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1. Yönetici Özeti
Bu rapor, “Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile 
Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” (Triple A for 
Citizens: Access to Information, Advice and Active Help) kapsamında 
proje lideri European Citizen Action Service (ECAS) tarafından hazırla-
nan Proje Sentez Raporu1 ve STGM tarafından gerçekleştirilen masa başı 
ve saha araştırma sonuçlarına dayanarak üretilmiştir. 

Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan 
Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi (Triple A Project) -bilgiye 
erişim (acces to information), danışmanlık (advice), aktif yardım (acti-
ve help), Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Örgütleri için Ortaklık 
Programı kapsamında uygulanmaktadır. Bu projenin uygulayıcı ortak-
ları European Citizen Action Service (ECAS), Belçika; National Founda-
tion for Civil Society Development (NFCSD), Hırvatistan; Association 
for Democratic Initiatives (ADI), Bosna Hersek; Civil Rights Program 
(CRP/K), Kosovo; Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM), 
Sırbistan; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Türkiye; Law Cent-
res Network (LCN), İngiltere; National Association of Citizens Advice 
Bureaux (NACAB), Romanya ; National Association of Citizens Informa-
tion Services (NACIS), İrlanda’dır.

Batı Balkanlar ve Türkiye’de yürütülen projenin amacı bireylerin ya da 
yurttaşların hak ve yükümlülüklerine ilişkin; bilgilendirme, rehberlik ve 
danışmanlık ya da doğrudan destek hizmetlerini tanıtmak, yurttaşların 
daha iyi bilgilendirilmesi ve haklarını kullanmaları için araçlar ve farklı 
yaklaşımları paylaşmaktır. Yurttaş hizmetlerinin kapsamı ülkeden ülke-
ye değişmekle birlikte insanların hakları ve yükümlülükleri konusunda 
genel bilgi sağlanması hizmetinden, kişiselleşmiş öneriler geliştirilmesi-
ne, ihtiyacı olanlara ve belirli durumlarda ücretsiz müdafi sağlanması-
na kadar geniş bir hizmet alanını kapsamaktadır. Yurttaşlar için ücretsiz 
bilgilendirme ve öneri hizmeti sağlanan konular ise tüketici sorunları, 
vergiler, belediye hizmetleri, barınma hakkı, sosyal yardımlar, ücretler, 

1  http://bit.ly/1WEsVJd
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sosyal güvenlik veya emeklilik gibi gündelik hayatın pek çok boyutunu 
ilgilendiren alanları kapsamaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgiye şu 
adresten ulaşabilirsiniz: http://tripleacitizens.eu/

Türkiye’de bireylerin ya da yurttaşların hak ve yükümlülüklerine dair ge-
nel olarak bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık ya da doğrudan destek 
hizmetleri henüz bütünsel bir alan olarak kurumsallaşmamış durumda-
dır. Yurttaşların hak ve sorumluluklarını öğrenebilmesi ve gerektiğinde 
destek alabilmesi için kamu kurumları ya da sivil toplum örgütlerince 
sağlanan belli hizmetler olmakla birlikte gündelik hayatın temel alanları-
nı kapsayan genel ve tek bir mekanizma bulunmamaktadır. Verilen des-
teklerin büyük kısmında avukatların gönüllü katılımı yasal düzenlemeler 
sebebiyle kısıtlıdır.

Hukuki destek veren STÖ’lerin yanında Barolar da kanunla belirlenen 
çerçevede adli yardım çalışmalarında bulunmaktadırlar. Baroların bu 
işlevleri yasayla düzenlenmiştir ve sağladıkları destekler adli süreçlerle 
kısıtlıdır. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yasalaşmasıyla birlikte kamu kurumla-
rının çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamaları gerekmektedir. 
Bakanlıkların tamamı ve bunlara bağlı çeşitli Müdürlükler bilgi edinme 
hakkının kullanımına ilişkin hizmetler sağlamaktadırlar. Bu kapsamda 
ayrıca Başbakanlık bünyesinde Başbakanlık İletişim Merkezi, BİMER 
de kurulmuştur. Merkezi ve yerel hükümet teşkilatları dâhil olmak üze-
re tüm kamu kurumlarının sundukları e-hizmetlerin tamamının tek bir 
hizmet şeklinde sunulmasını sağlayan e-Devlet hizmeti de BİMER’de hiz-
mete konulmuştur.

Bu raporun amacı ise hali hazırda yürütülmekte olan yurttaş bilgilen-
dirme ve destek servislerinin genel bir sunuşunu yapmak, çeşitli Avrupa 
ülkeleri ve Türkiye’deki uygulamaları karşılaştırarak bu hizmetlerin nasıl 
güçlendirilebileceğine dair öneriler getirmektir.

Bu nedenlerle bu raporda en kurumsallaşmış alanlar olan hukuki destek-
ler ve özel hedef gruplara yönelik hizmetler ağırlıklı bir alan kaplamakta-
dır ve rapordaki değerlendirmeler ve öneriler daha geniş bir tartışma için 
bir giriş niteliği taşımaktadır.
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2. AB’de Güncel Olarak Var Olan Yurttaş Danışma 
Modelleri2

2.1 Birleşik Krallık Örneği

Birleşik Krallıkta çeşitli örgütler tarafından yurttaşlara sağlanan bilgi, 
rehberlik ve danışmanlık ve doğrudan destek gibi hizmetler göreceli ola-
rak köklü bir yapıya sahiptir. Yurttaşların ilk başvuru noktası yaşadıkları 
bölgede bulunan yerel Yurttaş Danışma Bürolarıdır (CAB, Citizens Advi-
ce Bureau ). Sivil nüfusun 1939’da savaş dönemi içerisindeki ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için kurulan Yurttaş Danışma Büroları günümüzde 338 
münferit üye örgüt tarafından verilen hizmetle 3.000’in üzerinde toplum 
merkezi aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Üyeler bir şemsiye örgüt 
olan, devletten bağımsız bir yapısı bulunan ve bağış temelli işleyen Citi-
zens Advice adında ulusal bir üst yapı altında örgütlenmişlerdir. İngiltere 
ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da3 Birleşik Krallığın üç ayrı yasal sis-
temini yansıtan farklı örgütler mevcuttur.

Günümüzde CAB’ler borç, istihdam, göçmenlik ve tüketici sorunları 
dâhil olmak üzere birçok sorun üzerine yurttaşlara genel danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır. 2012 ve 2013 yılları içerisinde Citizens Advice 6 
milyon soruna ilişkin 2 milyonun üzerinde bireye danışmanlık hizmeti 
sunmuştur. Bu hizmetler yüz yüze, telefon ve e-posta yolu ile çeşitli şe-
killerde gerçekleştirilmiştir. CAB’ler 6.500 personel ve 22.000’in üzerinde 
gönüllü aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

2 Bu ve bir sonraki bölüm yukarıda anılan proje sentez raporunun ikinci ve üçüncü 
bölümlerinin çevirisidir. http://bit.ly/1WEsVJd 

3  Citizens Advice’ın İngiltere ve Galler için web siteleri: http://www.citizensadvice.org.
uk, İskoçya için: http://www.cas.org.uk/ ve Kuzey İrlanda için: http://www.citizensad-
vice.co.uk/ 
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Grafik 1: Yurttaşlık Danışma Büroları tarafından 2012-13 arasında sağla-
nan danışmanlık hizmetinin kategorilere göre dağılımı4.

Bunlara ek olarak Citizens Advice ayrıca çevrimiçi bilgi merkezi siste-
mi olan ve geçen yıl içerisinde 22 milyon sayfa görüntülemesi yapılan 
adviceguide.org.uk web sitesi aracılığıyla da hizmet vermektedir. Bu site 
Birleşik Krallığın devlet internet portalı olan www.gov.uk sitesinden daha 
detaylı bilgiyi barındırmasının yanı sıra bireylerin sorunlarının kendi 
kendilerine üstesinden gelebilmeleri adına pratik danışmanlık hizmeti 

4 Kaynak: Citizens Advice, Introduction to the Service (2013): 
http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/publications/introduction_citizens_advice.htm 
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de sunmaktadır (internet sitesinde şikâyet formu örnekleri yanında bilgi 
formları da bulunmaktadır).

CAB’ler çeşitli kaynaklardan finanse edilmektedir. Günümüzde Citizens 
Advice’ın ana hibe kaynağı Birleşik Krallığın İş, Yenilik ve Yetenekler Ba-
kanlığı (yaklaşık %75), proje temelli hibeler (%18) ticari kazançları (%7) 
ve diğer gelirlerdir (%1’den daha az) 5.

Citizens Advice ve devlet internet sitesinin yanı sıra, yurttaşlık hakları 
konusunda genel bilgi sağlayan bir diğer kurum AdviceNow’dur6. Advi-
ceNow kullanıcı dostu olan ve ulaşılabilir yapıda adli bilgi sağlayan bir 
internet sitesi hizmeti vermektedir.7 Kurum ayrıca hükümet ve mahke-
meler tarafından yurttaşlar için çeşitli rehberler geliştirmesi için görev-
lendirilmiştir. Bir diğer kâr amacı gütmeyen örgüt olan Law for Life8 yasal 
konularda toplumsal eğitim sağlamaktadır.

Bu genel danışmanlık hizmetlerine ek olarak, belirli ya da özel hedef kitle-
si olan konularda yardım sağlayan birtakım uzman danışmanlık hizmetle-
ri de mevcuttur. Ulusal düzeyde faaliyet gösteren kurumlar arasında; 

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS Danışma, Uzlaş-
tırma ve Tahkim Hizmeti), istihdam konularında9 Shelter10, evsizler için 
ulusal boyutta bir vakıftır, National Debtline11 ve Stepchange12 gibi örgüt-
ler ise borç sorunları hakkında hizmet veren kuruluşlardır. Belirli konu-
lar ile ilgili bir araya gelen uzman örgütlerin oluşturduğu birtakım ağlar; 

5  Citizens Advice, Annual Report 2012: 
    http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/publications/annualreports/annu-

al_report_2012.htm 

6  Advicenow: http://www.advicenow.org.uk/
7  Daha fazla bilgi için: http://www.advicenow.org.uk/better-information/
8  Law for life: http://www.lawforlife.org.uk/
9  ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service): http://www.acas.org.uk 
10  Shelter: http://www.shelter.org.uk/
11  National Debtline: http://www.nationaldebtline.co.uk/ 
12  Stepchange: http://www.stepchange.org/ 
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Scope/DIAL ağı13,engellilik konusunda bilgi ve danışmanlık sağlar. Age 
UK14 170’ten fazla yerel örgütün üyesi bulunduğu ve yaşlılar için yardım 
sağlayan bir kuruluştur. Youth Access15 ve NYAS16 gençlere danışmanlık 
hizmeti veren örgütlerdir. Benzer şekilde farklı konular hakkında daha 
detaylı bilgi sağlayan ve danışmanlık hizmeti veren bölgesel ve yerel pek 
çok örgüt mevcuttur.

Birleşik Krallıktaki ücretsiz şekilde destek sağlayan ve en geniş ağı olan 
AdviceUK, bağımsız danışmanlık merkezleri ile üyelerine kapasite geliş-
tirme desteği sunar ve üyelerinin menfaatlerini devlete, finansörlere ve 
destekçilere karşı temsil eder.17 Bunların yanında danışmanlık ağları için 
hizmet veren bir şemsiye kuruluş olan Advice Services Aliance nitelikli 
bilgi, danışmanlık ve adli hizmetlerinin geliştirilmesini teşvik etmekte ve 
hâlihazırda Birleşik Krallıkta yurttaşlara sağlanan danışmanlık hizmetle-
rinde belirli bir kalite standardının geliştirilmesini sağlamıştır.18

Bu bilgi ve danışmanlık hizmetleri yanında hukuki yardım sağlayıcı ağlar 
bulunmaktadır. Devlet destekli hukuk yardımı adli ve cezaya ilişkin olarak 
sağlansa da yakın zamandaki düzenlemeler doğrultusunda ailevi prob-
lemler, konut sağlama, istihdam, sosyal güvenlik ve göçmenlik sorunlarını 
kapsayan vakalar artık adli yardım kapsamından çıkarılmıştır. Yapılan de-
ğişikliklerin ardından, İngiltere ve Galler bölgelerindeki adli yardım artık 
Adalet Bakanlığının idari bir alt birimi olan Legal Aid Agency19 tarafından 
yönetilmektedir ve Ajans öncelikli olarak hukuki danışmanlık hizmeti 
sağlaması ve adli ve cezai vakalarda temsilin sağlanması için avukatları 
finanse etmektedir. Ajans ayrıca Public Defender Service aracılığı ile cezai 
vakalarda temsil ve danışmanlık sağlanması için avukat istihdam etmek-
tedir. Hukuki yardıma uygunluk kriterlerinde finansal durum baz alınır 

13  Scope: http://www.scope.org.uk/dial 
14  Age UK: http://www.ageuk.org.uk/ 
15  Youth Access: http://youthaccess.org.uk/ 
16  NYAS: http://www.nyas.net/ 
17  AdviceUK:http://www.adviceuk.org.uk/
18  The Advice Services Alliance: http://asauk.org.uk/ 
19  Legal Aid Agency: http://www.justice.gov.uk/about/laa 
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ve bazı vakalarda ise vaka göz önünde bulundurulur. Birleşik Krallığın di-
ğer bölgelerinde benzer hizmetler Scottish Legal Aid Board20 ve Northern 
Ireland Legal Services Commission21 tarafından yürütülmektedir. Birle-
şik Krallıktaki hukuki yardımın yaklaşık %60’ı ceza davaları ile ilgilidir22, 
bir sonraki kategori ise aile hukuku ile ilgili davalardır. Birleşik Krallık 
2012’de23 adli yardımın tedarik edilmesinde kişi başına en fazla €45 har-
camış olmasına rağmen hükümetin adli hukuk harcamalarının zaman-
la azaldığı gözlemlenmekte (2004’te bu harcamalar İngiltere ve Galler’de 
kişi başına €52 idi24) ve koalisyon hükümetinin adli yardım harcamalarını 
azaltmaya devam etmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir25.

Devlet tarafından yürütülen adli yardımın yanı sıra yurttaşlar çeşitli hu-
kuki ağlar aracılığıyla da ücretsiz hukuki danışmanlık ve doğrudan des-
tek hizmetlerinden yararlanabilir. The Law Centres Network26; toplum 
içerisinde en dezavantajlı ve hassas bireyler adına çalışan bağımsız hukuk 
merkezlerini bir araya getirir. Ağ, üye hukuk merkezlerine destek hizmeti 
sunmakta ve Birleşik Krallık hükümetinin adli yardım ile ilgili danışman-
lık birimine mensuptur. Hukuki danışmanlık hususunda yerel ihtiyaçla-
rın belirlenebilmesi için üye hukuk merkezlerini bir araya getirerek yeni 
hizmetler geliştirmektedir. Hukuk merkezleri 1970’lerin başlarından beri 
oluşmaya başlamış ve yerel halkın yasal haklarını korumak için halkla 
birlikte çalışmalarını sürdürmüştür. Merkezler ihtiyaç sahibi bireylere ve 
gruplara hukuki yardım, dava takibi ve temsil hizmeti sunar ve çoğun-

20  Scottish Legal Aid Board: http://www.slab.org.uk/ 
21  The Northern Ireland Legal Services Commission: http://www.nilsc.org.uk/ 
22 European Commission for the Efficiency of Justice, Access to Justice, CEPEJ Studies 

No. 9 (2010), p. 60:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob-

Get&InstranetImage=1702042&SecMode=1&DocId=1657228&Usage=2
23 European Commission for the Efficiency of Justice, European judicial systems Edition 

2012 (data 2010), Efficiency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 18 (2012): p. 45-
46,: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf

24  European Commission for the Efficiency of Justice, Access to Justice, p. 67-68. 
25  ‘Legal aid: Government consults on £220m savings plan’, BBC, 9 April 2013: http://

www.bbc.co.uk/news/uk-22075141; ‘Making legal aid fairer for taxpayers’, Ministry of 
Justice press release, 9 April 2013: https://www.gov.uk/government/news/making-le-
gal-aid-fairer-for-taxpayers--2

26  Law Centres Network: http://www.lawcentres.org.uk/ 
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lukla sosyal refah hukukunda uzmanlaşmışlardır. Hukuk merkezleri fa-
aliyetlerinin başından beri; eğitim, akıl sağlığı, göçmenlik ve ayrımcılık 
gibi konularla ilişkili toplumsal refah hukukunun geliştirilmesinde öncü 
olmuşlardır. Ağ, yapılan çalışmalar sırasında yerel yönelimleri ve prob-
lemleri tespit ederek, elde ettiği bilgileri gerekli politika değişikliklerinde 
savunuculuk yapmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri önle-
mek adına düzenleyip sıralar ve analiz eder. Hukuk merkezleri yerel halk 
içerisindeki grupları destekleyerek, bu gruplara eğitimler düzenlemekte, 
kapasite geliştirilmesine destek olmakta ve bireyleri sahip oldukları hak-
lar ve hukuk bakımından eğitmektedir. Hukuk merkezleri yönetiminde 
yerel halk bulunur, merkez kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir ve 
topluluğa karşı hesap verebilir durumdadır. 

Ücretsiz hukuki danışmanlık sunan örgütler arasında LawWorks27, mad-
di durumu ve adli yardıma erişimi olmayan bireylere ve gruplara üc-
retsiz hukuki yardım sunmayı amaçlayan kuruluşlar olan Solicitors Pro 
Bono Group ve Law Centres Network tarafından düzenlenen bir vakıf 
oluşumudur. LawWorks ulusal çapta bir ağı olan ve üniversiteler ve sivil 
toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş ücretsiz hukuki danışmanlık 
kliniklerine – çoğunlukla uzman hukuk merkezleri veya Citizens Advice 
Bureau’larına – pro-bono avukatları ve hukuk firmaları ile birlikte destek 
vermektedir. Hukuki klinikler bireylere sosyal refah meseleleri, iş huku-
ku, konut edindirme konuları ve tüketici anlaşmazlıkları gibi konuları 
kapsayan alanlarda ücretsiz ön danışmanlık hizmeti sunar. LawWorks 
İskoçya’da da faaliyet göstermektedir28. Birleşik Krallıkta avukatlık mes-
leğinin icrası hukuk müşavirleri (solisitor) ve dava vekilleri (barrister/
advocates) arasında bölündüğü için, İngiltere ve Galler’de “the Bar Pro 
Bono Unit”29 ve “Free Representation Unit”30 ayrı ayrı mahkeme karşısın-
da özel hukuki temsil hizmetini ücretsiz olarak verir. Bu oluşumun İs-
koçya’daki eşdeğeri ise “Free Legal Services Unit Court’tur”31. Bu örgütler 

27  LawWorks: http://lawworks.org.uk/clinics
28  LawWorks in Scotland: http://www.lawworksscotland.org.uk/
29  The Bar Pro Bono Unit’s: http://www.barprobono.org.uk/ 
30  Free Representation Unit: http://www.thefru.org.uk/ 
31  The Free Legal Services Unit of the Faculty of Advocates: http://www.advocates.org.

uk/FLSUwebsite/agencies_flsu.html 
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hukuki temsili, diğer danışmanlık ajanslarının yönlendirmesi yoluyla pro 
bono temelinde faaliyet gösteren dava vekilleri veya müşavirleri aracılığı 
ile temin etmektedir. Kuzey İrlanda’da ”NI Lawyers Pro Bono Group” pro 
bono hizmetini hukuk müşavirleri ve dava vekilleri aracılığı ile karşılar. 
32 Sendikalar gibi üyelik tabanlı örgütler de üyelerine ücretsiz hukuki da-
nışmanlık hizmeti sunabilmektedir. 

Mevcut ekonomik krizin yurttaşlara sunulan danışmanlık hizmetleri 
üzerinde büyük etkisi olmuştur. Devlet yardımlarındaki kesintiler, özel 
yardımların da azalması ile birlikte hem yerel hem de ulusal düzeyde, 
örgütlerin birleşmesine hatta kapanmalarına sebep oldu. Birçok örgüt 
hizmet sunabilmek adına teknolojiden daha fazla yararlanmak, ortaklık 
ve ticaret ortaklıkları oluşturmak veya sosyal girişimler kurmak gibi yeni 
yollar aramaya başlamıştır. Bu şekilde girişimlere örnek: “Islington Law 
Centre”33 tarafından yasal yardım kapsamından çıkartılan konularda da-
nışmanlık ve sosyal hizmet sağlanması adına kurulan Community Inte-
rest Company34 şirketidir. Şirket Law Center’dan ayrı bir şekilde ve ayrı 
bir binada Adil Ticaret ilkesine uygun şekilde makul fiyatlarla danışman-
lık hizmeti sunmaktadır. Karın tümünün ücretsiz hizmetlere aktarılacağı 
öngörülmektedir. Adil Fiyat girişiminin diğer örgütler tarafından kabul 
edilerek bu ilkenin geniş çapta kabul edilmesi hedeflenmektedir. 

Rapor tarihi itibariyle, ücretsiz hak temelli danışmanlık ve temsil hizme-
tinin geleceği belirsizdir. Danışmanlık hizmetlerinin en temel kaynağı 
olan Birleşik Krallık hükümeti, tavsiye ve danışmanlık hizmetlerinden 
desteğini öncelikle marjinal ve dezavantajlı grupların hayatına etki eden 
hizmetlerden çekmiştir. Mevcut hükümetin refah devletine dönüşüm 
için yaptığı reform girişimleri bu hizmetlere ihtiyaç duyan kimseleri zor 
durumda bırakmaktadır. Aynı zamanda, reformdan etkilenen kişiler 
bu değişikliği hukuki tavsiye alma şanslarının kısıtlanması olarak gör-
müşlerdir. Buna rağmen, Birleşik Krallı hükümeti bütçe kesintilerinin 
etkilerini kısmen azaltma arayışındadır. İhtiyaç sahiplerine danışmanlık 

32  The NI Lawyers Pro Bono Group:
http://www.barlibrary.com/about-us/ni-lawyers-pro-bono-group/

33  The Islington Law Centre’s: http://www.islingtonlaw.org.uk/
34  Toplumsal İlgi Şirketi 2004’te kabul edilen Şirketler Yasa’sında yeni getirilmiş bir ya-

pıdır ve kar ve malvarlıklarını toplum için kullanan şirketler şeklinde tanımlanmıştır. 
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hizmeti veren örgütleri desteklemek için hükümet Kabine Ofisi bünye-
sinde olan Sivil Toplum Ofisi (Office of Civil Society) tarafından birta-
kım fon destekleri oluşturulmuştur. 2010’da Kabine Ofisi fon kesintileri 
yapma amacıyla bütçe ile ilgili inceleme görevini üstlendi. Gerçekleşti-
rilen incelemenin ardından İntikal Fonu (Transition Funds) kuruldu. 
€104.500.000’dan oluşan fon kâr amacı gütmeyen sektöre – danışmanlık 
örgütleri de dâhil olmak üzere – sivil toplum örgütlerini bütçe kesintile-
rine hazır olmaları için ve daha sürdürülebilir hale gelerek hizmetlerini 
yeniden yapılandırmaları adına teşvik olarak aktarıldı. Yine 2012’de özel 
vakıfların müdahalelerinin sürmesi ve Kabine Ofisinin devam eden araş-
tırması sonucu ileride yapılacak finansmanların yalnızca danışmanlık 
hizmetlerine aktarılacağı kararlaştırıldı. Danışmanlık Hizmetleri İntikal 
Fonu (The Advice Services Transition Fund)35 yerel danışmanlık hizmet-
lerine yerel belediyeler düzeyinde sağladığı fonlar ile (€68.000.000) bu 
hizmetleri birleştirmeleri ve kurumsal olarak birleşmeleri için teşvik etti. 
Özel vakıflar aracılığıyla sağlanan diğer fon girişimleri belli bir konuda 
hizmet sunan – göçmenlik gibi - danışmanlık sektörüne de açık hale ge-
tirildi ancak danışmanlık hizmetlerinin uzun vadede sürdürülebilirliği 
belirsiz bir gelecek olarak görünüyor.

Birleşik Krallıkta Danışmanlık hizmetlerine ve hukuki yardıma getiri-
len bütçe kısıtlamaları, örgütlerin teknolojiden daha fazla yararlanmaya 
başlamalarına, özellikle danışmanlık ve hukuki yardım hizmetlerini te-
lefon aracılığı ile vermeye sebep oldu. 2008’de Adalet Bakanlığı telefon 
yardımıyla hukuki yardım36 konusunda açtığı ihalede gerekmesi halinde 
ihale yükümlüsünün dava üzerinde çalışması ve gerekirse mahkemede 
temsiliyet konusunda hizmet sunmasını şart koştu. Daha önce yüz yüze 
yapılan görüşmelerle verilen danışmanlık hizmeti telefon üzerinden ve-
rilmeye başlandı. Bu yöntemin Bakanlık için faydalarından birisi hukuki 
yardımın uygunluğunun daha yakından izlenebilmesini sağlaması oldu. 

Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act’in (LASPO Sa-
nıkların Cezalandırılması, Hüküm Verilmesi ve Adli Yardımın Sağlanma-

35 Daha fazla bilgi için: https://www.gov.uk/government/policies/making-it-ea-
sier-to-set-up-and-run-a-charity-social-enterprise-or-voluntary-organisation/sup-
porting-pages/advice-services-transition-fund 

36 Community Legal Service Direct adli vakalarda hizmet veriyor ve telefon hattı ve 
merkezleriyle danışmanlık hizmeti sunuyor. 
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sına İlişkin Kanunu) Nisan 2013’te yürürlüğe girmesinin ve telefon37 ve 
çevrimiçi38 temin hizmetlerinin genişlemesinin ardından, hizmetten ya-
rarlananların sayısı çarpıcı bir şekilde arttı. 2012/13’te39 yaklaşık 120.000 
arama alındı ve yaklaşık olarak aynı yoğunlukta arama 2013/14’ün40 ilk 
altı ayında cevaplandı. Adli yardım hizmetini yüz yüze gerçekleştirilen 
görüşmelerde ise aynı oranda bir düşüş yaşandı ve 2012/13’te 560.000 ki-
şiyle yapılan yüz yüze görüşmeler 2013/14’ün ilk altı ayında 75.000 kişiye 
geriledi41. Yüz yüze yapılan görüşmelerin azalmasındaki sebepleri belirle-
mek için henüz çok erken diğer yandan LASPO’ya karşı yürütülen kam-
panya ve adli yardımlara getirilen bütçe kısıtlamaları Birleşik Krallıkta 
ücretsiz adli yardımlara ulaşımın kısmen kısıtlandığı mesajının kamuya 
başarılı bir şekilde iletilmesinin buna etken olduğu düşünülüyor. 

37 Civil Legal Aid: https://www.gov.uk/civil-legal-advice 
38 Civil Legal Aid online: https://claonlineadvice.justice.gov.uk/ 
39 Legal Services Commission, Legal Aid Statistics in England and Wales 2012-2013: 

http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/lsc/legal-a-
id-stats-12-13.pdf

40 Civil Legal Advice, (October 2013) henüz çevrim içinde değil.
41 Legal Aid Agency, new matter starts 2013-14 (October 2013) henüz çevrim içinde 

değil. 
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Grafik 2: Telefon aracılığı ile sağlanan Sivil Adli Yargının kategorilere göre 
dağılımı (Nisan-Eylül 2013)42

42 Civil Legal Advice, call volumes and outcomes (October 2013) henüz çevrim içinde 
değil.
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2.2 İrlanda Deneyimi 

Citizen’s Information Board (CIB) bilgi, danışmanlık ve adli savunma 
hizmetlerinin kamu ve sosyal hizmetlerinin geniş bir alanına yayılması-
nı sağlayan yasal bir kurumdur. Citizens Information; internet sitesini43 

gönüllü ağı olan Citizens Information Centres ve Citizens Information 
telefon servisi gibi hizmetleri bulunur. Kurum, ayrıca mortgage ve borç 
konuları ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve engellilere adli temsil hizmeti 
sunan örgütlere destek olur ve fon sağlar44. CIB’nin bilgi, danışmanlık ve 
adli savunma hizmetlerinin yayılmasını desteklemek yasal yükümlülükle-
ri arasındadır. “The Citizens Information Act 2007” ile CIB, mevcut refah 
politikasının etkililiği ve verilen hizmetlerle ile bilgi temin etmesini ve bu 
hizmetlere ilişkin sorunları belirlemesi konusunda yetkilendirilmiştir. 

Daha önce gönüllü organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmiş bazı ça-
lışmalar yapılmış olsa da, Citizens Information Servislerinin gelişimi; 
Sosyal Yardım Bakanlığının hizmetlerinin giderek daha karmaşık hale 
gelmesiyle beraber 1974’te İrlanda hükümetinin “Citizens Advice Bure-
au’nun kurulumunda hükümet desteğinin politikasına dayandırılabilir. 
Aynı yıl hükümet tarafından yayınlanan bir bildiride– Community In-
formation Centres (Topluluk Bilgilendirme Merkezleri) olarak adlandırı-
lan bu hizmetin politik partiler ya da bireysel organizasyonlar tarafından 
işletilmemesi gerektiği vurgulanmış, her CIC’in kendi bağımsız yönetim 
kurulu olması gerektiği belirtilmiştir. 1974’te 25 adet Community Infor-
mation Merkezi (CIC) kurulmuş ve Birleşik Krallıktaki Citizens Advice 
Bureaux’lar model alınmıştır45. 

1990’da “Community Information Centres” isimlerini “Citizens Informa-
tion Centres” olarak değiştirdi. Haziran 2000’de yasal kurum olarak ku-
rulan “The National Social Service Board (NSSB)”,46 Department of Soci-
al Community and Family Affairs’in altında olacak Comhairle (İrlandaca 

43  www.citizensinformation.ie. 
44  Money Advice and Budgeting Service http://www.mabs.ie/ 
45  A.M. McCourt, Evolution, Rationale and the Future of Citizens Information Centres, 

University of Limerick (2005). 
46  National Social Service Board http://www.irishstatutebook.ie/1984/en/act/pub/0002/

index.html
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“konsey”) olarak “National Rehabilitation Board” ile birleştirildi.47 Bu-
nunla, bilgi, danışmanlık ve adli temsil hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktaydı. Son olarak, 2007 yılında “Citizens Information Board” 
yasal kurum olarak Comhairle’in yerini aldı.48

Yapılan birtakım idari düzenlemeler CIC’lerin gelişimine olanak sağladı 
ve çalışmalarına kolaylık sağladı. 1973’te İrlanda’nın Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na katılması İrlanda hükümetini “Community Information 
Centres”’i kurmak49 gibi birtakım yeni toplumsal düzenlemeler yapmaya 
teşvik etti. 1997 ve 2007 yıllarında düzenlenen The Freedom of Informa-
tion Acts50 ilgili devlet kurumlarına sorumluluklar yükledi ve bireylerin 
ilgili kurumların kayıtlarına erişimini düzenleyen haklar tanıdı. Citizens 
Information Services’ın birincil amacı kamu hizmetlerinin ülke genelinde 
halka temin edilmesi ve bu hizmetlerin yayılmasının sağlanması olması 
nedeniyle; Freedom of Information Acts, CIS’lere sağladığı kolaylıkların 
yanı sıra yurttaşların devlet kurumları aracılığıyla bilgiye erişimini art-
tırdı. Citizens Information Board’un görevleri, aktiviteleri ve karar alma 
süreçleri mevzuatın gerektirdiği usule göre işlemektedir.51

Citizens Information Services ulusal çapta 42 merkez ve 260 nokta ara-
cılığıyla yüz yüze, telefon ve internet aracılığıyla danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. Citizens Information Services 269 personel, 1136 gönüllü 
ve 210 “Konu Çalışanı (Scheme Worker)”ı bulunmaktadır ve çalışanların 
2012 yılındaki Tam Zamanlı Eşdeğeri (WTE) 524.5tir. 

47 The Comhairle Act 2000: http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0001/in-
dex.html

48  A.M. McCourt, Evolution, Rationale and the Future of Citizens Information Centres, 
University of Limerick (2005). 

49  A.g.e. 
50  Freedom of Information (FOI) Acts: http://foi.gov.ie/legislation 
51 Citizens Information Board (2010) Freedom of Information Act Section 15 and 16 

Reference Manual
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Grafik 3: Citizens Information Services aracılığıyla sunulan hizmetlerin 
kategorileri (2012).

Grafik yazısı

       Sosyal Refah               İş(sizlik)                      Sağlık

       Konut                          Para ve vergi               Yerel               Adalet

2012’de merkezler 629.168 arama aracılığı ile 997.287 vaka ile ilgili hiz-
met sundu. Geçtiğimiz yıllardan beri istikrarlı bir şekilde vakaların nere-
deyse yarısına yakınını oluşturan (%47) sosyal refah ile ilgili problemler 
diğer konulara göre yüksek ve hala artış göstermektedir. Bir sonraki en 
büyük kategori olan işsizliğin ardından (%9), konut edindirme (%6) ve 
para ve vergiler (%6) kategorileri gelmektedir.52

Merkezler tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinin büyük çoğunluğu 
başvuranların hakları ve yardımlara ilişkin alternatif seçeneklerinin olup 
olmadığı konusunda gerçekleşmiştir. (%61). İkinci olarak ise gerekli form 
doldurularak danışmanlık hizmetinin verilmesi (%13), ardından da; ilgili 
devlet daireleri ile başvuran adına telefon görüşmesi aracılığıyla sunulan 
hizmetler (%10) ve başvuranın faydalanabileceği kamu yardımlarının he-
saplanması (10%) olmuştur. Başvurularda sorular için ayrılan süre artmış 
ve yıldan yıla 10/20 dakika süren görüşmeler seviyeli olarak 21/40 dakika 
aralığına yükseltilmiştir bunun sebebi sunulan hizmetlere rağmen karşıla-
nan problemlerin karmaşıklığının artması olarak değerlendirilmiştir. 

52  National Summary CIS Activity Report 2012, Citizens Information Board 
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Adli temsil CIS’ın temel özelliklerinden biri olarak gelişmeye devam et-
miştir. Gerçekleştirilen adli temsil hizmetleri ilgili danışmanlık alanında 
en fazla temyiz ile olmuştur (%23.5). Merkezler ayrıca müşteriler adına 
vakaların %18’inde araştırma ve dosya hazırlıkları yapmışlardır. Diğer 
adli temsil hizmetleri; müşteri adına uzlaşma çalışmaları (%16), kendi 
kendini savunma desteği ve mentorluk (10%), toplantı veya resmi ince-
leme (%7) şeklindedir. Avukatlık hizmetlerinin çoğu sosyal refah dos-
yalarında (%47) olmuştur. Bunların ardından da, istihdam (%27), konut 
edindirme (%7) gelmektedir. Geriye kalan %18’lik kısmı oluşturan dos-
yalar çeşitli konularda dağılım göstermektedir (sağlık, tüketici hakları, 
para ve vergiler, ülkeden taşınma, adalet, eğitim). CIS adli temsil hizme-
tinden yararlananların çoğu doğrudan (%67) geri kalanlar ise Citizens 
Information Service’in yönlendirmesi ile (%18) hizmete başvurmuşlardır.

Citizens Information internet sitesi kamu hizmetleri ve İrlanda yurttaş-
larının yararlanacağı yardımlar hakkında kapsamlı bilgi sağlayacak bir 
araç olması için geliştirilmiştir ve aynı doğrultuda hizmet vermektedir. 
İnternet sitesi, çeşitli devlet kurumları ve ajanslar aracılığıyla elde ettiği 
bilgileri, kolay ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşmaktadır ve özellikle hak-
ları ilgili bilgiye ihtiyaç duyan bireyler ve bu bireylerin kamu ve sosyal 
hizmetlerine nasıl erişecekleri ile ilgili sorulara yanıt vermek için tasar-
lanmıştır. Site bir İrlanda e-devlet girişimidir ve aslen hükümetin Enfor-
masyon Toplumu için ilk eylem planı sonucunda oluşmuştur. Siteyi 2012 
yılında 6,6 milyon kişi ziyaret etmiştir.53

Citizensinformation.ie sitesi İrlanda’da yaşayan her kesime net, kolay ve 
etkili bilgi sağladığı için Ekim 2010’da Realex Irish Web Awards tarafın-
dan “İrlanda’nın En Kullanışlı Websitesi” olarak belirlenmiştir. 

Nisan 2012’de Citizens Information Board, citizensinformation.ie site-
sinin mobil uygulaması olan m.cinfo.ie’yi geliştirdiği için İrlanda Mobil 
eDevlet Ödülünü kazanmıştır. İnternet sitesinin yeni mobil sürümü gide-
rek artan kullanıcıların siteye erişimini kolaylaştırmaktadır.

CIS’ler yerel halkı hedefleyen bir dizi hizmet sağlayıcıları bulunan gi-
rişimler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmektedir. 2012 yılında Pri-
son In-reach Service, the Cuisle (Cancer Support) Outreach Service ve 
53  http://www.citizensinformation.ie/en/about_citizens_information.html 
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Jobs-club aylık sunumları gibi 60’tan fazla proje rapor edilmiştir. Projele-
rin çoğunluğu yerel halkın bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlamaktadır ve diğer konular ise engelliler (%11,5), dolaşan kişiler 
(%9,8) ve yaşlı bireylere (%6,6) yöneliktir.

2012 yılında Family Resource Centres (FRCs), Community Development 
Projects (CDPs) ve diğer gönüllü ve toplumsal gruplar dâhil olmak üzere 
132’nin üzerinde sosyal yardım hizmeti sağlanmıştır. Bu kuruluşlar top-
lumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamak adına 745 adet destek programları 
düzenlediklerini belirtti. Destek servislerinin büyük çoğunluğu toplu-
mun geneline yönelik olmuş (%34), bu grubu engelli bireyler (%22) ve 
yaşlı bireylere (%15) ve işsiz, kadın, göçmen ve gezginler izlemiştir.

Citizens Information Board, Department of Social & Family Affairs’in 
görev alanındadır ve bu kurum tarafından desteklenmektedir. Her Citi-
zens Information Service’ı CIB’den hibe almaktadır. CIS’lerin kendi Yö-
netim Kurulu bulunur ve hayırsever statüsünde olan limited şirketleridir. 
Merkezler devlet tarafından birtakım destekler alırlar, örneğin yerel yö-
netimin veya Office of Public Works’ün sahip olduğu taşınmaz mülkle-
re belirli miktarda kira desteği gibi. Birçok Merkez hizmetlerinin temin 
edilmesinin arttırılması için devlet memuriyeti planlarından yararlanır 
ve bazı merkezler belli projeleri için başka fon sağlayıcılarından hibe 
alırlar. Yine de sağlanan fonların çoğu Citizens Information Board’dan 
gelmektedir.

CIS’ler 2012 süresince; FLAC (aşağıda ayırntılı olarak tartışıldı şekilde), 
uzman muhasebecilerin gönüllü danışmanlıkları54, göçmenlik ile ilgili 
merkezler ve finansal enformasyon merkezleri55 ile beraber ücretsiz adli 
temsil hizmetini de barındıran birtakım uzmanlık hizmetleri sunmuştur.

Citizens Information Service’e ek olarak, spesifik gruplara yönelik çalışan 
ve bilgi, danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren birtakım örgütler mev-
cuttur. “The Money Advice and Budgeting Service (MABS)” İrlanda’da 
borcu olan veya olma tehlikesi altında olan bireylere yönelik ücretsiz, 

54  CAVA: http://www.charteredaccountants.ie/ 
55  National Summary CIS Activity Report 2012
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gizli, bağımsız ve objektif bir hizmet sunmaktadır.56 MABS ve CIS’lerin 
ortaklaşa çalışmaları, CIS’lara veya MABS’a başvuran müşterilere verilen 
hizmetlerin sürekliliğini sağlamaya çalışan MABS Cross Referrals Project 
aracılığıyla ulusal çapta geliştirilmektedir.
Ayrıca, the National Housing Charity, kiracılara danışmanlık ve avukatlık 
hizmeti sunar, evsiz olma riski bulunan bireylere destek sağlar.57 INOU 
(Irish National Organisation for the Unemployed), ülke çapında bütün 
işsiz bireylerin ve sorumlu olduklarının menfaatlerini ve görüşlerini tem-
sil etmeyi amaçlar.58 Treoir – National Specialist Information Service – 
evlenmemiş ebeveynler ve çocukları için hizmet verir.59 İrlanda Göçmen 
Konseyi göçmenler ve ailelerinin hak savunuculuğunu yapar.60 Spunout 
ise gençlere bilgilendirilmiş bir şekilde karar almalarına yardım eden, ob-
jektif danışmanlık hizmeti veren gençlerin yürüttüğü bir örgüttür.61

FLAC (Free Legal Advice Centres) aracılığıyla 60 adet Citizens Informa-
tion Centres’da ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.62 

Adalete erişimi teşvik eden kapsayıcı bir amaç için FLAC, çalışmalarını 
temel bilgi ve danışmanlık hizmetleri verme, ana alanlarda hukuki araş-
tırma ve analiz faaliyetlerini yürütme ve yargı reformları için savunucu-
luk çalışmaları yürütür.

2012’de örgütün çalışmalarına yönelik dış değerlendirmeye göre: “Zorlu 
faaliyet ortamında, FLAC’in temel hukuk alanlarında adalete erişiminin 
artmasında değişim yarattığına dair kanıtlar bulunmaktadır. 2012 boyun-
ca temel hukuk alanlarında ve özellikle tüketici kredisi ve borç alanında 
kamuya, politikaya ve politik tartışmalara önemli katkıları olmuştur. De-
zavantajlı insanların adalete, haklara ve yardımlara daha fazla erişimini 
sağlayacak veya sağlama potansiyeline sahip yasal ve idari değişikliklerin 
yapılmasına katkıda bulunmuştur.”63

56  https://www.mabs.ie 
57  http://www.threshold.ie 
58  http://www.inou.ie 
59  http://www.treoir.ie 
60  http://www.immigrantcouncil.ie 
61  http://spunout.ie 
62  Further information on FLAC can be found here: http://www.flac.ie/ 
63 FLAC Annual Report 2012. 
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FLAC Borçlar Yasası ile ilgili reformların yapılması hakkında on yılı aşkın 
süren istikrarlı bir kampanya yürütmüştür. Bu sebeple bireysel borçlar 
ve iflas etmiş ailelere sağlanan destek gibi konular 2012 yılında FLAC’in 
yürüttüğü politika ve kampanya çalışmalarının büyük bir kısmını oluş-
turmaya devam etmiştir.64

FLAC, hükümete sivil hukuki yardım planı yapması için lobi faaliyetlerin-
de bulunmuştur. Bu faaliyetin sonuç vermesinin ardından,65 hükümet ta-
rafından daha kapsamlı bir plan hazırlanması için çalışmalar yapmaya de-
vam etmiştir. İlerleyen yıllarda sivil hukuki yardım konusunda ve mevcut 
sistemdeki eksiklikleri vurgulayan raporlar hazırlamıştır. FLAC “Access to 
Justice – Right or Privilage?” raporunu yayınladığında 2005’ten bu yana 
aile hukuku meselelerindeki alternatif anlaşmazlık çözümlerine, güncelle-
nen web sitesi, adli yardımdan yararlanma sınırı ve bilgilendirme broşür-
lerinin kapsamının artması konularının ağırlık kazandığı görülmektedir. 66 

Ülke çapındaki FLAC merkezleri ağı İrlanda’nın tümündeki Citizens 
Information Centres’lar ile birlikte yürütülmektedir. FLAC’in gönüllü 
avukatları bu kliniklerde danışanlara bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar 
ancak danışanları temsil etmezler. 2012’de neredeyse 13.000 kişi hukuki 
FLAC merkezlerinde danışmanlık hizmeti almıştır. Desteklerin çoğunlu-
ğu aile (%34.4), iş hukuku (%15.3) ve kredi ve borç kanunu (%9.7) konu-
larında verilmiştir.67

FLAC ulusal telefon bilgi ve müracaat hattı düşük maliyetli hattı ile gü-
venli ücretsiz hukuki bilgi hizmeti vermektedir. Telefon hattı 2012’de 
12.459 arama cevaplamıştır. İnternet sitesini ise yıl boyunca 65.980 farklı 
kişi ziyaret etmiştir. 

Bağımsız bir hukuk merkezi olan FLAC, her yıl birkaç davayı inceler ve 
stratejik dava açar. 

FLAC’ın bir projesi olarak ortaya çıkan ve 2009’da kurulan “The Public 
64 A.g.e. 
65 Civil Legal Aid Act, 1995:http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0032/

print.html 
66  FLAC (2009) Civil Legal Aid in Ireland, 40 years on (s.1) 
67  FLAC annual report 2012 (http://www.flac.ie/publications/flac-annual-report-2012/) 
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Interest Law Alliance (PILA)”68 hassas ve dezavantajlı bireylerin menfa-
atlerini korumak için hukukun kullanımının teşvik eder. PILA’nın pro 
bono referans sistemi; sivil toplum örgütleri ve hukuk merkezlerinin hu-
kuki ihtiyaçları PILA’nın pro bono siciline kaydolan avukatlar ve hukuk 
müşavirleri ile karşılanır.

FLAC’in 2012’deki temel hukuki bilgi ve danışmanlık servislerinin gös-
terdiği temel istatistikler kamusal hukuki yardım gerekliliğinin sürdüğü 
ve yeni konuların ortaya çıktığını göstermekte ve daha kapsamlı ve yay-
gın olarak kullanılacak bir hukuki yardıma duyulan ihtiyacı gözler önüne 
sermektedir.69

The Legal Aid Board, kurulun mali uygunluk koşullarını ve değerlendir-
mesini karşılayan bireylere adli yardım hizmetleri sunmaktadır. Kurul 
ceza hukukuna dair meselelerde hukuki yardım yapmamaktadır. Legal 
Aid Board 1979 yılında kurulmuş olup yasal bir zemine oturtulması 
1995’te gerçekleşmiştir. İrlanda’daki adli yardım ile ilgili mevzuat Civil 
Legal Aid Yasası 199570 ile birlikte yasa kapsamında yapılan düzenlemele-
ri içermektedir. Yasadaki ana değişiklik Civil Legal Aid Tüzüğü 1996’dur71 
ve 200272 ve 200673 yıllarında değiştirilmiştir. 

Hukuk müşaviri ve dava vekilleri tarafından verilen hukuki danışmanlık, 
müvekkil adına dilekçe yazma veya üçüncü kişilerle müzakerede bulun-
mak için müvekkil temsil etme gibi faaliyetler şeklinde de gerçekleştiri-
lebilir. Müvekkiller ayrıca hukuki yardım da alabilirler. Hukuk müşaviri 
veya dava vekili müvekkilini Yerel Bölge Mahkemelerinde, Yüksek ve 
Temyiz Mahkemelerinde ve hatta Mülteci İstinaf Mahkemelerinde temsil 
edebilir.74 Kurul hizmetlerini ülke çapında bulunan 33 hukuk merkezle-
rinin oluşturduğu ağ ve kimi yarı-zamanlı hukuk merkezleri ile sağlar.
68  http://www.pila.ie/ 
69  FLAC Annual Report 2012, (http://www.flac.ie/publications/flac-annual-re-

port-2012/ ) 
70  http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0032/index.html 
71  http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/si/0273.html
72  http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/si/0008.html 
73  http://www.irishstatutebook.ie/2006/en/si/0460.html 
74  http://www.legalaidboard.ie/LAB/Publishing.nsf/Content/Home
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2012’nin bitiminde dava vekilleri ile yapacakları ilk görüşmeyi bekleyen 
5.068 kişi bulunuyordu ve ortalama bekleme süreleri ülke çapında büyük 
değişiklik – Monaghan’da yaklaşık 1 ay ve Clondaklkin ve Wicklow’da 15 
ay - göstermekteydi. 75 Hukuki Yardım planı Employment Appeals Tri-
bunal, Social Welfare Appeals Tribunal veya Equality Tribunal gibi idari 
mahkemeleri kapsamamaktadır.

İrlanda’da az sayıda Community Law Centres ve Uzman Hukuk Merkez-
leri bulunmaktadır. Bu merkezler bağımsız ve kar amacı gütmeyen örgüt-
lerdir. The Northside Community Law & Mediation Centre (NCLMC), 
Dublin’in Kuzeydoğu ve Merkez-Kuzey bölgelerinde bilgi, danışmanlık 
ve temsil hizmeti sunmaktadır. 2012’de hukuki hizmetlere sosyal veya fi-
nansal dezavantajlar dolayısıyla erişimi olmayan 3.182 kişi Community 
Law Centre aracılığıyla bu hizmetlerden faydalanmıştır. Hizmetlerin ço-
ğunluğunu aile ve borç ile ilgili konular oluşturmuştur.76

Bağımsız bir hukuk merkezi olan ve Sisters of Mercy tarafından kurulan 
The Mercy Law Resource Centre, evsizlere veya evsiz olma riski taşıyan-
lara hukuki hizmetler sunar. 77 Sendikalar da üyelerine ücretsiz hukuk 
hizmeti sunmaktadır.

İrlanda Barosu 2004’te Gönüllü Danışmanlık Planını yayınlamıştır. Plan 
hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini karşılayamayacak bireylere 
adli hukuki yardımın kapsamadığı alanlarda danışmanlık hizmetinin ve-
rilmesini öngörür. Sivil toplum örgütleri ve hayır dernekleri aracılığıyla 
çalışmaktadır. Kişisel borçlar, mortgage ile alakalı borçlar ve başarısız so-
nuçlanmış girişimlerden doğan borçlar 2011’de plan kapsamında verilen 
hizmetlerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.78

2008’de ekonomik durgunluğun başlamasıyla Citizens Information 
Service’lerde verilen hizmetlere duyulan talep artmıştır. İrlanda ekono-
misinde mülkiyet hususunda yaşanan gelişmeler ve bankaların verdiği 

75 FLAC Annual Report 2012, p. 15 (http://www.flac.ie/publications/flac-annual-re-
port-2012/ )

76  Annual Report 2012, Northside Community Lawa
77  http://www.mercylaw.ie/ 
78  Annual Report 2011, Voluntary Assistance Scheme of The Bar Council of Ireland 
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borçlarda büyük bir artış olması sebebiyle 1994’ten 2007’nin ortalarına 
kadar benzeri görülmemiş bir büyüme yaşanmıştır. Emlak piyasasının 
2008’deki çöküşü işsizliği arttırmış ve büyük bireysel borçlar ortaya çıkar-
mıştır. İrlanda hükümetinin bankaları kurtarmak adına onlara sağladığı 
sınırsız garanti ülkeyi devasa bir ulusal borcun içerisine sokmuş ve halka 
sunulan hizmetlerde kesintiye sebep olmuştur. Bunu izleyen 2010’daki 
EU/ECB/IMF troykası tarafından uygulanan kurtarma paketi ile kemer 
sıkma önlemleri uygulanmıştır. 2007’de GDP’nin %20’si olan ulusal borç 
2012’de %84’e çıkmıştır. 

CIS’ler artan bir şekilde, müvekkillerinin pahalı yaşam standartlarıy-
la mücadele etme, sosyal refah sisteminde meydana gelen yıllık deği-
şimler ve yükselen işsizlik gibi zor süreçlerden geçtiğini rapor etmiştir. 
Ekonomik gerilemeye bağlı olarak birçok müvekkilin finansal ve ailevi 
problemler yaşamaya başlamasıyla verilen hizmetler yeni ve zorlu alan-
lar konusunda da verilmeye başlanmıştır. 2012 Bütçesi ile açıklanan bazı 
kamu harcamalarındaki kesintilerin etkisi hemen görülmüştür, kimi de-
ğişikliklerin uygulanmaya konması zaman almış ve CIS’ten yararlanan ve 
sosyal yardıma dayalı olarak yaşamını sürdüren kişiler için uzun süreçli 
bir belirsizliğe neden olmuştur. Müvekkillerin iş kayıpları, mortgage sı-
kıntıları, borç ve ilişkilerindeki çöküntüler başvuruların daha karmaşık 
hale gelmesine neden olmuş ve hizmet iş yükünün artmasına sebep ol-
muştur. Diğer yandan hizmetler daha fazla müvekkille daha az kaynak 
aracılığı ile verilmiştir. 79 

2012 CIS Faaliyet Raporları tüm bölgeler ve büyüklüklerdeki CIS’ler 
tarafından karşılaşılan ortak sorunları ortaya koyuyor: başvurulardaki 
sorular daha çetrefilli ve hizmet sunumlarının çoğunda müvekkiller ile 
daha derin bir seviyede bir araya gelmektedir. Borç yükü altında olmak, 
işinden olmak, ekonomik ve kişisel sıkıntı konuları tüm hizmet verici-
ler tarafından rapor edilmektedir. Birçok merkez gittikçe daha komplike 
bilgi ve danışmanlık hizmeti sunarken kaliteli avukatlık hizmeti sunma 
konusundaki endişelerini dile getirmiştir. 

Ağın mevcut olan en büyük sorunu bilgi, danışmanlık ve avukatlık hiz-
metine olan talebe ve daha çok danışana daha az kaynak aracılığıyla ilgi-
lenmesinde yanıt vermek olarak belirlenmiştir. 
79  National Summary CIS Activity Report 2012 



Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

27

2.3 Romanya Deneyimi

Romanya’da National Association of Citizens Advice Bureaux, (NACAB) 
Citizens Advice Bürolarının (CAB) aktivitelerini desteklemek ve yön-
lendirmek amacıyla kurulmuştur. NACAB kırsal ve kentsel olmak üze-
re 60’tan fazla bölgede 37 STÖ ve CAB şubesinden oluşmaktadır. Büro; 
CAB’lerin aktivitelerini organize eder, ulusal boyutta CAB ağını güçlen-
dirir, kamu otoriteleriyle kurduğu ilişkiler ile CAB’leri temsil eder. Ayrıca 
CAB’lerden sağlanan bilgiye dayalı olarak politika yapımı ve sosyal hiz-
metler sektörüne etkide bulunur. 

Romanya’da yurttaşların karar alma ve bilgi edinme süreçlerine katılımı 
konusunda çok yol kat edildi. NACAB yurttaşları hakları ve sorumluluk-
larıyla ilgili mevzuat konusunda yönlendirmek ve destek olmak amacıy-
la yaratıldı. Bu doğrultuda, Romanya 2001’de Freedom of Information 
Act’i80 ve takiben 2003 Sunshine Law’u81 yurttaşlarının bilgiye daha iyi 
erişim sağlaması ve karar alma süreçlerinde yurttaş katılımına temel ya-
ratılması amacıyla yasalaştırdı.

Bununla beraber, hukuki adımlar olumlu bir gelişme olarak değerlendi-
rilse de kamu kuruluşlarında kimi eksiklikler nedeniyle pratikte bilgiye 
erişimin ve yurttaş katılımının hala gerçekleştirilemediği açıktır. Daha 
önce de ifade edildiği üzere82 kamu kuruluşlarının şeffaflık yasalarının 
hükümlerini lafzi olarak yerine getirmenin ötesinde yurttaşların karar 
alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamaları gerektiği ifade edildi. 
Kamu kurumları tarafından yurttaşa danışma süreci –ki henüz yeni baş-
lamıştır-, yurttaşlara uygun bir şekilde danışıldığı ve yurttaşların düşün-
celerinin tamamen dikkate alındığı doğrultuda geliştirilmelidir. Yurttaş-
lar ve kamu kuruluşları arasındaki sağlıklı bağlantının kurulabilmesi için 
kamu kuruluşlarının şeffaflık yasalarının hükümlerini yurttaşa danışma 
sürecinde daha aktif kullanmaları gerektiği ortaya çıkıyor.

80  Law 544/2001: http://www.dci.ro/En/Legi/544.pdf
81  Law 52/2003: http://www.mdrt.ro/en/transparenta/prezentare-generala/-9092
82  CeRe, Public Participation in Romania – Reality or Fairy Tale? (2007): http://www.

ce-re.ro/ENG/documente&c=5
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NACAB/CeRe tarafından yapılan ortak bir çalışma, kırsaldaki yerel oto-
ritelerin yurttaşların yerel bazda karar alma süreçleriyle ilgili olarak ye-
terince bilgilendirmediğini ortaya koyuyor83. Bu çalışma, şehir merkez-
leriyle kırsal topluluklar arasındaki coğrafi farklılıkların varlığını ortaya 
çıkararak kırsaldaki yurttaşların ilgili bilgiyi edinme sürecinde önemli 
kısıtlamalarla karşılaştığını belirtmiştir. 

Yine de, 2002’den bu yana yurttaşların bilgilendirilmesi ve katılımı konu-
sunda aktif olarak çalışan bir organizasyona göre hala yapılması gereken 
çok şey var. Yurttaşların karar alma süreçlerine katılımlarının önkoşulu 
olarak öncelikle eksiksiz ve anlaşılır bilgiye ücretsiz erişimi sağlanmalıdır. 
Romanya’da yurttaş katılımının sağlanması için eksiksiz ve bütün bilgiye 
erişimi önem kazanıyor bunun sebebi ise yurttaşların en uygun kararı 
alması için bilgiye erişimlerinin sağlanması gerekliliği. Benzer sebeple, 
kamu kuruluşları yurttaşları danışma sürecine katmak için bilgiye erişi-
mi sağlamalı ve böylece halka danışma süreci sonucunda alınan kararla-
rın meşruluğunu artırmalıdır. Bilgiye eksiksiz erişim olmadan yurttaşlar 
karar alma sürecine aktif bir şekilde katılamaz ve bunun sonucunda da 
seslerini duyuramazlar.

Romanya’da yurttaşlar karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için 
sürekli desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu hizmet sadece gerekli bilgiye 
erişimlerini sağlamakla sınırlı değil, onlara tavsiye ve yönlendirme ile 
problemlerine ilişkin en iyi çözümü sunma seçeneği de sağlanmalıdır. 
Bu, yurttaşın farkındalığını artırma sürecinin hedeflerinin de yerine geti-
rilmesini sağlar. Yurttaşlar için sadece bilgiye erişimle yetinilmemeli, aynı 
zamanda belli bir eylemin sonuçlarının farkında olmaları sağlanmalı ki 
gelecekte kendilerine etkileri konusunda da sağlıklı kararlar alınabilsin. 

Bütüncül bilgi kavramı aynı zamanda Romanya yurttaşları için entegre 
bir bilgi ve tavsiye hizmetine müracaat olanağını da zorunlu kılıyor. Bu 
bağlamda, entegrasyon, kamuyla ilgili yığınla veriyi ulaşılabilir kılmak-
tan ziyade, yurttaşların bir hizmete erişimini sağlama anlamına geliyor. 
Sonuç olarak, CAB’lerin bu gibi durumlarda gerekli bilgi ve tavsiyeyi sağ-
layabilmesi önem kazanıyor. CAB’lerde, yurttaşların önce sorunları belir-

83 NACAB and CeRe, In Quest of Democracy – Practices of Transparency in Rural Mi-
lieus (2007), Romca: http://www.robcc.ro/media/diverse/In%20cautarea%20democ-
ratiei%20rurale.pdf
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lenir ve karar almalarını sağlayacak gerekli bilgi verilir. CAB’ler yurttaş-
ların problemini çözmek için onları aktif olarak destekler – sadece bilgi 
edinmelerinden ziyade aynı zamanda kendilerine sonuçlarının farkında 
olacakları birden fazla seçenek sunulur. Bu süreç yurttaşların bilinçli bir 
şekilde karar almalarını sağlar.

NACAB 10 yıldan fazla olmak üzere, standart, yüksek kaliteli bilgi ve 
öneri sağlayan bir CAB ağını kontrol etmektedir. CAB’ler kurulduğun-
dan beri 18.000’den fazla yurttaş, problemlerinin çözümüne ilişkin ge-
rekli bilgi ve öneriyi sağlayan CAB servislerinden yararlandı. CAB’lerde 
tüm yurttaşlar eşit muamele görür, ihtiyaç duydukları tüm gerekli bilgi ve 
desteği alır ve onların deneyimi toplumsal olumsuzlukları giderebilecek 
yasa ve politika yapım sürecini etkilemek amacıyla tasarlanmış makro bir 
süreci besler.

NACAB bugün Romanya’nın her yerinden 37 üye organizasyonu barın-
dırmaktadır. Çoğu üye kurum; genel hizmetlerini tüm yurttaşlara sun-
makla birlikte işsiz ya da düşük gelirli yurttaşlar için olan hizmetlere özel 
ilgi gösterilir. Yine de, bazı CAB’lerin özel uzmanlık geliştirdiği alanlar 
bulunur. Timisoara’daki CAB, Timisoara Kiracılar Derneği Federasyonu 
ile işbirliği içindedir. Federasyon; kiracı hakları, mülkiyet ve emlakla ilgili 
bilgi ve tavsiyede bulunmak, kiracıların yaşam koşullarını iyileştirmek 
için yerelde kiracı dernekleriyle işbirliği geliştirmek ve daire ve apart-
manlarda yaşayan insanlara etki eden yasa ve düzenlemelerde değişiklik 
yapılması gibi çalışmalar yapar. Bihor eyaletinin Oradea şehrindeki CAB 
özellikle Roman topluluklarıyla beraber çalışırken, Campia Turzii’deki 
CAB tüketici hakları üzerine yoğunlaşmaktadır. CAB’ler tüm politika 
alanlarında bilgi sağlıyor olsa da, CAB danışmanları daha detaylı tavsiye 
gerektiğinde meslektaşlarının uzmanlığından faydalanabilir, CAB danış-
manlarının karşılaştıkları meseleyi çözmeleri için birbirlerine yardım et-
meleri teşvik edilir.

CAB’ler bağımsız bilgi ve tavsiye hizmetini ücretsiz sunar; yurttaşların 
sorunlarını çözmeye, haklarını kullanmaları ve sorumluluklarını karşıla-
malarına destek olur. Romanya’da CAB’ler 12 yasal kapsamda bilgi ve tav-
siye hizmeti verir, bunlar; sağlık hizmeti, sosyal destek, sosyal sigorta, iş-
çi-işveren ilişkileri, tüketicinin korunumu, sivil haklar ve yükümlülükler, 
mülkiyet, vergilendirme, eğitim, noter prosedürleri, çocukların koruması 
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ve diğer kamu hizmetleridir. 2011’de, Romanya’daki CAB’ler 20.000’den 
fazla kişiye bilgi ve tavsiye hizmeti sundu, 15.000 vaka kaydedildi. Ağus-
tos 2012’de toplanan veri Temmuz 2012 itibariyle CAB’lerin 8.000’den 
fazla vakayla ilgilendiğini gösteriyor. Vakaların %50’sinden fazlası iş ve 
çalışma ilişkileri, işsizlik, sosyal haklar ve sosyal destekle ilgiliydi.

Bunlara ek olarak, NACAB’in meslek edindirme programı kırsalda 900’den 
fazla hassas durumdaki kişiye (işsiz, geçimlik tarım yapan kişiler, ev işçileri 
vb.) temel eğitim verdi. Program; temel bilgisayar becerileri, iş bulmak ve 
küçük işletme kurmak konuları üzerine 5 çeşit temel eğitim sundu.

NACAB CAB’lerin aktivitelerinin koordinasyonuna yardım eder ve 
200’den fazla CAB personeli danışmana yurttaşları desteklemeleri ve 
yönlendirmeleri için geniş çaplı eğitim programları sunar. NACAB aynı 
zamanda kamu kuruşlarıyla olan ilişkilerinde üye kuruluşları temsil eder 
ve faaliyetlerini geliştirmelerinde yardımcı olur. NACAB kurumsal geli-
şim ve kamu kuruluşlarının performanslarının artırımı konularına odak-
lanan, Romanya’da bilgiye erişim ve yurttaş katılımı gibi konulardaki de-
ğişimlerde önemli rol oynayan bir kuruluştur. 

NACAB, 2002’de AB’nin sivil toplumu güçlendirmek amacıyla yürüttüğü 
PHARE programı kapsamında kuruldu. NACAB aynı zamanda Roman-
ya (the Department of Liaison with the Political and NGO Environment) 
ve Birleşik Krallık (Uluslararası Kalkınma Bakanlığı) hükümetlerinden 
de destek aldı. 2001’de fonunun %83’ü Avrupa Birliği fonlarından kar-
şılanırken kalan miktar üyelik ücretleri ve özel bağışçılardan sağlandı.84

NACAB 12 yıldan boyunca kurumsal gelişme bağlamında değişim gös-
termiş ve daha istikrarlı bir kurumsal yapıya doğru evrilmiştir. CAB’lerin 
faaliyette bulunduğu topluluklarda verilen hizmetler belirli ve yerleşmiş-
tir. Yine de NACAB misyonuna ulaşmak için yurttaşlar (sorunları ve ih-
tiyaçları) ve kamu kuruluşları (yurttaşları karar alma süreçlerine dahil 
etme sorumlulukları) arasındaki ilişkiyi sağlayan istikrarlı bir kurum ha-
line gelmesi için kurumsal kapasitesini artırması gerekmektedir.

Romanya’da bilgi ve tavsiye hizmetlerinin karşılaştığı güncel zorluklar ge-
nelde finansal problemlerdir. Halihazırda hizmetler verilmesi hala gerek-

84 NACAB, Annual Report 2011: http://www.robcc.ro/media/diverse/Annual%20re-
port%202011engleza.pdf
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liliğini korurken (özellikle henüz internetin erişmediği kırsal ve küçük 
kent bölgelerinde), STÖ’ler için var olan fonlar daha yenilikçi yaklaşımlar 
ve proaktif hizmetler üzerinde yoğunlaşmakta eğilimindedir. Bilgi ve da-
nışmanlık hizmetleri CAB’lerin hala en önemli çalışma alanları olsa da, 
proje temelli fonlar CAB’lerin, yerelde destek kampanyaları düzenlemek, 
yerel politikalar üzerinde çalışacak yurttaş grupları kurmak ve meslek 
edindirme programları başlatmak gibi alternatif girişimler yaratmak zo-
runda kaldığını göstermiştir. 

Son yıllarda NACAB’in CAB’leri toplumsal kalkınma ve çalışma, yurttaş-
ların menfaatleri ile ilgili kampanyalar düzenlemek, online danışma, des-
tek grupları dışında belli konularda tartışmalar gibi yeni bilgiler üretil-
mesi konusunda kimi çalışmalar yapmaları konusunda teşvik etmektedir. 
Tüm bu girişimler için CAB’lerin görünürlüğünü artırmak, hizmetlerin 
ulaşım alanını genişletmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve yeni proje 
fikirleri üretmek fon artırımı çabaları için önkoşulları teşkil etmektedir.

Öngörülen esas değişikliklerden biri de CAB’lerin hizmetlerinin temini 
ile ilgilidir. Bilgi ve tavsiye hizmetlerinin sağlanması dinamik bir süreç 
olduğu için, infoBCC adı verilen NACAB’in bilgi sistemi üzerinde yurt-
taşların faydalandığı bilgi ve tavsiye hizmetlerinden veri toplamakta kul-
lanılan bilgi işlem altyapısını geliştirmek ve dış faktörlere cevap vermek 
amacıyla adapte olabilecek bir hizmet temin etmek büyük önem taşımak-
tadır. Gelecekte öngörülen değişiklikler, yerel ihtiyaçlara uyum sağlamak 
için; CAB’lerin yüksek standartta bilgi ve tavsiye temin etme kapasitesi-
nin artırılması, CAB’lerin zaten sunduğu hizmetlerde profesyonelleşmesi 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Hedef, CAB koordinatör ve personelinin ye-
rel ve toplumsal boyutta yurttaşların ihtiyaçları hakkında daha bilinçli 
hale gelmeleri ve CAB’lerin verdiği temel hizmetlerin, yurttaş gruplarını 
kendi topluluklarında değişim yaratabilecek duruma getirmesinin sağ-
lanması olmalıdır. NACAB’in kurumsal gelişim yaklaşımının temelinde 
bilgi ve danışmanlık yatmaktadır ayrıca NACAB yerel bazda destek giri-
şimlerinin bir parçası olarak toplumsal kalkınma ve toplumsal organizas-
yon üzerine de çalışmaya başlamıştır.
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3. Yurttaş Yardım Hizmetleri Konusunda Ortak Bir 
Anlayışa Doğru 

Triple A projesinin amacı, Batı Balkanlarda ve Türkiye’deki sivil toplum 
örgütlerini yurttaşlara hakları konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri 
sağlamalarına teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 85 86

3.1 Genel İlkeler

Yurttaşlara yardım hizmetleri, bireylerin yurttaş olarak hakları ile ilgi-
li konularda bilgiye erişmeye olan ihtiyaçları ve yurttaşların bu hakların 
kullanımına yönelik olarak onları güçlendirme doğrultusunda sağlan-
maktadır. Bunlar hakları konusunda bilgiye erişim kadar onları kullanır-
ken danışmanlık ve doğrudan destek almalarını içeren geniş bir hizmet 
alanını kapsar. 

Hizmetlerin temelini hukukun üstünlüğü ilkesi oluşturmaktadır. Amaç, 
BM Kalkınma Programı’nın tanımladığı üzere, resmi ve resmi olmayan 
kuruluşlar yoluyla şikayetlerinin çözüme kavuşturulması konusunda so-
run yaşayan kişilerin adalete erişim kabiliyetini geliştirmektir.87 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve benzeri Birleşmiş Milletler bildi-
rilerine taraf olan bütün Avrupalı devletler, hukukun önünde eşitlik ilke-
sini ve adli yardıma erişim hakkını kabul etmiştir. AB Temel Haklar Şartı 
adalete erişimin etkin bir şekilde sağlanması gerektiğini kabul eder88 ve 
iyi idareye erişim hakkını tanır. 89 Bu bakımdan Şart yurttaşlara sunulan 

85  Triple A ya da hizmet kavramı bilgi, rehberlik ve danışmanlık ve doğrudan destek 
anlamında kullanılacaktır. 

86  Yurttaş kavramı o ülkede yaşayandan daha geniş anlamda kullanılmıştır (geçen, sığı-
nan vb.) 

87 UNDP, “Access to Justice Practice Note” (2004): http://www.undp.org/content/
dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publicati-
ons-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf

88  Madde 47 Etkin çözüm ve adil yargılanma hakkı 
89  Article 41 İyi yönetim ilkesi:
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danışmanlık hizmetlerinin hangi ilkeler, hak ve değerler üzerine kurula-
cağına dair bir dayanak oluşturmaktadır. 

Proje hizmetleri 3 ayrı şekilde kategorilendirmektedir: (1) bilgiye erişim; 
yurttaşları hakları ve resmi ve resmi olmayan kuruluşlar yoluyla şikayet-
lerinin çözüme kavuşturulması konusunda bilgilendirme; (2) yurttaşlara 
hukukun daha yaygın bir şekilde uygulanabilmesi için danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti verilmesi; ve (3) doğrudan destek sunarak ücretsiz veya 
düşük ücretli kişisel danışmanlık sağlama ve gerekli durumda etkili hu-
kuki danışmanlık veya mahkeme önünde temsil sağlama.

Yurttaşlara sunulan yardım hizmetleri herkesin hakları hususunda bil-
gilenmesi gerektiği ilkesini temel almaktadır. Uluslararası ve Avrupa’nın 
insan hakları standartlarıyla koşut şekilde, hizmetler sosyal, politik, et-
nik, itiraf bazlı, dil ve buna benzer ayrımları gözetmeksizin sağlamalıdır. 
Hizmetin düşük gelirli, hassas durumda olan, sosyal dışlanmışlık içeri-
sinde veya benzer durumlarda olan bireylere erişilebilir olması önemli-
dir. İhtiyacı olanlara hizmetler ücretsiz olarak sunulmalıdır ve hizmetler 
gizli, bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bütün yurttaşlar eşit derecede hizmet 
ve yardım almalıdır. Citizens’ Advice (UK) tarafından tanımlandığı gibi 
FAIR stratejisi (adil, erişilebilir, kapsayıcı, ilgili) şeklinde belirlenebilir.90

3.2 İlk Başvuru Noktası Fikri

Yurttaş Destek Hizmetleri’nin dayandığı bütünsel yaklaşım: karmaşık 
modern toplumlarda insanlar, çoğunlukla danışmanlık için nereye gi-
deceklerini bilmemeleri veya bir kuruluştan diğerine gönderilmelerini 
engellemek için kurulmuştur. Diğer yandan birçok konu bir biri ile ilişki-
lidir. Örneğin vergi, sosyal yardımlar veya konut edinme ile ilgili sorular 
bir bütünlük arz eder. Yurttaşlar ilk başvurdukları noktada sorunlarının 
tümüne bir cevap bulmayı isterler.

Bazı durumlarda, yurttaşlara sunulan hizmetler toplumun farklı grupla-
rına yönelik olabilir: kadınlar, yaşlı bireyler, çocuklar, hastalar, engelli bi-
reyler, mülteciler ve göçmenler veya diğer hassas gruplar. Belli bir gruba 
yönelik verilen hizmetler o grubun tüm ihtiyaçlarına yönelik de olabilir. 

90 Citizens’ Advice (UK): http://www.citizensadvice.org.uk/citizens_advice_service_
equality_and_diversity_strategy.pdf
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Hassas gruplar ve dışlanmış kişilere hizmet vermek için disiplinler arası 
bir bakış açısı gereklidir.

Öte yandan Yurttaş Destek Hizmetlerinin herkesi hakları konusunda 
daha iyi bilgilendirme ve bu alanda güçlendirmenin yollarını bulma gibi 
bir amacı bulunmaktadır. 

Bu hizmetlerin toplum tarafından kabul görmesi ve kullanılması için 
ulaşılabilir olması, yerel olması, topluluk/mahalle tarafından desteklen-
melidir. Ayrıca Yurttaş Destek Hizmetlerinin temelini oluşturan eşitlik 
ilkesini yasaların önüne koymak için ülkenin tümünde bu hizmetler ve-
rilmelidir. Belirli bölgelerde başlangıç yapılsa da uzun dönemde ülke ça-
pında ilk başvuru noktalarından oluşan bir ağ oluşturulmalıdır. 

3.3 Bilgilenme, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek 
Hizmetlerine Erişim

Yurttaş Destek Hizmetleri ve ilk başvuru noktaları yurttaşların hukuki 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi çalışıyor olsa da pratikte verilen hizmetler 
konusunda birtakım zorluklar yaşanmaktadır:

Sorulan soruya tek noktadan yanıt verme zorunluluğu yanıtın genel ol-
masını dolayısıyla yüzeysel bir hal almasına sebep olabilir.

İlk başvuru noktası yaklaşımı uzmanlaşmayı azaltabilir çünkü hiçbir da-
nışmanın yurttaşların haklarına dair her konuda derinlemesine bir bilgi 
sahibi olması beklenemez.

Verilen hizmetlerin ücretsiz olması finansal kaynak olarak vergi mükel-
leflerinin ve/veya özel bağışların desteğine dayanmasına yol açmaktadır. 
Belirli bir konuda çalışarak hizmet veren kuruluşlar genel alanda hizmet 
veren kuruluşlardan daha kolay bağış toplayabilmektedir. 

İlk-başvuru noktasının avantajlarını artırmak ve yukarıda bahsedilen 
zorlukların üstesinden gelmek için tek bir hizmet sunumundansa kade-
meli bir sistem olarak farklı aşamaları belirlemek önemlidir. Yurttaşlar 
için sunulan yardım hizmetleri, aşağıda açıklandığı gibi yurttaşların bil-
giye erişimi, rehberlik ve danışmanlık ve doğrudan destek sağlamaya yö-
nelik olmalıdır: 
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Bilgiye Erişim 

Toplum erişilebilir ve uygun zamanlarda açık olan hizmetler bulmayı 
beklemektedir ve bireyler seçecekleri yollar aracılığıyla yardıma ulaşabil-
meyi tercih etmektedir: telefon, yüz yüze görüşme veya kendi kendine 
yardım materyalleri (kılavuzlar veya elektronik kaynaklar) aracılığıyla. 
Yanıtlar doğru adrese yönlendirme veya irtibat bilgilerini paylaşmak ka-
dar basit olabilmektedir. Yüz yüze görüşmeler daha önemli şikâyetleri 
olan hassas gruplar için önemlidir. İlk aşama öncelikle teşhis etme ve hız-
lı cevap verebilme olmalıdır. Başvuran kişi ya hızlı bir cevap alabilmeli ya 
da kendi kendine yardım yoluyla bir çözüme yönlendirilmelidir (Zaten 
pratikte de başvuruların yarısı bu şekilde yanıtlanmaktadır). Sorun daha 
çetrefilli ise yurttaşlar başka bir hizmete/kuruma yönlendirilir veya bir 
danışmanla gerçekleşecek bir görüşme aracılığıyla danışmanlık ve/veya 
doğrudan destek hizmeti sağlanır. 

Rehberlik ve Danışmanlık 

Yurttaşın bir sonraki aşamaya geçmesini ve bir danışman ile görüşme-
sini sağlamak sorunun niteliğine bağlıdır. Avukatlar ve eğitimli gönül-
lüler gibi daha uzmanlaşmış personelin sürekli görevde olmalarındansa 
önceden belirlenmiş zamanlarda bulunmaları sağlanarak belli günlerde 
danışmanlık seansları verilebilir. Yurttaşların haklarına yönelik sunulan 
danışmanlık hizmetleri her seferinde bir avukat aracılığıyla gerçekleşti-
rilmek zorunda da değildir. Sonuç olarak belli bir düzeyde hukuki eğitim 
geçmişi bulunmayan danışmanları eğiterek günlük Sorunlara yönelik 
daha fazla yanıt vermelerini sağlamak ve sorunlu vakalara daha dene-
yimli çalışan veya avukat sağlamak gerekebilir. Danışmanlık ve hukuki 
yardıma erişim ilkeleri açısından hizmet en çok ihtiyacı olan bireylere 
sunulmalıdır.91

Doğrudan Destek 

Bir sonraki aşama olan doğrudan destek, yurttaş adına idari birimlere 
belge hazırlamak, yurttaşa hangi şekilde başvuruda bulunacağına veya 
mahkeme önünde kendisinin nasıl temsil edileceğine yönelik tavsiyeler-
91 Citizens’ Advice in its service strategy 2010-2014 has adopted the criteria that can 

assist in determining who is in greatest need (page 9), which is available here:
http://www.citizensadvice.org.uk/pdf_citizens_advice_service_strategy_2010-2014.pdf
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de bulunmak gibi daha aktif danışmanlık hizmetlerini barındırır. Yurt-
taşın karmaşık sorunu olması ve birden fazla konuda yardıma ihtiyacı 
olduğu durumlarda bu süreç zorlu olabilir. Ekonomik kriz süreçlerinde 
finansal danışmanlık ve borç sorunları ile ilgili yardım taleplerinin arttığı 
görülmektedir. Verilen hizmet avukat için dosya hazırlamaya kadar gide-
bilir. Bazı durumlarda tek yol vakayı ilgili mahkemeye veya adli mahke-
melere taşımak olabilir. 

Hukuki temsil, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Devlet tarafın-
dan desteklenen veya bağımsız hukuki yardım örgütlerinde faaliyet gös-
teren avukatlarca verilebilir. Kimi kez bireylere kendini temsil etmesi için 
eğitimler veren ve hatta hukuki yardım veren örgütler de bulunur. Kimi 
ülkelerde yargı ve resmi görevlilerle işlemleri yürütmek için muhattap 
(interlocutor) olarak da hizmet veren kişiler vardır. 

3.4 Kayıt Tutma: İzlenebilirlik ve Sonuçlar

Kademeli sistemde talebe yönelik dönütler uzmanlık seviyelerinin art-
masıyla, genelden başlayarak bireyin özel ihtiyaçlarını yanıtlayan farklı 
yollar şeklinde düzenlenebilir. Yurttaşın aynı aşamalara baştan başlaması 
ve sorununu tekrar tekrar açıklamasını engellemek ve sürecin izlenebilir 
ve kademeli sistemdeki bütün aşamaların kesintisiz olması için kayıtlar 
doğru bir şekilde tutulmalıdır. Hizmetlerin topluma ve bağışta bulunan-
lara hesap verilebilir olması adına bu önemlidir. Ayrıca kayıtlar hizmet-
lerin nitelik ve nicelik olarak neler başardığının ortaya konması için de 
gereklidir. Yurttaş yardım hizmetlerinin yıllık raporu normal şartlarda 
verilmiş hizmetlerin istatistiklerini, ilgili temel alanlarda ve nüfus kate-
gorilerine göre yapılan analizleri içerir. Raporlar ayrıca dikkat çeken va-
kaları ve takip edilen davaları barındırır.

Bu süreçte yurttaşlar için birtakım olası sonuçlar bulunmaktadır. Bireyin 
hakları hakkında ilk elden bilgi ve danışmanlık hizmetine ulaşması yet-
kilerine ulaşmasına ve gerekli olmayan fazladan harcamaları önler. Bazı 
durumlarda yurttaşlar çok geç, sorun ortaya çıktıktan sonra başvuru ya-
makta. Çıkar kaybı durumunda tazminat talebinde bulunulması, borçla-
rın uygun şartlarda geri ödenmesinde müzakereleri veya evsizlik ve işsiz-
lik ile ilgili tehlikeleri önleme konularında yardım sağlanır. 
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Hak sahibinin daha iyi bilgilendirilmiş ve danışmanlık almış olmasının 
idarenin omzundaki yükü hafifletmesine yol açması bakımından avan-
tajları da bulunmaktadır. Diğer yandan iyi işleyen bir yurttaşlar için da-
nışmanlık hizmeti sisteminin kamu idaresinin sorumluluklarını ve hesap 
verebilirliğini azaltmasına mazeret olmamalıdır. Yurttaşların hem gün-
delik problemlerini güvenilir hizmetlerle çözmek hem de bunu makul 
derecede iyi işleyen bir idare ile gerçekleştirmek gereklidir.

3.5 Kampanya ve Savunuculuk 

Yurttaşlara sunulan destek hizmetleri başlı başına çok önemli bir hizmet-
tir, ancak nihai amaç olarak algılanmamalıdır. Problem çözücü ve engelle-
yici yaklaşımlar bireysel sorunlara çözüm de yardımcı olur. Diğer yandan 
bu hizmetlere başvurmayanların sorunlarına çözümlerin geliştirilmesi 
kamu yararına olacaktır. Destek hizmeti deneyimleri analiz edilerek yasa 
ve politika değişiklikleri için savunuculuk çalışmalarının temelini oluştu-
rulabilir. Citizens Advice (UK) 2010-2014 stratejisine “Bireylerin anonim 
olarak bizlerle paylaştığı deneyimleri insanların yaşamlarını etkileyen 
ilke ve icraatların geliştirilmesine yönelik kampanya yürütmek için kulla-
nacağız.” görüşünü eklemiştir. CAS’ler sıradan insanların deneyimlerini 
ve hikayelerini savunuculuk için kullanır. Kamu politikası ile politika-
nın gündelik yaşama olan etkileri arasında bağlantı kurar. Karar alıcılar 
belli grupların bir kanuna veya politikaya yönelik görüşlerini aldığından 
Strateji belgesi ile merkezlerin yurttaşlarla bağlantısının ortaya konması 
ve hangi yaklaşımın başarılı olup olmadığına dair yaşanmış deneyimle-
rin paylaşılması, destek merkezlerinin politikacıların gözünde güvenilir 
kılmıştır. Bu yaklaşım medyanın da ilgisini çekmiş ve onların ilgisi karar 
alıcıların merkezlere daha fazla güven duymasını sağlamıştır.

Merkezlerin bulgularını toplamak ve bir araya getirmek çeşitli amaçlara 
hizmet eder:

Yürürlükte olan bir kanunun nasıl işlediği ve ulusal veya yerel yönetim-
lerin yurttaşlara olan yükümlülüklerini gerçekleştirip gerçekleştirmediği,

Yurttaşlardan yeni kanunlar, var olan kanundaki değişiklikler veya uygu-
lanmasından ne öğrenilebileceği,
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Yurttaşlardan toplanan bilgilerle diğer vakalarda, yolsuzluk ve kötü yöne-
time karşı kampanya yürütülmesi,

Karşılaştırılan bilgilerle deneme vakaların hazırlanması veya devam et-
mekte olan mahkeme süreçlerine müdahil olunmasının sağlaması, 

gibi süreçler izlenebilir.

Hangi servisin kampanya yürüterek veya savunuculuk yapmaya devam 
ederek etkili olduğunun takip edilmesi, kayıtların sürecin başından iti-
baren izlenebilirliğinin olmasına ve kayda değer vakalar ve raporlamanın 
iyi işleyen bir sisteme dayanmasına bağlıdır.

3.6 İşbirliği İçinde Çalışmak 

Avrupa Birliği – bilhassa Avrupa Komisyonu –reform sürecine katkı sun-
ması için yurttaşlara sunulan destek hizmetlerinin kaydını tutmaktadır. 
AB kanunları veya uluslararası boyuttaki konularla ilgili sorular ve şika-
yetlerin belirli bir sınırı vardır.

Hakları ile ilgili daha fazla farkındalığa sahip yurttaşlar daha iyi idari 
yöntemlerin yerleşmesini sağlar ve reform sürecinin ve yeni yasa düzen-
lemelerinin izlemesini yaparlar. Bu hizmetler bireylerin talepleri doğrul-
tusunda şekillenmiştir ve sosyal yardımlar, vergilendirme, konut edindir-
me, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ülke mevzuatları ile bağlıdır.. 

Yerel ve ulusal ortaklıklar kurmak başarı için önemlidir. Bütünleyici or-
taklıklar kurulurken;

Nüfusun spesifik sorunları veya belirli grupları hedefleyen STÖ’lerin ye-
rel seviyede bir araya gelerek yurttaşlar için genel bir yardım hizmetleri 
ağı oluşturması önemlidir,

Benzer şekilde yerel veya şehir yönetimleri ile ortaklıklar kurulması gere-
kir. Bu durumda yerel politikacıların sürece katılması sağlanarak CAS’le-
rin yerel ekonomiye ve topluma olan faydaları konusunda ikna edilmesi 
gerekir; 

Ulusal düzeyde hangi devlet kurumlarının CAS’lerle muhatap olacağının 
belirlenmesi önemlidir. Zira adalet bakanlığı, sosyal işler ve diğer icra 
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bakanlıkları belli bir noktaya kadar konuya dahildir. Ayrıca bilgi sağlayan 
ortak alanların belirlenmesi ve idarenin modernleştirilmesi de dikkate 
alınmalıdır. 

Birtakım ulusal örgütler ve profesyonel kuruluşlar CAS’lerin doğal ortak-
larıdır; ombudsman, adli yardım kuruluşları, boralar, hukuk fakülteleri, 
tüketici ve belirli konularda savunuculuk yapan gruplar, işçi sendikaları. 

3.7 Sürdürülebilirliği Etkileyen Etkenler

Avrupa’da yurttaş destek hizmetlerindeki mevcut çalışmalar ve geçmiş 
deneyimler gözlemlenerek, servislerdeki sürdürülebilirliğe sebep olan 
faktörler belirlenebilir.

Özellikle aşağıdaki etkenler hizmetlerin uzun vadeli devamlılığını sağla-
yabilir:

Hükümeti ve yerel yönetimleri danışmanlık hizmeti veren STÖ’lere fon 
sağlamaları için ikna etmek,

Kaliteli bir hizmetin temin edilmesi; hem hizmetin varlığının halka du-
yurulmasına yardımcı olacak hem de toplum tarafından hizmetin kabul 
edilmesini sağlayacaktır,

Yurttaşlara sunulan danışmanlık hizmetlerinin zaman alan bir hizmet 
olduğunu kabul etmek ve servisleri izlemek ve değerlendirmek için iyi 
yönetim sistemi kurulması,

İşgücünün hem gönüllüler hem de pro bono çalışanlardan oluşturmak ve 
barolar, üniversiteler ve pro bono çalışan hukuk firmaları ile ortaklıklar 
yapmak;

Mezunların çalışmaya özendirilmesi ve birikimini arttırması için hükü-
met destekli istihdam planlarından yararlanmak;

Ulaşılabilir merkezi binalar bularak hizmetin görünürlüğünü arttırmak;

Yerel belediyelerle düşük kiralama yapma olanağı için görüşmek,

Hizmetleri sunarken bilgi teknolojilerinden yararlanmak,
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Hükümet ile ortaklıklar yapmak, bu zorlu olabilir çünkü önemli olan hiz-
metin bağımsız kalmasını sağlamaktır, 

Sorun toplayıcı olmaktan ziyade, yurttaşın kendi kendine yardımcı olabi-
leceği bir hizmet sunmak.
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4. Türkiye’de Yurttaşlara Yönelik Bilgiye Erişim, 
Danışmanlık ve Aktif Yardım Hizmetleri’nin Sunumu 

İçin Hukuksal, İdari ve Kurumsal Çerçeve 

4.1 Bilgilerin Halka Yayılması

Yurttaşların hak ve yükümlülüklerine dair genel olarak bilgilendirme, 
danışmanlık ya da aktif destek hizmetleri Türkiye’de henüz bütünsel bir 
alan olarak kurumsallaşmamış durumdadır. Tüketici sorunları, vergiler, 
belediye hizmetleri, barınma hakkı, sosyal yardımlar, ücretler, sosyal gü-
venlik veya emeklilik gibi konularda yurttaşların hak ve sorumlulukları-
nı öğrenebilmesi ve gerektiğinde destek alabilmesi için hizmet sağlayan 
genel bir mekanizma bulunmamaktadır. Yurttaş destek hizmetleri kap-
samında değerlendirilebilecek mevcut hizmetler ya tekil bir sorun alanı 
ya da özel bir hedef grup ile sınırlıdır. Ayrıca Yurttaş destek hizmetleri 
kapsamında değerlendirilebilecek bu hizmetler arasında bir bütünlük ya 
da eşgüdüm sınırlı düzeydedir ve sistematik değildir.

Meclis, faaliyetleri hakkında yurttaşlarını www.tbmm.gov.tr adresin-
de bulunan resmi İnternet sitesi üzerinden bilgilendirmektedir. Meclis 
gündemi, müzakere edilecek kanun taslakları ve teklifleri, gündem ve 
tutanakların yanı sıra soru önergeleri, komisyonlar gibi denetim meka-
nizmaları hakkındaki temel bilgilere de bu İnternet sitesi üzerinden eri-
şilebilmektedir. 

Ancak bu İnternet sitesi tüm kanun taslak ve teklifleri hakkında bilgi içer-
mediği ve çoğu zaman bir kanun taslağının sitede yayınlandığı zaman ile 
komisyonlarda müzakere edildiği zaman arasında fazla süre bulunmama-
sı sebebiyle eleştirilmektedir. Her ne kadar kanun taslakları sitede yayın-
lanmaktaysa da kanunlarla ilgili yönetmelik taslaklarına İnternet sitesinde 
yer verilmemektedir. Bunun sebebi yönetmeliklerin Bakanlıklar tarafın-
dan yayınlanmasıdır. Koordinasyon eksikliği bu sitenin tutarlı bir mev-
zuat erişim merkezi olarak işlev görmesine engel olmaktadır. Ayrıca, soru 
önergelerinin içerikleri ve komisyon gündemleri de yayınlanmamaktadır. 
Web sitesinin kullanıcı dostu olmadığı eleştirileri çoğunluktadır. 



Yurttaşlara Yönelik Destek Hizmetleri Alanında Mevcut Durum

42

Diğer yandan Bakanlıklar ve bağlı müdürlükler esas olarak kendi İnternet 
siteleri üzerinden yurttaşlara bilgi sağlarlar. Bakanlıklar ayrıca çeşitli vesi-
lelerle kamu hizmetleriyle ilgili olarak televizyonlar aracılığıyla da kamu 
spotu şeklinde duyuru yayınlamaktadır. Bakanlıklar kuruluş kanunları 
kapsamında bütçeleri hakkında bilgi ve istatistik verileri sağlayan bir Yıllık 
Faaliyet Raporu da yayınlarlar. Yönetmelik taslaklarını paylaşan Bakanlık 
sayısı azdır. Bazı Bakanlıklar yakın zaman içinde bilgi edinme talebinde 
bulunulmuş konularda sıkça sorulan soruları paylaşmaya başlamıştır. 

Başbakanlık sunucuları üzerinden hizmet veren resmi mevzuat İnternet 
sitesi (www.mevzuat.gov.tr) onaylanmış tüm kanunların, tüzüklerin, ka-
rarnamelerin, yönetmeliklerin, sirkülerlerin ve yürürlükten kaldırılmış çe-
şitli kanunlar dâhil tüm mevzuata erişilebilecek bir site işlevi görmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx adresinden erişilebilen Res-
mi Gazete yürürlüğe girebilmesi için yayınlanması zorunlu olan yeni ka-
nun veya kanun değişiklikleri hakkında bilgilendirme sağlayan bir araç 
görevi görmektedir. Resmi Gazete’de Anayasa değişiklikleri, kanunlar, 
kararnameler, Anayasa Mahkemesi kararı ve kamu ihale duyuruları dâhil 
olmak üzere devletin tüm kararları ve uygulamaları yayınlanır. Meclis ta-
rafından çıkartılan tüm kanunların sonunda, “Bu kanun Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer”, ifadesine yer verilir. 
Yönetmelik ve tüzükler ise burada yayınlanmamaktadır.

Ticari faaliyetle iştigal eden şirketlerin yasal statülerini tescil ettirdikten 
sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bilgi Hizmetleri Dairesi 
tarafından günlük olarak yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlat-
maları zorunludur. Ticaret siciline http://www.ticaretsicil.gov.tr/ adresin-
den çevrimiçi olarak erişilebilmekte ve şirketlerin esas sözleşmeleri hak-
kındaki bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Adalet Bakanlığı tarafından hukuki yardım adıyla bir proje gerçekleştiril-
miş ve kamuoyuna genel olarak yargılama süreçleri, nasıl dava açılacağı, 
nasıl sulh olunacağı, adliyeler, hukuki yardım, tanıklık ve/veya sanıklık 
hakkında bilgilendirme ve rehberlik sağlamak amacıyla http://www.ada-
let.gov.tr/hukukiyardim adresinde bir İnternet sitesi oluşturulmuştur. 

Türkiye yurttaşları hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla https://
www.turkiye.gov.tr adresli bir İnternet sitesi kurmuştur. Bu İnternet si-
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tesi merkezi ve yerel idareler dâhil olmak üzere tüm kamu kurumları ta-
rafından sağlanan e-hizmetlerin tamamı için merkezi bir portal görevi 
görmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıda e-devlet bölümünden 
ulaşılabilir. E-devlet uygulamasına ek olarak bu hizmetler için ayrıca 3 
haneli telefon hatları da tahsis edilmiştir. Bu telefon hatları yurttaşların 
her bir hizmet hakkında yardım alabilecekleri ayrı bir danışma hattı ola-
rak işlev görmektedir. 

Belediyelerin Danışma Hatları da yurttaşlara yardım ve aktif yardım 
sağlamaktır. Sunulan hizmetler belediyeden belediyeye farklılık göster-
mektedir. Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu’nun kabulüyle birlikte 
büyükşehir belediyeleri kapsamındaki daha fazla alan bu hizmetlerden 
yararlanacaktır. 

 4.2 Bilgiye Erişim Hakkı

Türkiye’de yurttaşlara yönelik bilgiye erişim, danışmanlık ve aktif yardım 
hizmetlerini düzenleyen birleşik bir çerçeve mevcut değildir. Yurttaşların 
bilgi edinme veya hukuki yardım mekanizmalarından yararlanma hak-
larını düzenleyen mevcut yasal çerçeve oldukça çeşitlilik arz etmektedir. 

Anayasa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası insan haklarına e temel özgürlüklere 
saygıyı öngörmektedir92, Anayasanın 10. Maddesi tüm bireylerin hukuk 
önündeki eşitliğini teminat altına almaktadır ancak 16. Maddede yaban-
cılar için “temel hak ve hürriyetler (...) milletlerarası hukuka uygun ola-
rak kanunla sınırlanabilir” hükmüne yer verilmektedir. 36. Maddede ise 
herkesin yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savun-
ma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu düzenlenmektedir. Hiçbir 
mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

Anayasanın 74. Maddesinde yurttaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek 
kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 

92 Anayasanın 10. Maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit-
tir”, hükmü yer alır.
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Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip oldukları öngörülmek-
tedir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sa-
hiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bilgi Edinme Hakkı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu93 24 Nisan 2004 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Kanun’un 1. Maddesinde belirtildiği üzere, Kanun’un ama-
cı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 
ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kanun kamu kurum ve kuruluş-
ları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde 
uygulanır (Anayasanın 135. Maddesine göre, kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşlar odalar, barolardır).94

Kanun’a göre herkes bilgi edinme hakkına sahiptir ve yerel ve merkezi 
idare kurum ve kuruluşları yurttaşların talebi üzerine bilgi sağlamakla 
yükümlüdürler. Tüm gerçek ve tüzel kişiler bilgi edinme hakkını kul-
lanmak için kamu makam ve mercilerine başvurabilirler. Ancak Kanun 
ayrıca bu genel bilgi edinme hakkı bakımından bazı sınırlamalar da 
içermektedir. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette 
bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet 
alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Kanun 
hükümlerinden yararlanabilirler.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları (Kanun’un 15. ve 28. Maddelerinde 
listelenmiş istisnalara tabi olmak üzere) bilgi ve belgeleri başvuranların 
yararına sunmakla hukuken yükümlüdürler. Kamu kurum ve kuruluş-
ları ayrıca talep edilen bilgi veya belgeler var olmasa bile başvuranları 
cevaplandırmakla hukuken yükümlüdürler. Kamu kurum ve kuruluşları 
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru şekilde incelemek ve 
sonuçlandırmakla kanunen yükümlüdürler. Ayrıca, 2003 tarihli Kanun 

93 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2003/10/20031024.htm (Türkçe) http://www.bilgiedinmehakki.org/en/index.
php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=8 (İngilizce)

94 Anayasanın 135. Maddesi: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst ku-
ruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak (…) 
kamu tüzel kişilikleridir. 
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kapsamında yapılan bilgi edinme taleplerini sonuçlandırmak için idari ve 
teknik tedbirleri almakla da yükümlüdürler. 95 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ayrıca Bilgi Edinme Değerlendirme Kuru-
lu’nun (BEDK)96 kurulmasını da öngörmektedir

Kurul’un faaliyetleri 4982 sayılı Kanun’un 14. Maddesine uygun şekilde 
düzenlenmiştir ve Kurul reddedilen Bilgi Edinme Hakkı başvurularına 
ilişkin yapılan itirazları değerlendirir. Kurulun çalışmalarıyla ilgili olarak 
akademisyenler tarafından hazırlanan bir raporda kurul çalışmalarının 
meşru bir teşkilat olarak görülemeyeceği gösterilmektedir97.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluşlarının bilgile-
ri nasıl yayacaklarına ilişkin esaslar ve standartlar değil, yurttaşların ve 
benzer kişilerin başvurularının nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin esaslar 
ve standartlar belirlenmektedir. 

Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunun derhal ilgisi-
ni çekmiş olup, 2005 yılı itibariyle kamu kurum ve kuruluşları (merke-
zi, yerel idareler, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki kurumlar) 
nezdinde yapılan başvuru sayısı 626.789’dur. 2014 yılı itibariyle yapılan 
3.298.465 başvurunun da gösterdiği üzere uygulama daha da dikkat çek-
miştir. Başvuruları cevaplandırma oranı her ne kadar yüzde 94,5 ise de 
cevapların içeriği değerlendirmeye muhtaçtır zira teknik gerekçelerle ya 
da başvuru hakkında herhangi bir istatistikî bilgi bulunmaması gerekçe-
leriyle bilgi sağlanmaması eğilimi söz konusudur. 

95  Prof. Yaman Akdeniz’in 2008 Türkiye’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Raporu’na aşağıda 
belirtilen adresten erişilebilir. http://www.bilgiedinmehakki.org/en/index.php?opti-
on=com_content&task=category&sectionid=4&id=4&Itemid=11

96  http://www.bedk.gov.tr/
97 http://www.bilgiedinmehakki.org/tr/index.php?option=com_content&task=cate-

gory&sectionid=4&id=5&Itemid=14 (Türkçe)
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Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına 
yapılan başvurular.

Başvurular ayrıca devlet sırrı olmaları, bilgi ve belgelerin iktisadi men-
faatler ve ticari sırlarla ilgili olmaları gerekçeleriyle de reddedilmektedir. 
Kanunda belirtilen bu istisnalar açık bir şekilde tanımlanmamıştır ve 
keyfi değerlendirmelere yol açmaktadır. 

Tüm başvurular 15 gün içinde cevaplandırılır. Ancak İdari Usul Kanunu 
uyarınca, bir dilekçe, 60 gün içinde cevaplandırılmadığı takdirde red-
dedilmiş sayılır. Dilekçe cevaplanmadığı takdirde bir başvuru sahibinin 
mahkemeye müracaat edebilmesi için 60 gün beklemesi gerekmektedir. 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Dilekçe hakkı; cevap yoluyla bilgi, şikâyetler yoluyla yargısal inceleme ve 
teklifler yoluyla demokratik katılım sağlayan siyasi bir haktır. 3071 sayı 
ve 1/11/1984 tarihli Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 7. 
Maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının başvuranlara başvurularının 
sonuçlarını yasal gerekçeleriyle birlikte 30 gün içinde bildirmeleri gerek-
tiği belirtilmektedir. 
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Bu nedenle, Türk yurttaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar (kar-
şılıklılık şartı ve dilekçelerin Türkçe sunulmuş olması kaydıyla) kendi-
leri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda kamu makam ve 
mercilerine ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dilekçeyle başvurma 
hakları bulunmaktadır. Kamu makam ve mercilerine dilekçe hakkının 
kullanımı kapsamında yapılan tüm itirazlar belirli esaslar çerçevesinde 
usulüne uygun şekilde cevaplandırılır. 

Tüm dilekçeler 30 gün içinde cevaplandırılır. Ancak İdari Usul Kanunu 
uyarınca, bir dilekçe, 60 gün içinde cevaplandırılmadığı takdirde red-
dedilmiş sayılır. Dilekçe cevaplanmadığı takdirde bir dilekçe sahibinin 
mahkemeye müracaat edebilmesi için 60 gün beklemesi gerekmektedir. 

Meclis Uygulamaları ve Komisyonlar

Soru Önergesi

Soru önergesi hükümetin görev ve faaliyetleriyle ilgili belirli konularda 
verilen bir önerge aracılığıyla Başbakandan veya bakanlardan bilgi edin-
menin bir yoludur. Soru önergeleri talep edilen cevap şekline bağlı ola-
rak sözlü ya da yazılı olabilirler. Her ne kadar bu uygulama milletvekil-
lerinin kullanımına mahsussa da fiiliyatta milletvekilleriyle yakın mesai 
içinde çalışan STÖ’ler de kritik nitelikteki konularda bilgi edinmek için 
bu uygulamadan yararlanırlar. Yazı soru önergeleri Başbakanlığa ve ilgili 
bakana tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde cevaplandırılır. Sözlü soru 
önergeleri Genel Oturumun “Sözlü Soru Önergeleri” bölümü kapsamına 
alınırlar. Soru metni ile cevap Meclis’in İnternet sitesinde yayınlanan Tu-
tanak Dergisi’nde yayınlanır. STÖ’ler hükümetten doğrudan bilgi edin-
mek ve bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak için bu uygulamayı kullanmak-
tadır çünkü medyanın soru önergelerine olan ilgisi yüksektir. 

Meclis Soruşturması

Meclis soruşturması özel bir komisyondan bilgi edinmek ve belirli bir 
konunun özel bir komisyon tarafından incelenmesini sağlamak için kul-
lanılan bir yöntemdir. Meclis soruşturması hükümet, siyasi parti grupları 
ya da en az 20 milletvekilinin yazılı önergesiyle başlatılabilir.
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TBMM Dilekçe Komisyonu

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca, Türk yurttaşla-
rı ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgi-
li dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakları bulunmaktadır. TBMM Dilekçe Komisyonu TBMM’e 
sunulan dilek ve şikâyetleri inceler. Komisyon bu incelemenin ardından 
başvuruların sonucunu gecikmeksizin yazılı olarak başvuru sahiplerine 
bildirir.

Dilekçeler Komisyonu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yasalaşmasın-
dan önce kamuoyuna bilgi sağlamıştır ve hâlâ ayrı bir birim olarak işle-
vini sürdürmektedir. 

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan ve cevaplandırılan dilekçe sayısı

Anayasa Mahkemesi 

Anayasa Mahkemesi kanunları, kanun hükmündeki kararları ve Meclis 
İçtüzüğü’nü Anayasaya uygunluk bakımından denetler. Denetim esas ba-
kımından değil sadece usule uygunluk bakımından olabilir. Anayasada 
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2010 yılında yapılan değişiklikle kişilere temel insan hak ve özgürlük-
lerinin bir kamu makam veya merci tarafından ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma hakkı getirilmiştir. 
Bu değişiklik uyarınca, başvurular komisyonlarca kabul edilebilirlik ba-
kımından incelenmektedir. Her ne kadar mahkemeye genellikle insan 
hakları ihlali gerekçesiyle başvuru yapılmaktaysa da, bu usul ayrıca temel 
haklar hakkında bilgi edinmek amacıyla da kullanılmaktadır. 

2015 Nisan itibariyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısı

E-Devlet 

Türkiye yurttaşları hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla https://
www.turkiye.gov.tr adresli bir İnternet sitesi kurmuştur. Bu İnternet si-
tesi merkezi ve yerel idareler dâhil olmak üzere tüm kamu kurumları ta-
rafından sağlanan e-hizmetlerin tamamı için merkezi bir portal görevi 
görmektedir. 

Bu İnternet sitesi Türkiye’nin BİT yasal çerçevesinin ve politikalarının AB 
standartlarına göre değiştirilmesi amacını taşıyan “e-Dönüşüm Türkiye” 
Projesi olarak Başbakanlık tarafından 2003 yılında hayata geçirilmiştir. 

i2010 e-Devlet Eylem Planı (COM, 2006) Avrupa Birliği’nde büyüme 
ve istihdama yönelik i2010 stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu plan 
e-Avrupa 2002 ve e-Avrupa 2005 Eylem Planları esas alınarak hazırlan-
mıştır. Anılan her iki planda da yurttaşların ve işletmelerin temel kamu 
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hizmetlerine güvenli, etkili ve verimli bir ortamda elektronik şekilde 
erişimlerinin sağlanmasını amaçlayan e-devlet uygulamalarına oldukça 
önem atfedilmiştir. e-Devlet Eylem Planı kamu hizmetlerini modernleş-
tirmek ve onları daha verimli hale getirerek halkın geneline daha kaliteli 
ve daha güvenli hizmetler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Etkili ve kul-
lanıcı merkezli hizmet sunumu kavramı kapsayıcı bir Avrupa bilgi toplu-
muna dönüşümün temel taşıdır.98 

e-Devlet uygulamasıyla Hükümet tüm devlet kurumlarının ve herkesin 
bilgi teknolojilerini kullanarak sistemlere ve devlet kurumlarına ve bu 
kurumlar tarafından sunulan hizmetlere kolayca erişmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. E-devlet Kapısı tüm kamu hizmetlerine tek elden erişim 
sağlayan bir İnternet sitesidir. Bu site üzerinden şu hizmetler sağlanmak-
tadır: Bilgilendirme hizmetleri, e-hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve 
kuruluşların adreslerinin kısa yolları, bilgi güncellemeleri ve duyurular, 
kurumların yurttaşlara yönelik mesajları. Yurttaşlar bu site üzerinden 
dava dosyaları, vergiler, cezalar, tüketici şikâyetleri, istihdam, ticari ihale-
ler, iletişim cihaz kayıtları, askerlik hizmetleri, eğitim, ikamet adresi bil-
dirimi, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, tapu kayıtları ve yasama usulle-
ri hakkında işlemler gerçekleştirebilmektedirler.

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) 

UYAP yargı sisteminin hızlı, güvenilir, sağlıklı ve doğru şekilde işlemesi-
ni sağlamak üzere e-devlet kapsamında geliştirilen bir e-yargı sistemidir. 
Merkezi bir bilişim ağı projesi olarak Türkiye’deki tüm mahkemeleri, sav-
cılıkları, hapishaneleri, diğer yargı kurumlarını ve diğer devlet kurum-
larını kapsar. Tüm yargı birimleri bilgisayarlar, bilişim ağları ve İnternet 
bağlantısıyla donatılmış ve tüm mevzuata, Yargıtay kararlarına ve adli 
kayıtlara erişimleri sağlanmıştır.

UYAP yargının işleyişinin ve verimliliğinin arttırılması ve ilgili kurumlar 
ve kişiler için daha etkin ve daha az bürokratik bir yargı sisteminin oluş-
turulması için tasarlanmıştır.
98 Behire Esra Çayhan “Implementing E-Government In Turkey: A Comparison Of On-

line Public Service Delivery In Turkey And The European Union (Türkiye’de e-Dev-
let Uygulaması: Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Çevrimiçi Kamu Hizmet Sunumu 
Karşılaştırması)” Ejısdc (2008) 35, 8, 1-11 Aşağıdaki adresten erişilebilir: http://www.
ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/523/260
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UYAP sisteminde doğru ve hızlı yargılama sağlanması ve kamuoyunun 
adalete olan güveninin arttırılması amacıyla, standardizasyon yoluyla yar-
gılama esnasında oluşabilecek usul hatalarını önleyecek ve diğer muhte-
mel hataları en aza indirgeyecek bir Karar destek sistemi bulunmaktadır. 

Doküman yönetim sistemi iller ve merkez teşkilatı arasında elektronik 
belge alışverişinin yanı sıra dosyaların arşivlenmesini sağlar. 

UYAP sisteminde yurttaşların İnternet üzerinden kendi dava bilgilerine 
erişebilmelerini ve inceleyebilmelerini ve davalarıyla ilgili bilgi edinme-
lerini sağlayan bir Yurttaş portal bulunmaktadır. Bu sisteme elektronik 
veya mobil imza ya da e-devlet şifresi kullanılarak erişilebilmektedir. Sis-
tem ayrıca mahkeme tarihlerini hatırlatmak üzere bir kısa mesaj (SMS) 
servisi de barındırmaktadır. 

UYAP ayrıca Avukat portal da içermektedir. Bu portal avukatlar için 
daha kapsamlı hizmetler içermekte olup, avukatlar bu portal sayesinde 
İnternet bankacılığı aracılığı ve sistemin kendisi üzerinden dava ücretle-
rini yatırabilmektedirler. Avukatlar sistem üzerinden elektronik ortamda 
talep veya şikâyetlerini mahkemelere iletebilmekte ve davalarını elektro-
nik ortamdan inceleyebilmektedirler. Avukatlar ayrıca UYAP üzerinden 
dilekçelerini de sunabilmektedirler. 

BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)

20/11/2006 tarihinde kurulan BİMER Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları-
nın ve Türkiye’de yaşayan tabancıların sorunlarının, şikayetlerinin, görüş 
veya önerilerinin sonuçlandırılması için çözüm ve yönlendirme sağlamak 
amacıyla kurulmuş bir iletişim sistemidir. BİMER Başbakanlık Halkla 
İlişkiler Ofisi bünyesinde oluşturulmuştur. Tüm valilikler ve bakanlıklar 
bünyesinde BİMER halkla ilişkiler ofisleri oluşturulmuştur. BİMER (150) 
danışma hattı veya www.bimer.gov.tr/ adresinde bulunan İnternet sitesin-
den başvuru ve şikâyetleri kabul etmektedir. Valiliklerce alınan şikâyetler 
valililer, belediyeler ve bakanlıkla seviyesinde sonuçlandırılabilmeleri için 
ilgili taraflara iletilmek üzere merkez ofise yönlendirilmektedir. 

İnternet sitesi diğer uygulamaların yanı sıra insan hakları ihlallerine iliş-
kin bir uygulama da içermektedir. 

2014 yılı itibariyle BİMER’e yapılan başvuru sayısı 1.124.005’tir.
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BİMER’e ulaşan başvuru sayıları

İnternet sitesini ziyaret eden kişilerce yapılan başvurular
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Ombudsman

12 Eylül 2010 tarihinde Türkiye’de Anayasadaki çeşitli maddelerin deği-
şikliği ile ilgili olarak bir referanduma gidildi99. Bu değişiklikler arasında 
Ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması için gerekli 
yasal düzenlemelerde yer aldı. Anayasanın dilekçe hakkını düzenleyen 
74. maddede yapılan değişiklik ile yurttaşlar ve kamu kurumları arasın-
da ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için çalışacak Ombudsmanlık 
kurumunun kurulması sağlandı. 74. Madde’nin yapılan referandum ile 
değiştirilmesini takiben Mayıs 2012 tarihinde Kamu Denetçisinin çalış-
malarını düzenleyen 6328 sayılı kanun yürürlüğe girdi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığı altında, idarenin işleyişi ile 
ilgili şikayetleri incelemek üzere kuruldu ve Kamu Denetçiliği Kurumu 
Başkanı dört yıllık dönem için 28 Kasım 2012 tarihinde TBMM tarafın-
dan seçilerek göreve başladı. İlk Kamu Baş Denetçisi Mehmet Ömeroğ-
lu’nun seçimi hem muhalefet partilerinin100 hem de ulusal ve uluslararası 
alanda çalışan STÖ’lerin101 tepkisi ile karşılandı

99 Anayasada yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://arsiv.setav.org/
public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=44410&q=constitutional-referendum-in-tur-
key

100 http://www.hurriyetdailynews.com/ombudsman-under-fire-for-his-verdict-on-dink.
aspx?pageID=238&nID=35881&NewsCatID=338

101 http://www.hurriyetdailynews.com/human-rights-watch-slams-new-ombudsman.
aspx?pageID=238&nID=36572&NewsCatID=339
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun kurulması hakkında Kanun 24 Ni-
san 2004102 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 1. Maddesi kanunun 
amacını Türkiye İnsan Hakları Kurumunun (TİHK) kurulması, amaçla-
rının belirlenmesi ve yetkilerinin belirlenmesi olarak açıklamıştır. Kanu-
nun 17. Maddesinde TIHK’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili başvuru-
ların incelenmesinden, inceleme sonuçlarının değerlendirilmesinden ve 
insan hakları ihlallerinin önlenmesi için alınan tedbirlerle ilgili çalışma-
ların koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtilmektedir

Yurttaşlar insan hakları ihlallerine yönelik şikayetlerini ve ihlal bildi-
rimlerini kuruma yapabilmektedir103. TIHK yapılan başvuru üzerine bir 
araştırma düzenleyebilir ve araştırmanın sonucunda bir öneri metni ya-
yınlayabilir. 

TİHK’nin kuruluşu Türkiye’deki STÖ’lerin gündem maddelerinden biri 
olmuştur ve insan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’ler TİHK ile 
ilgili kanunun yapım aşamasında kurumun teşkilat yapısı ve işleyişi hak-
kında eleştirilerini dile getirmişlerdir104

2014 yılı itibariyle doğrudan yapılan 578 başvuru ve valilikler bünyesin-
deki yerel ofislere yapılan 2717 başvuruyla birlikte kuruma toplam 3295 
başvuru yapılmıştır.
Kurum ayrıca İnsan hakları ihlallerine ilişkin raporlar da yayınlamaktadır. 

102 6332 sayılı İnsan Hakları Kurumu Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2012/06/20120630-2.htm

103  http://www.ihb.gov.tr/Basvuru.aspx
104 İnsan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin Ortak Basın Açıklamalarına şu ad-

resten erişilebilir: http://ihop.org.tr/index.php?option=com_content&task=categor-
y&sectionid=4&id=36&Itemid=92
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4.3 Hukuk Mesleği ve İlgili Meslekler

Avukatlık Kanunu  

(1136)105 sayılı Avukatlık Kanunu Türkiye’de avukatlık mesleğini düzen-
leyen kanundur. Kanun avukatların hizmetlerini, danışmanlık ve aktif 
destek dâhil olmak üzere hangi şartlar altında ücretsiz hizmet sunacak-
larını belirlemekte ve bu hizmetlerin sunumuna ilişkin ayrıntılı şartları 
düzenlemektedir. 

Kanunun 35. Maddesinde Türkiye’de sadece baroya kayıtlı avukatlar ta-
rafından yapılabilecek işler kapsamında, kanun işlerinde ve hukuki me-
selelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bu-
lunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava 
etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek işlerinin ol-
duğu belirtilmektedir.

35. Maddeye göre, “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait 
evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.” Zorun-
lu adli yardım konusu aşağıda Adli Yardım başlığı altında açıklanmaktadır.

Ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi ‘Yalnız Avukatların Yapabile-
ceği İşler’ başlığı altında, ‘Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa 
vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organ-
lar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savun-
mak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, 
yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.,’ hükmü yer alır.

Bu maddeye göre avukatlar dışında hiç kimse belge hazırlayamaz ve mü-
talaa vermek ve danışma hizmeti sunmak gibi işleri gerçekleştiremez. 
Bu maddede avukatlara salt vekillik görevi dışında ayrıca bir de bazı 
alanlarda inhisar hakkı tanınmaktadır. Ancak tüm hususlar kanunla 
düzenlenmiş olduğundan söz konusu madde pratikte bir geçerliliği bu-
lunmamaktadır ve danışmanlık hizmeti avukatlar haricindeki kişilerce 
de verilmektedir. Bu madde avukatların haklarını teminat altına alan ve 
devam madde hükümlerine uygun olarak avukatların sorumluluklarını 

105  1136 sayılı Avukatlık Kanunu metnine şu adresten ulaşılabilir (Sadece Türkçe) http://
www.barobirlik.org.tr/Detay5432.tbb
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tespit eden bir madde olarak görülmelidir. Yurttaşlara yardım sağlanması 
hususunda ise, avukatlardan genellikle hukuki meselelerde yardım talep 
edilmektedir ve barolar görevlendirilecek avukatların yardım sağlamaları 
konusunda ısrarcıdır.

Genel kural olarak avukatlar ücretsiz hizmet sağlayamazlar. Avukatlık 
Kanunu 163. Maddede belirtildiği üzere, avukatlık sözleşmesinin belli 
bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması gerekir. Ayrıca 
164. Maddede avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan 
meblâğı veya değeri ifade eder denilmektedir. Avukatlık asgarî ücret ta-
rifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması ha-
linde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin karar-
laştırılmamış olduğu davalarda ve değeri para ile ölçülemeyen davalarda 
asgari avukatlık ücret tarifesi uygulanacaktır. Bu kuralın tek istisnası 78. 
Madde olup anılan maddede baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, 
denetleme ve disiplin kurulları üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, 
temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen işler ücretsiz görülür 
hükmü yer almaktadır. Öte yandan hukuki yardım alan kişileri temsil 
eden avukatların ücretleri Adalet Bakanlığı tarafından barolara sağlanan 
bütçeden karşılanır. 

4.4 Hukuki Yardım Sağlanması

Barolar tarafından Hukuki Yardım Sağlanmasına ilişkin Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Maddesinde, “Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-
lerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler 
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”, denilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. Maddesinde, “Herkes, meşrû 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 
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veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçına-
maz.”, denilmektedir.

Barolar hukuki yardım alanında doksanlı yılların başından bu itibaren 
faaliyet göstermeye başlayan en aktif sivil toplum kuruluşları olmuşlardır. 
Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz avukatlık ve 
hukuki hizmetler sağlanmasıyla ilgili masraflarının karşılanması için ba-
rolara bütçe tahsis edilmiştir. Yapılan bir yasal düzenleme sonucu Barolar 
bu alandaki tek hizmet sağlayıcısı konumuna getirilmişlerdir. 

Bu hizmetler 4667 sayı ve 10/05/2011 tarihli Avukatlık Kanunu; 1/12/1992 
tarihinde tadil edilen 3842 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 
6100 sayı ve 12/1/2011 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzen-
lenmektedir. Bu yasal çerçeve ile barolara ücretsiz avukat sağlama rolü ve 
yetkisi verilmektedir.

Ceza Davalarında Hukuki Yardım (CMK)

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 3842 sayı ve 1/12/1992 tarihli kanun 
ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle getirilen 138. Maddede, “müdafii kar-
şılamayacak durumda olan şüpheliye Baro tarafından ücretsiz müdafii 
sağlanır”, hükmü bulunmaktadır. 1/06/2005 tarihinde kabul edilen Ceza 
Kanunu’na göre barolar gerekli hallerde ücretsiz avukat sağlamaktadırlar. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza kovuşturmalarının nasıl yürütüle-
ceğine dair kurallar ve ilgili kişilerin hakları, yetkileri ve yükümlülükleri 
ile bu süreçte hukuki yardım alınmasıyla ilgili usuller düzenlenmektedir.

Şüpheli veya sanık bir müdafi tarafından temsil edilmiyor ve;

çocuk ise (on sekiz yaşından gün almamış ise), (Madde 150/2)

kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise (Madde 
150/2)

Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapı-
lan soruşturma ve kovuşturmada, (Madde 150/3).

istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 
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Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza 
hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunu 
(Madde 91/6 7). 

Tutuklama talep edildiği taktirde, şüpheli ya da sanık kendisi tarafından 
seçilmiş ya da baro tarafından görevlendirilmiş bir müdafiinin yardımın-
dan yararlanabilir. (Madde 102-3)

Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya hükümlü ile yeni bir müdafi 
görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir (Madde 
151/5). 

Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak 
yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonun-
dan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın 
durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu 
yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme 
barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma yeniden alınma-
sına karar verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır. (Madde 
204)

Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan eder-
se, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir (Madde 150/1).

Mağdur on sekiz yaşından gün almamış ise ya da kendisini savunamaya-
cak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise ve bir müdafii tutulamamış ise 
istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir (Madde 234/2)

Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini 
savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendi-
rilmesi için istem aranmaz (Madde 239/2). 

Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır (Değişik: 24/7/2008-5793/40 
md.): Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-
dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme. 

Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi hâlinde, 
barodan bir vekil görevlendirmesi istenir (CMK Yönetmeliği Madde 5/4) 
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Avukatlar hâkimler ve soruşturmayı yürüten merciler (savcılar) ve kovuş-
turma aşamasında ise mahkemeler tarafından talep edilir. 

Kendilerine bir vekil sağlanmış olanlardan mahkumiyetleri sonrasında 
yargılama giderleri tahsil edilir. 

Hukuk Davalarında Hukuki Yardım

Yargılama giderleriyle ilgili hukuki yardım konusunu düzenleyen 6100 sa-
yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 2013 yılında kapsamlı bir değişiklik 
yapılmıştır. “Hukuki Yardım” başlıklı bölüm ücretsiz hukuki yardımdan 
kimlerin hangi şartlarla yararlanabileceğini düzenlemektedir. Sınırlı mali 
kaynaklara sahip olanlar hukuki yardımdan yararlanabilirler ve yargılama 
giderlerinden muaf tutulmalarına izin verilir. Bu uygulama çerçevesinde, 
hukuki yardım talebinde bulunanlar iddianamelerinin özetini, iddiana-
melerini destekleyen gerekli delilleri ve yargılama ücretlerini karşılamaya 
yetecek maddi kaynaklara sahip olmadıklarını tevsik eden maddi durum-
larını gösterir belgeleri sunarlar. Yargılama giderleri hukuki yardım başvu-
rusunu takiben mahkemenin alacağı karara dayalı olarak devlet tarafından 
karşılanır. HUMK 340. Maddede mahkemenin talebiyle bir avukatın gö-
revlendirilmesini sağlayacak yöntemler öngörülmekle birlikte uygulamada 
bunun sayısı azdır. 

10/02/2011 tarihli Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından 
14/11/2011 tarihinde Türkiye barolar Birliği Hukuki Yardım Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, Avukatlık Kanununun 176-
181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenle-
mektir (Madde 1). Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 180 inci mad-
desi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar 
arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, 
görev ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlen-
mesini, işleyişini ve denetimini kapsar (Madde 2).

Yargılama giderleriyle ilgili adli yardımın sınırlı maddi imkânlara sahip 
bireylerin adalete erişimleri üzerinde önemli bir etkisi olmuştur zira adli 
yardım bu kişilerin yargılama giderlerinden muaf tutulmalarını sağlamak-
tadır. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki 
engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağla-
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mak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı 
bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır (Türkiye 
Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, Madde 1). 136 sayılı Avukatlık 
Kanununda da ücretsiz adli yardımı düzenleyen hükümler bulunmakta-
dır. Avukatlık Kanununda 10/05/2011 tarihinde (4667 sayılı kanun ile) 
yapılan değişiklikle Türkiye’de adli yardım hizmetleri ve kapsamı yeniden 
yapılandırılmıştır. Bu kanunun 176-181 inci maddelerinde şu hususlar 
düzenlenmektedir: adli yardımın kapsamı; adli yardımdan yararlanabi-
lecek olanlar ve başvuru usulleri; adli yardım talebinin kabul edilmesi 
halinde avukatların görevlendirilmesi; adli yardım ofislerinin kurulması; 
Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödeneklerin kullanılması için 
adli yardım ofislerinin gelir ve giderleri. Kanunda ayrıca adli yardım ofis-
lerinin işleyişiyle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliği tarafından 
yayınlanan yönetmeliklerle düzenlenmesi gerektiği de belirtilmektedir. 

6100 sayı ve 12/01/2011 tarihli yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 
1086 sayı ve 18/06/1927 Tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 
ilaveten (334-340. Maddeler) yurttaşların adalete erişimlerinin iyileştiril-
mesi amaçlanmaktaysa da, eksiklikler hâlâ mevcuttur. 

Barolar istem üzerine avukat görevlendirmektedirler. Ceza Kanununun 
düzgün, verimli, koordineli bir şekilde uygulanmasını ve uygulamanın 
sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla barolar bünyesinde 
Gönüllü CMK Yürütme Kurulları ve Hukuk Davalarında Adli yardım 
Kurulları faaliyet göstermektedir. Bu kurullar gönüllü üyelerin katılımıy-
la ayda bir toplanırlar ve bu toplantılarda alınan kararları takip ederler. 
Kurullar hem mevcut hem de yeni avukatlar için zorunlu ‘Mesleki Eğitim 
Kurslarının” oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Talebin reddedilmesi halinde CMK’da itiraz usulü bulunmamaktadır an-
cak Hukuk Davalarında Adli yardım talebinin reddedilmesi halinde ba-
roya itiraz hakkı bulunmaktadır. 

CMK kapsamında tahsis edilen bütçe 27.563.524,43,-TL (8.903.018 
avro) ve Hukuk Davalarıyla ilgili adli yardım için tahsis edilen bütçe 
61.252.276,51 TL’dir (19.790.610 avro).



Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

61

Baro Komisyonları ve Kurulları

Türkiye’de barolar 1990’lardan bu yana yurttaşlara adli yardım sağlamak-
tadır. Barolar tarafından sağlanan adli yardım hizmetleri ve STÖ’lerin 
sağladıkları adli yardım hizmetleri hizmetlerin nitelikleri ve kapsamları 
sebebiyle farklılık göstermektedir. Baroların sağladıkları adli yardımlar 
yargı süreçleri ve yargı süreci sırasında yurttaşları temsil etmek üzere 
Baro tarafından bir avukatın görevlendirilmesiyle sınırlıdır. 

Barolar bu konuların yönetimi ve sonuçlandırılması için Merkezler ve 
komisyonlar oluşturmaktadır. Ancak Merkezlerin sayısı ve çeşitliliği 
Baro üyesi avukatların sayısına bağlıdır. Öte yandan tüm Barolarda bir 
CMK ve Adli yardım Merkezi’nin bulunmasını sağlayacak CMK ve adli 
yardım hizmetlerinin sağlanması bir ön gerekliliktir. İstanbul Barosu’nda 
bulunan Merkezlerin ve komisyonların listesi aşağıdadır. 
• CMK Merkezi

• Adli Yardım Merkezi

• Avukat Hakları Merkezi

• Çocuk Hakları Merkezi

• Dış İlişkiler Merkezi

• Engelli Hakları Merkezi

• İnsan Hakları Merkezi

• Kadın Hakları Merkezi

• İlk derece Mahkemelerinin Ön ve kesin Kararlarını İnceleme, Gözle-
me ve İzleme Merkezi

• Sağlık Hukuku Merkezi

• Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi

• Vergi Hukuku Merkezi

• İdari Hukuk Merkezi

• Kalite Koordinasyon Merkezi
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Benzer sayıda üyesi bulunan barolarda insan hakları, çocuk hakları, ka-
dın hakları ve çevre komisyonları mevcuttur. 

CMK ve hukuk davalarında Adli Yardım Maliye Bakanlığı tarafından fi-
nanse edilmektedir. Bu yardımlar Türkiye’deki her baro tarafından sağ-
lanmaktadır. Barolar tüm diğer konularda avukatlarının becerilerine da-
yalı olarak bilgi ve tavsiye sağlarlar. 

Hak Temelli STÖ’ler Tarafından Sağlanan Yurttaş Destek Hizmetleri 

Birlikler ve sendikalar ve barolar yurttaşlara haklarıyla ilgili bilgilere eri-
şim sağlamak konusunda 1990 yılların başından itibaren oldukça yoğun 
çalışmalar yürütmektedirler. Pek çok kuruluş özel kurullara müracaat et-
mek zorunda kalmıştır (İnsan Hakları Kurulu, Çocuk Hakları Kurulu ve 
Kadın Hakları Kurulu). Bu ulusal Kurulların hizmetlerinde esas itibariyle 
yurttaşların talebi üzerine hukuki yardım sağlanmasına odaklanılmakta-
dır. Hak temelli sivil toplum örgütlerinin bulunmayışının yarattığı boşluk 
sendikalar ve barolar tarafından doldurulmaktadır. Kurullar esas itiba-
riyle hukuki yardıma ulaşamayan yurttaşlara hukuki yardım sağlamışlar-
dır ve adli yardım kurullarının bu ilk örnekleri uluslararası perspektiften 
yoksun olmuştur. 

2000’li yıllarda STÖ’lerin kuruluşu ve yönetimine ilişkin yönetmelikte 
serbestleşmeyle106 birlikte Türkiye’de daha fazla sayıda STÖ kurulmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de sivil toplumun daha da gelişmesini sağlayan bir 
diğer önemli faktör de Türkiye’nin AB’e katılım süreciyle bağlantılıdır. 
AB’nin siyasi ve mali desteği sonucu olarak, hak temelli STÖ’lerin sayısı 
artmış ve giderek daha fazla sayıda STÖ kurumsal sürdürülebilirliklerini 
teminat altına almıştır. Bu süre zarfında STÖ’ler yurttaş haklarıyla ilgili 
bilgilendirme hizmetlerine erişim sağlamak konusunda daha aktif bir rol 
üstlenmeye başlamışlardır. STÖ’lerin kendi faaliyet alanlarıyla ilgili daha 
fazla uzmanlık edinmeye başlamalarına ek olarak ve iletişim maliyetleri-
nin azalmasına yol açan telekomünikasyon hizmetlerinin gelişimi saye-
sinde, daha fazla sayıda STÖ sağladıkları danışmanlık hizmetleriyle daha 
fazla sayıda kişiye erişmeye başlamışlardır. 
106  Önemli adımlardan biri de Dernekler Kanununda yapılan değişiklik olmuştur. Yeni 

ve eski kanunların karşılaştırmasını ve bir CSÖ olan TÜSEV’in tavsiyelerini içeren 
kapsamlı bir rapora aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilir, http://tusev.org.tr/userfi-
les/image/Image/tusev%20association%20law%20report%202004.pdf 
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Bu gerçekten hareketle, bilgiye erişim ve yardım hizmetleri esas olarak 
hak temelli STÖ’ler tarafından sağlanmaktadır ve masaüstünden yürü-
tülen araştırmalar da esas olarak hak temelli STÖ’lere odaklanılmakta-
dır. Hak Temelli STÖ’ler tarafından sağlanan Bilgiye Erişim ve Yardım 
Hizmetlerinin sadece verilen örneklerle sınırlı olmadığı vurgulanmalıdır.

Özel Amaçlı Avukat Ağları

Özel amaçlı avukat ağları bilgi, danışmanlık ve hukuki yardım sağlama 
konusunda önemli ağlardır. Özel amaçlı avukat ağları belirli bir olaya da-
yalı olarak ve özellikle çevre konularında ve insan hakları ihlalleriyle ilgili 
konularda faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuşlardır. Bu ağ hakla-
rını korumak için yardıma ihtiyaç duyan ya da haklarını korumak için 
harekete geçen STÖ’lere veya yurttaşlara destek sağlamak amacıyla oluş-
turulmuştur. Her ne kadar bu ağlar bir olayın ardından kurulmaktaysa da 
idari ve yasal prosedürün belli bir zaman alması sebebiyle, avukatlar ve 
yurttaşlar belli bir süre birlikte çalışarak kurumlaşma süreci tamamlanın-
caya kadar yurttaşlara diğer olaylarda da yardım sağlanmasının önünü 
açmaktadırlar. 

İnternet Forumları

İletişim teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte yurttaşların yasal konularda 
bilgi edinmek için müracaat ettikleri İnternet forumları da mevcuttur. Bu 
konular hukuki konulardan ticarete, insan haklarından teknolojiye kadar 
farklı alanları içermektedir. Bu forumlar avukatlara olduğu kadar yurttaş-
lara da bilgi ve tavsiyeler sağlamakta, belirli bir konuyla ilgilenen avukat-
ların bir soru ve bununla ilgili idari usuller hakkında yardım sağladıkları 
bir mecra olarak işlev görmektedir. Sorulan soruya verilen cevap içtihat-
lar örneğinde olduğu gibi farklı cevaplar aracılığıyla tartışılabilmektedir. 
Forumlar yurttaşlarca yasal sürece devam edip etmeme konusunda karar 
verme sürecinde belirli bir konuda bilgi edinmek için kullanılmaktadır. 
Soru sahiplerine bir avukattan yardım almaları tavsiye olunmaktadır. 

Bu hizmetleri sağlayan çeşitli forumlar mevcuttur. Bunlar konularına 
göre değişiklik göstermektedir. Bunlar arasından yasal konularda bilgi ve 
tavsiye sağlayan forumlar öne çıkmaktadır. 
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186.039 üyeli Hukuki net (http://www.hukuki.net/forum.php) forum si-
tesinde 111.943 başlık üzerinden 498.895 mesaj paylaşılmaktadır. Forum 
sayfası herhangi bir anda ortalama 2.500 kişi tarafından ziyaret edilmek-
tedir. Türkiye’de 686. sırada yer almaktadır (Alexa’ya göre). Günlük tekil 
ziyaretçi sayısı 24.659, günlük sayfa görüntüleme sayısı ise 41.905’tir.

39.480 üyeli Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com/index.
php?) forum sitesinde 466.683 mesaj paylaşılmaktadır. Forum sayfası 
herhangi bir anda ortalama 1.800 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 
Türkiye’de 991. sırada yer almaktadır (Alexa’ya göre).

17.492 üyeli Hukuk Forum (http://www.hukukforum.com/ ) forum site-
sinde 8.850 başlık üzerinden 16.976 mesaj paylaşılmaktadır. Türkiye’de 
19.819. sırada yer almaktadır (Alexa’ya göre).

Memurlar.net devlet memurları için haber ve bilgi sitesidir. Sitede 3625 
farklı başlıkta konu işlenmektedir. Türkiye’de 100. Sıradadır (Alexa’ya göre)

Alomaliye.com muhasebe portalıdır. Portalda 151 genel konu başlığı yer 
almaktadır. Türkiye’de 1.211. sıradadır (Alexa’ya göre)

Ayrıca gazetelerde yardım ve tavsiye sağlamaya yönelik özel olarak oluş-
turulan sütunlarla ve kadınlara yönelik TV programları aracılığıyla da 
yurttaşlara yardım sağlanmaktadır. 

Hukuk Klinikleri ve Projeler

Çeşitli üniversiteler tarafından (Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Üniversitesi, Bilgi ve Anadolu) Hukuk Klinikleri kurulmuştur. Ankara 
Üniversitesi yakın zaman önce Ankara Barosu, Adalet Bakanlığı ve Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortaklığında Aile İçi Şiddet konulu bir 
proje başlatmıştır. Proje 21/10/2015 tarihinde başlatılmış olup, Şiddeti 
Önleme Merkezi’nde ve hukuk öğrencilerinin sorulan sorularla ilgili ola-
rak yardım sağlayacakları bir cezaevinde yürütülecektir. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Üniversitesi de Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü 
ve Ankara Barosu ile ortaklaşa şekilde mahkumlar üzerinde bir proje yü-
rütmektedir. 
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‘Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştiril-
mesine Destek’ projesi 14 Eylül 2015 tarihinde başlatıldı. SIDA tarafın-
dan finanse edilen proje UNDP Türkiye, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet 
Bakanlığı’nın adli yardım alanındaki ilk üçlü işbirliği olacak. Kişilerin ve 
grupların şeffaf, hesap verebilir ve kapsayıcı sistemlerle güçlendirilme-
sinin öneminin kabul edildiği Projenin amacı, adli yardım sistemindeki 
boşlukların giderilmesi ve Türkiye’deki adli yardım hizmetleri için bağla-
ma, gruplara ve yaşa özel yaklaşımların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı 
grupların güçlendirilmesidir. Türkiye’de adli yardım hizmetlerinin iyileş-
tirilmesi ve özellikle dezavantajlı gruplar ile Türkiye’nin güney illerinde 
yaşayan Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak 
üzere avukatların kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyonlu 
çalışmalar geliştirilecektir.

4.5 Mevcut Mevzuatın Fiili Uygulaması

Bilgilerin yurttaşlara yayılmasını düzenleyen yeknesak bir yasal çerçeve 
bulunmamaktadır. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kamu makam ve mercilerince 
bilgiye erişimin nasıl sağlanması gerektiği değil, yurttaşlara bilgi sağlan-
masının şartları ve usulleri düzenlenmektedir. 

Kanunda örneğin devlet sırları, ekonomik menfaatler ve ticari sırlarla il-
gili bilgi ve belgeler gibi çeşitli istisnalar mevcuttur ancak bu istisnalar 
açık bir şekilde tanımlanmamaktadır. 

Hükümet tarafından başvurulara verilen cevaplarla ilgili olarak sağlanan 
rakamlar oldukça yüksek olmakla birlikte (%94,5), belirli bir konuda veri 
veya istatistik verisi bulunmadığı gerekçesiyle yurttaşların bilgilendirme-
diği yönünde bildirimler mevcuttur. Başvurular ve cevaplar kalite kont-
rolüyle ilgili olarak bağımsız bir izleme sürecine tabi olmalıdırlar. 

Bilgi sağlayan kamu kurumlarıyla ilgili olarak bir kalite kontrol mekaniz-
ması oluşturulmalıdır.

Bildirimde bulunan ve bilgi toplayan kamu kurumlarında standardizas-
yon sağlanmalı ve yurttaşların daha iyi bir şekilde bilgilendirilebilmeleri 
için yeni değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir. 
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e-Devlet portal daha kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Daha 
tutarlı ve koordineli bir portal oluşturulmalıdır. 

Bakanlıklar tüm mevzuat taslaklarını kendi İnternet siteleri üzerinden 
paylaşmalıdırlar.

Bakanlıklar usullerin fiiliyattaki uygulamaları hakkında bilgi, poster ve 
broşür yayınlamalıdırlar.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu darboğazların aşılmasında ve tavsi-
yelerin uygulanmasında daha aktif bir rol üstlenmelidir.
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5. Türkiye’de Destek Hzimeti Sağlayan STÖ’lerin 
Kapasiteleri ve Karşılaştıkları Güçlükler

Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan 
Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada STÖ’lerin yurttaşlara yönelik bilgiye 
erişim konusunda yürüttükleri faaliyetlere, STÖ’lerin danışmanlık yar-
dım konusuyla ilgili faaliyetlerine, STÖ’lerin doğrudan yardım hizmet-
lerini sağlarken karşılaştıkları engellere ve STÖ’lerin tavsiyelerine odak-
lanılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren STÖ’lerin sayısının çokluğu ve 
anket formunda yer alan soruların sınırlılığı dikkate alındığında, STGM 
ayrıca söz konusu hizmetleri sağlayan önde gelen STÖ’lerle ilgili olarak 
masa başı araştırma ve görüşmeler gerçekleştirmiştir. Anket çalışmasının 
ve masa başı araştırmasının sonuçlarının Türkiye’de yurttaşlara yönelik 
bilgiye erişim ve adli yardım hizmetlerinin resmini tam olarak ortaya 
koyamaması gayet tabiidir. Öte yandan raporun hak temelli STÖ’lerin 
yaklaşımlarını ve deneyimlerini yansıtması sebebiyle kıymetli olduğuna 
inanmaktayız. 

Anket sonuçlarının gösterdiğine göre, Türkiye’de çok sayıda STÖ bu hiz-
mete bu adı vererek veya vermeksizin bir dereceye kadar yurttaşlara yö-
nelik bilgiye erişim ve adli yardım hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmetler 
için STÖ’ler hatırı sayılır miktarda vakit ve işgücü vakfetmektelerse de 
çoğu STÖ bu çalışmalarına yurttaşlara yönelik bilgiye erişim hizmeti ya 
da doğrudan destek hizmeti adını vermemektedir ve çoğu karşılaşacakla-
rı yüksek talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip olmama riski sebebiyle, 
çalışmalarını halka duyurmamaktadırlar. 

Öte yandan, Türkiye’de özellikle hak temelli STÖ’ler sınırlı kapasitele-
riyle doğrudan yardım ve yurttaşlara yönelik bilgiye erişim hizmetleri 
sağlıyorlarsa da Türkiye sivil alanda geniş kapsama alanına ve uzmanlığa 
sahip Yurttaş Danışma Bürosu türünden bir hizmet sağlayıcından yok-
sundur. Kuruluşlar kendi uzmanlık alanlarında yurttaşlara adli yardım 
ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Ancak sadece barolara kayıt-
lı avukatların aktif yasal temsiliyet hizmeti sunma veya hukuki mütalaa 
sağlama yetkisi vardır. Bu sebeple diğer kuruluşlar aktif hukuki yardım 
sağlama konusunda avukat görevlendirmek için kendi kapasitelerine da-
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yalı olarak hareket etmektedirler. Bir başka ifadeyle aktif hukuki yardım 
sunma kapasitesine sahip olabilmek için yeterli finansmana sahip olmak 
kuruluşlar için bir ön şart niteliğindedir. Helsinki Yurttaşlar Meclisi ta-
rafından sunulan Mülteci Programı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü ta-
rafından işletilen Şeffaflık Merkezi ve KAOS GL’nin adli yardım prog-
ram dışarıdan görevlendirilen hukukçular eliyle yürütülen adli yardım 
ve desteklere örnektir. Pek çok durumda yurttaşların talepleri uzmanlık 
sahibi gönüllüler ve gönüllü avukatlar tarafından karşılanmaktadır. Öz-
Ge-Der gibi bazı STÖ’ler baroların ilgili komiteleriyle birlikte çalışmalar 
yürütmektedirler. 

5.1 Yönetim Yapısı

Medeni Kanun’a göre Türkiye’de sadece dernekler ve vakıflar STÖ ola-
rak kabul edilmektedir. Ağlar, platformlar, girişimler tüzel kişiliği haiz 
olmamaları sebebiyle STÖ olarak kabul edilmemektedirler. Ayrıca genel 
olarak STÖ’ler bir hukuk davasında taraf olarak kabul edilmemektedirler. 
Ancak mahkemelerin takdir yetkilerini kullanarak STÖ’leri çeşitli dava-
larda taraf olarak kabul ettikleri çeşitli mahkeme kararları mevcuttur. Bu 
temayülün devam etmesi umulmaktadır. 

STÖ’lerin yönetimi ilgili kanunlarda düzenlenmektedir ve kendi Genel 
Kurul ve İcra Kurulu kararlarına tabidir. 

Barolar yurttaşlara yönelik yardım hizmetleri sağlamak için gerekli ni-
telikleri taşıyan kamu kurumlarıdır. Barolar tarafından sağlanan adli 
yardımlar oldukça iyi şekilde düzenlenmiştir ve her baroda bir CMK ve 
hukuk davaları için bir Adli Yardım Merkezi mevcuttur. Bu merkezlerin 
ödeneği Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Baroların sağla-
dıkları diğer hizmetler baroların kapasitelerine ve avukatların ilgi alanla-
rına göre farklılık göstermektedir. Bu hizmetler düzensiz niteliktedir ve 
gönüllülük esasına dayalıdır. 
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5.2 Farklı Yurttaş Danışma Modellerinin Benimsenmesi 
Sırasında Karşılaşılan Yasal Engeller ve Kanunlarda Yapılması 
Gerekebilecek Değişiklikler:

Adli yardımın sağlanmasına dair bir çerçeve yönetmelik mevcut değildir. 
Politikanın var olmadığı bir ortamda ise ne yurttaşlar ne de STÖ’ler geriye 
dönük bir şekilde bu hizmetleri talep edebilmekte veya sağlayabilmektedirler. 

Kanunun 35. Maddesinde Türkiye’de sadece baroya kayıtlı avukatlar ta-
rafından yapılabilecek işler kapsamında, kanun işlerinde ve hukuki me-
selelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bu-
lunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava 
etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek işlerinin oldu-
ğu belirtilmektedir. Bu madde adli yardımın, tavsiyenin ve aktif yardımın 
sağlanması konusunda bir tekel yaratmaktadır. Farklı tavsiye modelleri 
oluşturulurken baroların söz konusu tavsiye modellerinin tamamında 
avukatların görevlendirilmesini zorunlu tutacakları beklenmektedir. 

Daha önce belirtildiği üzere, Avukatlık Kanunu 163. Maddede belirtildiği 
üzere, avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut 
değeri kapsaması gerekir. Ayrıca 164. Maddede avukatlık ücreti, avukatın 
hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder denil-
mektedir. Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırı-
lamaz. Bu maddelere tabi olarak avukatlar ücretsiz hizmet sağlayamazlar. 

Yasal çerçeve STÖ’lerin beklentisine uygun şekilde bir danışmanlık sü-
recinin gerçekleştirilmesini destekler nitelikte değildir. Kanun taslakla-
rının görüş alınarak hazırlanmasıyla ilgili olarak dikkate alınacak yasal 
düzenleme Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliktir 
(2006). Yönetmeliğin 6. Maddesinde, (12) Taslaklar hakkında konuyla 
ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
faydalanılır ve (23) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletil-
meden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet, basın veya yayın 
aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir, hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümde görüş alınması ya da istişare sürecinin baş-
latılması zorunlu tutulmamakta, inisiyatif ilgili kamu makam veya merci-
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ine bırakılmaktadır. Bu sebeple Bakanlıklar arasında farklı, birbiriyle tu-
tarsız ve geçici uygulamalar görülmektedir. Taslakların pek çoğuna ancak 
TBMM gündemine getirildiğinde erişilebilmektedir.107 

5.3 Hizmet Türleri: Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık ve/veya 
Doğrudan Yardım; Kuruluşların Her Bir Kategorideki 
Faaliyetlerinin Yüzdesi Nedir?

KAGED/İHOP tarafından Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve 
Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi pro-
jesi kapsamında yürütülen bir çalışmanın sonuçlarına göre, Yurttaşların 
Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hiz-
metlerini sağlayan STÖ kategorisi aşağıda belirtilen İnternet adresi üze-
rinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur: http://www.insanhaklarisa-
vunuculari.org/ihlal/

107  TACSO İhtiyaç Değerlendirme Raporu Şubat 2014
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Listede yer alan STÖ’ler kendi faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi sağlamakta-
dırlar. Ağlar veya şemsiye kuruluşlar üyelerinin farklı alanlarda faaliyet 
göstermeleri sebebiyle daha geniş bağlamda bilgi sağlama eğilimindedir-
ler. Çoğu STÖ bu çalışmalarına yurttaşlara yönelik bilgiye erişim hizmeti 
ya da adli yardım hizmeti adını vermemektedir ve çoğu karşılaşacakları 
yüksek talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip olmama riski sebebiyle, 
çalışmalarını halka duyurmamaktadırlar. Bunun arkasında yatan sebep, 
STÖ’lerin bilgi sağlamanın dışında hizmet sağlamak konusunda herhan-
gi bir deneyime sahip olmamalarıdır. Diğer sebep ise bunun için gereken 
uzmanlara, mali kaynaklara ve zamana sahip olmamalarıdır. STÖ’lerin 
genel kanısına göre, böyle bir hizmetin duyurusunu yaparak karşılaya-
mayacakları bir taleple karşılaşacaklardır ve nitelikli cevaplar vermeyerek 
ve talepleri uygun süre içinde cevaplandırmayarak güven kaybına sebep 
olabileceklerdir. 

5.4 Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile 
Doğrudan Destek Hizmetlerinin Organizasyonu 

(insan kaynakları, ücretsiz hizmet veren avukatlar, öğrenciler, hukuk kli-
nikleri, yurttaşlarla doğrudan veya dolaylı şekilde yürütülen çalışmalar, 
hukuki temsiliyet, vs.)

STÖ’ler Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile 
Doğrudan Destek Hizmetleri hâlihazırda bünyelerinde istihdam ettikleri 
kişilerin uzmanlıklarına dayalı olarak sağlamak eğilimindedirler. Bu ge-
nellikle STÖ’nün kendi çalışma alanında belirli bir hizmeti sağlamasıyla 
sonuçlanmaktadır. STÖ’lerin bir başvuruyu cevaplandırmak için ken-
di üyelerinden ya da Kurullarından yardım aldıkları da açıktır. Üyeleri 
avukatlardan oluşan ya da gönüllü avukatlarla çalışan STÖ’ler daha iyi 
hizmet verme eğilimindedirler. Bazı durumlarda STÖ’ler ayrıca özellikle 
stratejik davalarda konunun yargıya taşınması sürecinde aktif yardım da 
sağlamaktadırlar. Sürece bir avukatın dâhil olması STÖ’lere barolarla ve 
bunların komisyonlarıyla çalışma fırsatı da sağlamaktadır. 

Gönüllülük

Türkiye’de gönüllü çalışma görece düşük düzeydedir. Yaşlıların, emek-
lilerin ya da gençlerin gönüllü olarak çalışmaya eğilimleri yoktur. Bu 
gönüllülük kültürünün bulunmayışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
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STÖ’lerin de tabi olduğu İş Kanunu ve Vergi Kanununda gönüllülerin 
işyerlerinde çalışmalarına yönelik düzenleme bulunmamaktadır. 

Türkiye’de gönüllülük kavramı hiçbir mevzuatta veya politika belgesinde 
tanımlanmamaktadır ve gönüllülerden doğrudan sorumlu hiçbir kamu 
kurumu bulunmamaktadır. Bu durum gönüllülük altyapısının oluştu-
rulması önünde bir engel teşkil etmektedir. 2013 yılında kamu yararına 
hizmet veren kuruluş statüsünü haiz Modern Yaşamı Destekleme Der-
neği hakkında, dernekte gönüllü çalışan kişilerin “sigortasız işçi” olarak 
çalıştırıldıkları iddiasıyla Sosyal Sigorta Kurumu tarafından para cezası 
uygulanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2012 verilerine göre, Türkiye’de mevcut 
645 vakıfta gönüllü çalışma yürüten kişi sayısı 1.007.560’tır ve 3456 vak-
fın üye sayısı ise 1.155.359’dur.

Dernekler Dairesi Başkanlığı ise gönüllü sayısı hakkında herhangi bir 
veri paylaşmamaktadır. Ancak Başkanlık tarafından 2011 yılında yayın-
lanan verilere göre gönüllü sayısı 8.852.907’dir.

2013 yılı World Giving Index’e göre, rakamlardaki artışa rağmen, Türkiye 
135 ülke içinde katılım ve nüfusa göre gönüllülük süresi bakımından 130. 
sırada yer almaktadır.108

Mali Destek

Henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, dernekler ve vakıflarla ilgili 
yasal çerçeveye dair bir diğer önemli gelişme ise, Yardım Toplama Ka-
nunu’nda reform yapılması amacıyla Dernekler Dairesi Başkanlığı tara-
fından atılan adımdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, hükümet bu kanunu 
yürürlükten kaldırmayı planlamaktadır ve bu plan Türkiye’nin Ulusal 
Uyum Programı’na (2007-2013) dahil edilmiştir. 

Ancak STÖ’ler tarafından taslak hakkında getirilen önemli eleştirilerden 
bazıları şöyledir;

(1) taslak, maddi destek toplama konusunda izin alınması gerekliliğini 

108  TACSO İhtiyaç Değerlendirme Raporu Şubat 2014
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kaldırmayarak kısıtlayıcı yaklaşımı sürdürmektedir;

(2) sadece kamu yararını gözeten/vergiden muaf STÖ’lere ve ibadet yer-
lerinin inşası ve idamesini amaçlayan STÖ’lere muafiyet tanınması eşitlik 
prensibini ihlal etmektedir; 

(3) taslak metinde idareye hâlâ geniş bir takdir yetkisi bırakılmaktadır; 

(4) bir STÖ’nün kayıt yaptırılması zorunluluğu devam etmektedir; per-
sonele yönelik olarak getirilen kısıtlamalarla derneklerin özerkliklerine 
müdahale edilmektedir.

giderler, maaşlar ve ücretler; gözetimin kapsamının genişletilmesi ve yeni 
para cezalarının getirilmesiyle aynı baskıcı ve cezalandırıcı yaklaşım ko-
runmaktadır.

Kamu yararına çalışan kuruluş (dernekler için) ve vergi muafiyeti (vakıf-
lar için) statüsü edinmek oldukça güçtür ve oldukça da siyasetle bağlantı-
lı olarak algılanmaktadır. Bu statüleri tanıma yetkisi Bakanlar Kurulu’na 
aittir.

Ocak 2014 itibariyle kamu yararına çalışan derneklerin sayısı 404 
(%0,41), vergi muafiyeti tanınmış vakıfların sayısı ise, Ağustos 2013 iti-
bariyle, 241’dir (%5,09). 109

Kamu Yararı Statüsü

Kamu yararına çalışan kuruluş (dernekler için) ve vergi muafiyeti (va-
kıflar için) statüsü edinmek oldukça güçtür ve oldukça da siyasetle bağ-
lantılı olarak algılanmaktadır. Bu statüleri tanıma yetkisi Bakanlar Kuru-
lu’na aittir. Ocak 2014 itibariyle kamu yararına çalışan derneklerin sayısı 
404 (%0,41), vergi muafiyeti tanınmış vakıfların sayısı ise, Ağustos 2013 
itibariyle, 241’dir (%5,09). TACSO Türkiye 2011 İhtiyaç Değerlendirme 
Raporu’nda bu rakamlar dernekler ve vakıflar için sırasıyla 410 (%0,46) 
ve 237’dir (%5,17). Bu rakamlardan da kolaylıkla görüleceği üzere, her 
iki yüzdede de 2011 yılından bu yana artış yerine azalma söz konusu-
dur. Durum dernekler için daha kritik görünmektedir zira kamu yararı-
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na çalışan dernek statüsünü haiz dernek yüzdesi toplamda sadece yüzde 
birden az olmakla kalmayıp, hem sayı hem de yüzde olarak artış yerine 
azalma yaşanmıştır. 2012 AB İlerleme Raporu’nda bu problem, “Dernek-
ler kamu yararına çalışan dernek statüsünü edinmek ve maddi yardım 
toplama izni edinmek için başvuru yaptıklarında ayrımcılıkla karşılaş-
tıkları yönünde çok sayıda şikâyet mevcuttur”, şeklinde ifade edilmiştir. 

Dernekler kamu yararına çalışan dernek statüsünü edinmek ve maddi 
yardım toplama izni edinmek için başvuru yaptıklarında ayrımcılıkla 
karşılaştıkları yönünde şikâyetler mevcuttu. ”110

5.5 Kalite Kontrol Mekanizmaları

Kamu kurumlarında ve STÖ’lerde kalite kontrol mekanizması bulun-
mamaktadır. Ayrıca bunlardan bazıları sağlanan söz konusu hizmetlerin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için istatistik ve rapor tutmakta güçlükle 
karşılaştıklarını beyan etmişlerdir. 

5.6 Diğer Örgütlere Kılavuzluk

STGM ve TACSO Danışma birimleri aracılığıyla birer bilgilendirme Mer-
kezi olarak görev yapmaktadırlar. Hak temelli STÖ’lere ve bir STÖ kur-
mak isteyen yurttaşlara bilgi ve tavsiye sağlanmaktadır. STGM ayrıca daha 
önce cevaplandırılmış soruları kendi İnternet sitesinde yayınlamaktadır. 

Ağlar ve platformlar ayrıca kendi ağ ilişkileri bakımından diğer örgütlere 
kılavuzluk etmektedirler. 

5.7 Kanıta Dayalı Savunuculuk

Kanıta dayalı savunuculuk yaklaşımı özellikle hak temelli çalışmalar 
yürüten STÖ’ler tarafından benimsenmiştir. STGM STÖ’lerin kapasi-
telerinin arttırılması için sürekli eğitimler sağlamış olup, bu eğitimler 
kapsamında nasıl anket yapılacağı, bir çalışma alanında nasıl araştırma 
düzenleneceği, söz konusu araştırmalarla ilgili raporlama, izleme ve de-
ğerlendirme süreçlerinin nasıl yürütüleceği konularına yoğun şekilde 
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odaklanılmıştır. Yasal mekanizmalar ve savunuculuk stratejileri eğitim 
konularına dâhil edilmiştir. Politika değişikliği alanında çalışmalar yürü-
ten ve yasama çalışmalarında yer alan STÖ’ler gerçeğe dayalı savunucu-
luk yaklaşımını kendilerine dayanak olarak kullanmışlardır. 

AB Komisyonu tarafından kabul edilen İyi Uygulamalar Rehberine göre, 
kamu kurumlarının katılım için ilk olarak STÖ’ler ve yurttaşlarla bilgi 
paylaşmaları beklenmektedir. Kanun taslaklarıyla ilgili bilgilerin edinil-
mesinde sıkıntı yaşandığından savunuculuk ve katılım zorlu bir hâl al-
maktadır. 

5.8 Katılım 

Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan 
Destek Hizmetlerinin sunumunu düzenleyen ulusal yasal çerçevede re-
form yapılmasıyla ilgili olarak, istişare kurullarına, ağlarına, çalışma 
gruplarına vs. katılım.

Mevzuat taslaklarının hazırlanmasında katılım mekanizmalarının sayısı 
azdır. Yurttaşlara yardım sağlanmasıyla ilgili bir politika mevcut olmadı-
ğından yasal çerçeve hakkında değerlendirme yapılamamıştır. 

5.9 Anket Çalışmasıyla İlgili Notlar

Anket çalışmasının sonuçları ve yürütülen masa başı araştırmasının bul-
gularıyla ilgili olarak, yurttaşlara yönelik bilgi ve yardım hizmetlerinin 
mevcudiyetiyle ilgili olarak tespit edilen boşluklar şunlardır,

Türkiye’de yurttaşlara yönelik bilgi ve yardım hizmetleri bürosu bulun-
mamaktadır. yurttaşlar çoğunlukla belirli bir konuda hak temelli STÖ’le-
re müracaat etmektedirler. Öte yandan Türkiye’de çeşitli konularda yurt-
taşlara yönelik bilgilendirme yapma kapasitesine sahip bir uzman kuruluş 
da bulunmamaktadır. 

Adli yardım hizmeti sağlayan hak temelli STÖ’lerin çoğu için söz konusu 
hizmetlerin sürdürülebilmesi, uluslararası donör kuruluşların mali des-
teklerini sürdürmelerine bağlıdır.

Bu hizmet sağlayıcı STÖ’lerden bazıları sahip oldukları kapasitenin üze-
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rinde başvuruyla ya da taleple karşılaşma riskinden dolayı hizmetlerinin 
tanıtımını yapmamaktadırlar.

Yasal düzenlemeler avukatların ücretsiz hizmet vermesini engellemekte-
dir. Avukatlar kanunen gönüllü hizmet veremez ve davaları takip edemez 
ve hukuki destek sağlayamazlar. 

STÖ’lerin mali kapasitelerinin zayıf oluşu STÖ’lerin avukat istihdam et-
meleri önündeki en büyük engeldir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bilgi edinme hakkını kısıtlayıcı şekilde et-
kilemektedir.

İnsan Hakları Kuruluşunun otoritesi ve etkisi sınırlı düzeydedir.

Bu alanda en yetkin kuruluşlar barolar ve bilgi ve tavsiye sağlayan İnter-
net forumlarıdır. 

Sağlanan Mevcut Hizmetler

Adli yardım hizmeti sunan STÖ’lerin çoğunda bu hizmetlerin düzenli ve 
kesintisiz şekilde sunulmasını sağlayacak kapasite mevcut değildir. Anket 
formundaki ilgili soruyu cevaplandıran kuruluşlar bu konuda kapasitele-
rinin artırılması gerektiğini belirtmektedirler.

Hizmet sunan STÖ’lerin pek çoğu bilgileri toplamak ve yaymak için İn-
ternet tabanlı teknolojilerden yararlanmaktadırlar.

Kuruluşların %86’sı uzmanlık alanlarıyla eşleşmeyen başvuruları uzman 
bir STÖ’e yönlendirdiklerini belirtmişlerdir.

Katılımcıların çoğu resmi bilgi sistemlerini karmaşık ve kullanımı zor 
olarak tanımlamışlardır. 

Örgütlerin Yapısı

Örgütlerin çoğunluğu donörler aracılığıyla ve üyelik aidatlarıyla finanse 
edilmektedir. Bazıları sundukları hizmetlerden gelir elde etmektedir. Çok 
azı ise devlet fonlarından veya kamu hibelerinden yararlanabilmektedir.



Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

77

Örgütlerin bazıları kapasite eksikliği sebebiyle yurttaşlara yönelik bilgi 
hizmetleriyle ilgili faaliyetlerini takip edememekte ve değerlendireme-
mektedir.

Personel kapasiteleri farklılık göstermekle birlikte örgütlerin çoğunlu-
ğunda (%76) çalışan ve/veya gönüllü personel sayısı 25 kişiden azdır. 

Mevcut hizmetlerin yararlanıcıları

Kullanıcıların çoğunluğu bu projenin muhtemelen hedef kitlesinde yer 
alacak olan 26-45 yaş grubundaki kişilerdir.

Adli yardım hizmetlerinin yararlanıcıları hakkında yeterli bildirim bu-
lunmamaktadır.
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6. Tavsiyeler

6.1 Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile 
Doğrudan Destek Hizmetlerinin Sağlayan Kuruluşlara

STÖ’lerin pek çoğu sivil toplum alanında yaratıcı ve açık bir şekilde ya-
sal çerçeveyi iyileştirmenin yollarını arayan ve böylelikle savunuculuk 
stratejilerini destekleyen avukatların ya da hukukçuların eksikliğini his-
setmektedir. Sivil toplum alanında deneyime sahip olan ve farklı alan-
larda faaliyet gösteren STÖ’lerin yürüttükleri savunuculuk faaliyetlerini 
destekleyebilecek bir avukatlar ve hukukçular havuzunun oluşturulması. 
STÖ’lerin yürüttükleri savunuculuk faaliyetlerini hukuki açıdan destek-
leyebilecek bir avukatlar ve hukukçular havuzunun oluşturulması (baro-
lar gibi paydaşlar seferber edilebilir). 

Bu havuzda yer alan avukatlar için sivil toplum, çevrenin gerçekleş-
tirilmesi ve uluslararası ve AB standartları vb. konularda çalıştaylar ve 
eğitimler düzenlenebilir. Bilgi edinme hakkı için bir ağın kurulması ve 
hukuki bilgilendirme destek mekanizmasının oluşturulması da yararlı 
olacaktır. Bu girişim barolar bünyesinde gerçekleştirilebilir. Nitelikli/ye-
nilikçi avukatlar için çalıştay düzenlenmesi de desteklenebilir.

Bilginin stratejik ve taktik bir araç olarak kullanılabilmesi için STÖ’lerin 
bilgi edinme hakları bağlamında olasılıkları gözden geçirmeleri önemlidir. 

Bilgiye erişimle ilgili olarak sivil toplum tarafından yürütülen çalışmalar 
daha sistematik olmak zorundadır. Bu bağlamda, her bir STÖ’nün bil-
giye erişim hakkının kullanımına dair kendi planını geliştirmesi yararlı 
olabilir. 

Bilgi edinme hakkı için bir ağın kurulması ve hukuki bilgilendirme des-
tek mekanizmasının oluşturulması da yararlı olacaktır. Bu girişim barolar 
bünyesinde gerçekleştirilebilir. Nitelikli/yenilikçi avukatlar için çalıştay 
düzenlenmesi de desteklenebilir. 

STÖ’lerin konu üzerinde ısrarcı olmaları ve bilgiye erişim hakkının sağ-
lanmasında faydalı olmayan mekanizmaları açıkça tespit etmeleri ve 
bunlar üzerinde baskı oluşturmaları önemlidir. 
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STÖ’ler arasında bilgiye erişim hakkı alanındaki işbirliği ve koordinasyo-
nun ilerletilmesi. 

STÖ’ler için bilgiye erişim hakkıyla ilgili olarak başvuru ve itiraz usulleri 
ve süreçleri gibi konulara odaklı teknik çalıştaylar düzenlenebilir. 

STÖ’lerin veri toplama, metodolojiler geliştirme ve farklı boyutlarıyla 
elde edilen bilgilerin analiz etme kapasitelerinin güçlendirilmesine yöne-
lik desteklerin kapsamının genişletilmesi. 

Kalite kontrol mekanizmaları, raporlama, dokümantasyon ve M-E faali-
yetleri oluşturulmalıdır. 

6.2 Hükümete

Yurttaşlara yönelik destek hizmetlerinin sağlanması konusunda STÖ’le-
rin kapasitelerinin arttırılması için bir politika geliştirilmelidir. 

Bilgi, danışmanlık ve aktif yardım konusunda sağlanan hizmetlerin stan-
dartlaştırılması için bir yasal çerçeve geliştirilmelidir.

Yurttaşlara yönelik destek hizmeti sağlayan STÖ’lere gerekli fonlar tahsis 
edilmelidir.

İstatistiksel bilgi sağlamanın ötesinde gelişmiş bilgilendirme yapılabilme-
si için devlet kurumları ve STÖ’ler birlikte çalışmalıdır. Politikalar geliş-
tirilirken ve mevzuat taslakları oluşturulurken verilerin sonuçlarından ve 
eğilimlerinden yararlanılmalıdır. 

Mevcut mevzuattan yararlanılması ve bu mevzuatın iyileştirilmesine yö-
nelik çabaların yanı sıra, devlet kurumlarının görevlerini ve yükümlülük-
lerini gerektiği şekilde yerine getirmelerini sağlamaya yönelik tedbirlerin 
de alınması gerekmektedir. 

Devlet kurumlarının bütünleşik, düzenli ve tutarlı şekilde bilgi üretebil-
melerini sağlamak için çalışmalar yürütülmek zorundadır. 

Kamu idaresi bu yönde herhangi bir talep beklemeksizin bilgileri kendi-
liğinden paylaşmalıdır. 
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Medya ve İnternette bilgi edinme özgürlüğü demokratik bakış açısından 
incelenmeli ve İnternet sitelerine ve hesaplarına yönelik sansür uygula-
maları kaldırılmalıdır. 

İnternet üzerinden sağlanan hizmetler daha kullanıcı dostu yapılmalıdır. 

Aarhus Sözleşmesi kabul edilmelidir. 

6.3 Avrupa Komisyonu’na

Türkiye’nin yurttaşlara yönelik destek hizmetleriyle ilgili politika geliştir-
me çalışmalarına yönelik destek IPA fonları aracılığıyla teşvik edilmelidir.

STÖ’lerin yurttaşlara yönelik yardım hizmetlerine katılımları gözden 
geçirilmelidir. 


