselerin hak aı:ama süreçlerinde karşılaşabilecekleri muhtenıel

Problemlerin oıladan kaldırılması için Adli Yardım kurumundan haberdar olmaları ve bu

kurumu etkin biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda proje içeriğinde illerin
adli Yardımlan iÇin istenen belgelerin belirtildiği bir platform, barolar, belediyeler ve

üniversiteler ile iletişime geçmek suretiyle ortak bir çalışma grup ya da grupları oluşturmak,

görsel, video ya da online çalışmalar oluşturmak ve diğer kitle iletişim araçlarıyla etkin

işbirliğinde bulunmaktır.

PROJENİN ÖNnvıi

Temel bir insan hakkı olarak ifade edilen Adli Yardım kurumunun eşit şekilde ttim
kesimlere tılaŞabilmesi adil bir yargılamanırı gerçekleşebilmesini de mümkün kılar. Bu açıdan

herhangi zorlukla mücadele etmek zorunda kılan kimselerin avukatlık hizmetlerine eşit süre

ve Şekilde ulaŞabilmesi hayati önem taşır. Projede belirtilen hedef kitle ve grupların avukatlık
hizmet]erine ulaŞabilmeleri açısından kimi zorluklarla karşılaşabilmeleri muhtemeldir. Bu
nedenle özellikle günümüz kitle iletİşim araçları vasıtasıyla ilgili kimseleri ulaşılabilir kılmak

Yukarıda belirtilen yasal dayanaklarıır gerç<ıkleştirilebilmesi açısından son derece önemlidir.



Bu bağlamda projenin adil yargılanma hakkı gibi en temel hakkın özüne etki eden yetisi

bakımından eşsiz kılmaktadır.

KURUMSAL BAKIŞ

Yukarıda belirtilen yasal dayanak, ilgili yasal dayanağın özellikle toplumun ekononrik

aÇıdan güÇsüz kimselere yönelik hükümleri, Türkiye'de ilgili hükümlere karşılık gelen

kimselerin COVID-19 salgını ile yaşaması muhtemel sorunları ve bu sorunlara ilişkin yeterli

hukuki bilgi ve donanıma sahip olmamalaırı nedeni ve kaygısıyla harekete geçen ve kabul

edi lmi ş ilgili proj e kurumumuzca desteklenınektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Faktiltesi Dekanlığı olarak proje içeriğinin
toPlumun tüm kesimlerin etki edecek önerınli kazanımları sağlayacağı kanaati ve umuduyla,

Yukarıda geçen tüm yasal dayanakları tekrar ve kabul ederek, temel insan hakları metinlerinin

iÇeriği ve değerine atfen, insan onuru kavraınının, içerik ve kapsamının avukatlık hizmetlerine

ulaŞma ve adil yargılanma hakkına ulaşab-ilme açısından önemli olduğunu ve bu bağlamda

ilgili Projenin önemini hatırlatır, projenin kurumumuz açısından ilgili mevzuat gereği

bütılntiyle desteklendiğini belirtmek isteriz. 
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