
..................... BAROSU BAŞKANLIĞINA

..................... Mahkemesinde açmış olduğum/ tarafıma açılmış olan  .................... nolu 
ve ............................................... konulu dava ile ilgili Avukatlık hizmetine ihtiyacım bulunmaktadır. 

Şuanda işsiz durumda olmam , herhangi bir menkul yada gayrımenkulüm bulunmaması , 
herhangi bir motorlu taşıt sahibi olmamam , herhangi bir maddi birikimim veya ziynet eşyam 
bulunmaması, Aile fertlerimin de maddi imkanlarının yetersiz oluşu sebebi ile Avukatlık hizmeti ve 
yargılama giderlerini karşılama imkanım bulunmamaktadır.

İş bu sebeple Baronuza müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunma zaruretim hasıl 
olmuştur.

Tarafıma Avukatlık Hizmetleri konusunda Adli Yardım sağlanması için gereğini saygılarım ile 
arz ederim.

Tarih :

İsim Soyisim :

İmza :



..................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NUMARASI : 

DAVACI :

VEKİLİ : 

DAVALI :

VEKİLİ : 

DİLEKÇE KONUSU : Adli yardım istemimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKALAMALAR 

1- Yukarıda saygı ile sunmuş olduğum dosya numarası ile ilgili davanın davacı tarafı olduğumu 
bilgilerinize sunarım..

2- Son iki yıldır işsiz durumda olduğumu , ilkokul mezunu olduğumu , herhangi bir gayrımenkul 
sahibi olmadığımı , menkul kıymet yatırımı sahibi olmadığımı , motorlu aracım bulunmadığını , 
herhangi bir başlık altında bir gelirim bulunmadığını , herhangi bir maddi birikimim bulunmadığını , 
Aile fertlerimin de ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor olduğunu ve Kamu yardımları ile yaşamımı 
sürdürmek durumunda olduğumu beyan eder ve bilgilerinize saygı ile sunarım.

3- Hukuki bilgim ve eğitimim yeterli olmadığından hukuki danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri 
için ....................... Barosuna yazılı müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunduğumu bilgilerinize 
saygı ile sunarım.

4- Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ile yargılama harç ve giderlerini karşılama imkanım 
bulunmamaktadır.

5- İşbu sebep ile Sayın Mahkemenize yazılı müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunma zaruretim 
hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda saygı ile arz ve izah ettiğim sebepler ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir 
olunacak sebepler ile;

Dava yargılama harç ve giderleri bakımından Adli Yardımdan faydalanmama karar verilmesi 
için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

Tarih :
İsim Soyisim :



İmza :


