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Bu proje Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilmektedir.

ADLİ YARDIM
HUKUK YARGILAMASI VE İDARİ YARGIDA

Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin 
Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi
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HUKUK YARGILAMASI ve 
İDARİ YARGIDA ADLİ YARDIM
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Adli Yardım Nedir?

Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı 
bulunmayanlara sağlanan ücretsiz bir kamu hizmetidir. 

Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir?

Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksi-
zin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen 
ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, ge-
çici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça 
dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı gö-
ründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kıs-
men veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli 
yardımdan yararlanabilirler.

Türk Vatandaşı Olmayanlar Adli Yardımdan 
Yararlanabilir mi?

Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri için kısmen ya da ta-
mamen ödeme gücünden yoksunluk ve talebin açıkça dayanaktan 
yoksun olmaması şartları yanında, karşılıklılık (mütekabiliyet) şartı-
nın da bulunması gerekir.

Karşılıklılık şartı, Türkiye’de adli yardım talebinde bulunan yabancı-
nın vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarının da adli yardımdan 
yararlanabilmesi ile sağlanır. Karşılıklılık şartının ispatında, iki taraflı 
veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar ve ilgili ülkedeki Türk va-
tandaşlarına bu hakkın verildiğini gösteren fiili uygulamaların ispatı 
yeterlidir.
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Yabancılar İçin Karşılıklılık  
Şartının Aranmadığı Haller

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca; 

avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi 

ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, aynı Kanun kapsamın-

daki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 

sayılı Avukatlık Kanunu’nun adli yardım hükümlerine göre avukatlık 

hizmeti sağlanır. Bu durumda karşılıklılık şartı aranmaz. Ayrıca, baş-

vuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum 

kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden fayda-

lanabilir. 

Adli Yardım Hangi Davalar İçin Geçerlidir?

Adli yardım açılmış veya açılacak tüm hukuk davalarında (asliye hu-

kuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, tüketici 

mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, kadastro mahke-

mesi, icra mahkemesi, iş mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi), idari 

davalarda (idare mahkemesi, vergi mahkemesi), çekişmesiz yargı 

işlerinde, icra ve iflas takiplerinde, delil tespitinde, ihtiyari tedbir ve 

ihtiyati hacizlerde geçerlidir.

Adli Yardımın Kapsamı 

Baroların verdiği adli yardım kararı, yalnızca ücretsiz olarak avukat-

lık hizmetlerinden faydalanma imkânı sağlar, yargılama giderinden 

muafiyet sağlamaz.



5

Avukatlık ücreti dışındaki 
diğer yargılama giderlerin-
den muafiyet için mutlaka 
mahkemeye başvurulması 
gereklidir.

Mahkemenin verdiği adli 
yardım kararı, ilgiliye; ya-
pılacak tüm yargılama ve 
takip giderlerinden geçici 
olarak muafiyet, yargıla-
ma ve takip giderleri için 
teminat göstermekten mu-
afiyet, dava ve icra takibi 
sırasında yapılması gere-
ken tüm giderlerin Devlet 
tarafından avans olarak 
ödenmesi, davanın avukat 
ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat te-
mini imkânı sağlar.

Ayrıca idari davalarda, adli yardımdan faydalanan kimselerden yü-
rütmenin durdurulması kararları için teminat alınmaz.

Adli Yardım Başvurusu Nereye Yapılır?

Adli yardım başvurusu barolara veya mahkemelere yapılabilir. 

Adli yardım talebi, dava açılmadan önce barolara ve yargılamanın 
yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yine barolara ve 

Adli yardım talebi, 
dava açılmadan önce 
barolara ve yargılamanın 
yapılacağı mahkemeye, 
dava açıldıktan sonra 
ise yine barolara ve 
asıl talep veya işin 
karara bağlanacağı 
mahkemeye, icra ve iflas 
takiplerinde ise takibin 
yapılacağı yerdeki icra 
mahkemesine yapılır.
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asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeye, icra ve iflas ta-
kiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine yapılır.

İlk derece yargılaması sona erdikten sonra, yani kanun yolu aşama-
sında hukuk yargılamasında; bölge adliye mahkemesi veya Yargı-
tay’a, idari yargıda bölge idare mahkemesi veya Danıştay’a adli yar-
dım başvurusunda bulunulabilir.

Dolayısıyla, yargılamanın tüm aşamalarında adli yardım talebinde 
bulunulabilir.

Dava Açıldıktan Sonra Adli Yardım Başvurusu 
Yapılabilir mi?

Dava açıldıktan sonra da baroya veya yargılamanın yapıldığı mahke-
meye adli yardım başvurusu yapılabilir. 

Ancak dava açılmadan önce olduğu gibi, dava açıldıktan sonra da 
baroya yapılan başvuru yalnızca avukat ücretinden muafiyet sağlar. 

Avukat ücretinden muafiyet yanında, yargılama giderlerinden mua-
fiyet de talep ediliyorsa; davanın görüldüğü mahkemeye başvurmak 
gerekir. Ancak bu halde, yani dava açıldıktan sonra sağlanan adli yar-
dımda, daha önce yapılan yargılama giderleri karşılanmaz.

Adli Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Nasıl 
İncelenir?

Baroya adli yardım talebinde bulunan kişi, talebi hizmetin görüle-
ceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine iletir. Adli yardım 
bürosu ve temsilcilikleri, talep sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri 



7

ister. (Başvurucunun üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, 

başvurucunun aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü ol-

duğu kişi sayısı vb.) Başvurucu, talebinde haklı olduğunu gösterdiği 

delillerle kanıtlamak zorundadır. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri 

adli yardım talebini baroya ileten başvurucunun talebinin haklılığı 

konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar 

verir. 

Mahkemeye adli yardım talebinde bulunan kişi, iddiasının özeti ile 

birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini kar-

şılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin 

belgeleri (Başvurucunun üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgi-

leri, başvurucunun aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü 

olduğu kişi sayısı, vb.) mahkemeye sunmak zorundadır. Adli yardım 

talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır. Mahkeme, 

adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir. An-

cak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır.

Adli Yardım Talebinin Kabulü 

Baroya yapılan adli yardım talebinin kabulü halinde, durum bir tuta-

nakla tespit edilir. Başvurucudan, işin sonunda maddi bir yarar elde 

etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın 

%5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun 

sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen üc-

retin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine 

ilişkin taahhütname alınır. Vekaletname masrafı adli yardım faslın-

dan ödenebilir.
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Mahkeme, başvurucunun mali durumunu değerlendirerek, talebin 
kısmen veya tamamen kabulüne karar verebilir. Talebin kabulü ha-
linde, adli yardım hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. Adli 
yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro ta-
rafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Ha-
zineden ödenir.

Adli Yardım Talebinin Kabulünden Sonra Adli Yardım 
Kararı Kaldırılabilir mi?

Adli yardımdan yararlanan kişinin, mali durumu hakkında kasten 
veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonra-
dan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım 
kararı kaldırılır.

Adli Yardım Talebinin Mahkeme Tarafından 
Kabulü ile Ertelenen Yargılama Giderleri Sonradan 
Başvurucu Tarafından Ödenir mi?

Kural olarak adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargıla-
ma giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda 
haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin 
haksız çıkması hâlinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en 
çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar veri-
lebilir. 

Ancak adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tu-
tulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın 
mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahke-
me, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına 
karar verebilir.
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Mahkemenin verdiği adli 
yardım kararı, ilgiliye; 
yapılacak tüm yargılama 
ve takip giderlerinden 
geçici olarak muafiyet, 
yargılama ve takip giderleri 
için teminat göstermekten 
muafiyet, dava ve icra takibi 
sırasında yapılması gereken 
tüm giderlerin Devlet 
tarafından avans olarak 
ödenmesi, davanın avukat 
ile takibi gerekiyorsa, ücreti 
sonradan ödenmek üzere 
bir avukat temini imkânı 
sağlar.
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Adli Yardım Talebinin Reddi

Barolara iletilen adli yardım talebinin adli yardım bürosu ve temsilci-
likleri tarafından reddedilmesi halinde talepte bulunan; tebliğden itiba-
ren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. 
Baro başkanı, yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde 
karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır. 

Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan 
bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir. Adli yardım 
talebinin reddine ilişkin bu karara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta 
içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edile-
bilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı 
o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla 
dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, 
son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapı-
lan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere 
bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi ne-
ticesinde verilen karar kesindir.

Adli Yardım Talebinin Reddedilmesi Halinde Tekrar 
Başvuru Yapılabilir mi?

Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen 
ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar baro veya mahkemeye talepte 
bulunulabilir.

Adli Yardım Hangi Hallerde Sona Erer?

Adli yardımdan faydalanan kişinin ölmesi veya dava dışı kalması, ka-
muya yararlı dernek veya vakfın tüzel kişiliğinin sona ermesi veya dava 
dışı kalması, adli yardım kararının kaldırılması veya asıl dava veya ta-
kibin sonuçlanması ile adli yardım sona erer.
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Türkiye’deki tüm baroların iletişim bilgilerine, Türkiye Barolar 
Birliğinin internet sitesinden erişilebilir.  

(http://www.barobirlik.org.tr/Detay19809.tbb)  
Ayrıca baro temsilciliklerine, adliye binalarında da ulaşılabilir. 

Barolar; avukatların meslek örgütüdür ve kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
Bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il 
merkezinde bir baro kurulur. 

Baro
Baroya Nasıl 
Ulaşılır?

Nedir? 
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Detaylı bilgi için ilinizdeki baroya başvurunuz.

“Bu doküman Avrupa Birliği finansal yardımıyla oluşturulmuştur.”

“Bu yayının içeriğinden sadece Yüklenici/Yazar adı/Uygulayıcı Birim sorumlu olup 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”  


