
T
ürkiye’de, 1992 y›l›ndan beri, san›klar için hukuki bir yard›m hiz-

meti verilmektedir. Ancak, hukuki ve idari davalarda da böyle bir

hukuki hizmetin sa¤lanmas› için fon ayr›lmaya bafllanmas›, 2001 y›l›-

n›n sonlar›na do¤ru gerçekleflmifltir.

Bu nedenle, bugün, ceza davalar›nda verilen hukuki yard›m›

sa¤layan barolar bünyesinde kurulan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-

nunu Uygulama Merkezleri (“CMUK Servisleri”), bu hizmetin yürü-

tülmesinde genifl bir tecrübeye sahip olmuflken, hukuk davalar›nda

yard›m sa¤layan Baro Adli Yard›m Bürolar›’n›n henüz bu derece bir

deneyime sahip oldu¤u söylenemez. Öte yandan, barolar aras›nda, bu

hizmetin yerine getirilifliyle ilgili olarak karfl›lafl›lan sorunlar›n gideril-

mesinde ve genel olarak kazan›lan deneyimin paylafl›lmas›nda, etkili

bir iflbirli¤i a¤›n›n kurulamad›¤› da bir gerçektir.

Türkiye’de, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik sürecinde son y›llarda

gerçeklefltirilen, özellikle siyasal nitelikteki Kopenhag kriterlerini kar-

fl›lamaya yönelik reformlar, do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak

yarg› alan›nda da sonuçlar do¤urdu. Etkili bir adli yard›m hizmetinin,

özelikle ceza davalar› bak›m›ndan, adil yarg›lanma hakk› ba¤lam›nda
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insan haklar›n›n korunmas› anlam›na gelen bir de¤er tafl›d›¤› aç›kt›r.

Dolay›s›yla böyle bir hizmetin etkili olmas›, onun yerine getirilifl tarz›-

n›n niteli¤iyle do¤rudan do¤ruya ilgilidir. Bu ölçüde olmamakla birlik-

te, ayn› sonuç, hukuk ve idare hukukuna iliflkin davalar bak›m›ndan

da geçerlidir. K›saca, bu hizmetin sa¤lanmas›, ayn› zamanda bir insan

haklar› sorunu olarak da belirginlik kazan›r.

Yukarda belirtilen çerçevede, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi olarak, 16 Nisan 2004 tarihinde, adli yard›m konusunun ele

al›n›p tart›fl›ld›¤› bir uluslararas› toplant› düzenledik. Bu toplant›yla,

adli yard›m konusuna iliflkin sorunlar›n, ulusal ve uluslar aras› ölçek-

te, farkl› uygulama ve geliflmeler ›fl›¤›nda paylafl›lmas› ve tart›fl›lmas›,

sonuçta, adli yard›m hizmetinin daha etkili bir biçimde sa¤lanmas› ça-

balar›na katk›da bulunulmas› hedeflendi.

Bu kitap, o toplant›da yer verilen Türkiye’deki adli yard›m hiz-

metine iliflkin sunumlar› ve Türkiye’de adli yard›m hizmetine iliflkin

genel de¤erlendirme raporunu, bu konuda baflar›l› örnekler sunan ba-

z› ülkelerdeki uygulamalar› aktaran sunumlar› ve toplant› boyunca ka-

t›l›mc›lar›n görüfl ve önerilerine iliflkin özet bilgileri içermektedir. Kita-

b›n, Türkçe ve ‹ngilizce haz›rlanmas›na özen gösterilerek, sadece Tür-

kiye bak›m›ndan de¤il, uluslararas› hukuk camias› bak›m›ndan da ya-

rarlan›l›r olmas› amaçlanm›flt›r.

Bu toplant›, hem Avrupa ülkelerindeki adli yard›mla ilgili uygu-

lamalar›n aktar›lmas›, hem de Türkiyeli kat›l›mc›lar›n, ayn› konudaki

görüflleri ö¤renme ve tart›flma olana¤› bulmas›, ayr›ca uygulamadaki

sorunlar› çözümleme yaklafl›m›n› ortaya koymas› bak›m›ndan çok ya-

rarl› olmufltur. Türkiye hukuk camias› aç›s›ndan, adli yard›m hizmeti-

ni yürüten baro temsilcilerinin, bu konuyu, Türkiye uygulamas› aç›s›n-

dan birlikte de¤erlendirme olana¤›n›n yarat›lm›fl olmas› da, bizim aç›-

m›zdan çok sevindirici bir geliflmedir.

Türkiye’deki adalet hizmetlerinin, sadece bir kamu hizmeti-

nin yerine getirilifl düzeyiyle s›n›rl› olmaks›z›n, hem adalete eriflim

hakk› hem de adil yarg›lanma hakk›na sayg› gösterilmesi anlay›fl›y-

la, yerine getirilme amaçlar› bak›m›ndan da etkili k›l›nmas›, dolay›-
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s›yla kiflinin haklar›yla güçlendirilmesi fikri bak›m›ndan da de¤er

tafl›r.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu çerçevede kala-

rak, adalet hizmetinin iflleyifliyle ilgili birçok hukuki konuyu, Türkiye

hukuk camias›n›n öndegelen temsilcileriyle iflbirli¤i halinde inceleme

ve iyilefltirme çabalar›na katk›da bulunma çal›flmalar›n› sürdürecektir.

Bu cümleden olmak üzere, böyle bir çal›flma toplant›s›n›n dü-

zenlenmesine olan katk›lar› nedeniyle, T.C. Adalet Bakanl›¤›’na, top-

lant›ya kat›lan Türkiye barolar›n›n seçkin temsilcilerine, özellikle ya-

banc› konuklar›n kat›l›m›n› gerçeklefltirmede genifl uluslararas› dene-

yimini paylaflmaktan çekinmeyen Open Society Institute Justice Initi-

ative’e, destekleri için çok teflekkür ederim. Ayr›ca, baflta Say›n ‹dil El-

verifl olmak üzere, bu toplant›n›n ve kitab›n haz›rlan›p baflar›yla ta-

mamlanmas›nda eme¤i geçen herkese teflekkür ederim.

Prof. Dr. Turgut Tarhanl›
‹stanbul Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dekan›
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