
Avukatınızdan ne beklemelisiniz?

Avukatınız:

 ཞ sorununuzu veya davanızı iyice incelemeli ve 
seçeneklerinizi açıklamalıdır

 ཞ sizinle görüşmeli ve yasalara göre hakkınız olanı 
almanıza yardımcı olmalıdır

 ཞ davanızın süreciyle ilgili sizinle irtibatta 
olmalıdır

 ཞ ne zaman ve niçin mahkemeye geleceğinizi 
önceden söylemelidir

 ཞ sizi her duruşmaya veya mahkemeye çıkmaya 
hazırlamalıdır

 ཞ mahkemeye yerine başka biri geleceğinde size 
haber vermeli ve bu kişinin yetkili ve hazır 
olduğundan emin olmalıdır

 ཞ irtibat bilgilerini veya kendisine ulaşamamanız 
ihtimaline karşı başka birinin irtibat bilgilerini 
de size vermelidir

 ཞ size saygılı bir şekilde davranmalıdır
 ཞ engelli iseniz ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır
 ཞ profesyonel bir şekilde davranmalıdır.

Şikâyet departmanımızı arayın

Avukatların çoğu profesyonel ve kaliteli hizmet 
sunar. Ancak aşağıdaki sorunlardan herhangi 
biriyle karşılaşırsanız lütfen 416-204-7104 veya 
1-866-874-9786 numaralı telefonu arayarak ya da 
complaints@lao.on.ca adresine e-posta göndererek 
Şikâyet Departmanımıza başvurun.

 ར sizden para isterse; sertifikanız avukatınızın 
ücretinin LAO tarafından ödeneceğini belirtir

 ར kendinizi rahatsız etmenize neden olacak şekilde 
uygunsuz kelimeler kullanır veya size kötü 
muamele ederse

 ར karar vermenizde sizi gereksiz şekilde 
acele ettirirse

 ར başarı garantisi verirse (hiçbir avukat 
bunu yapamaz).

Doğru 
Legal Aid 
avukatını 
bulma
Bu önemli kişiyi nasıl bulacağınızı, 
davanız için ne yapabileceğini 
ve ilişkinizden en iyi şekilde nasıl 
faydalanacağınızı öğrenin.

Legal Aid 
sertifikası nedir?

Düşük gelirli bir Ontario vatandaşı iseniz 
Legal Aid Ontario (LAO) sertifikası almaya hak 
kazanabilirsiniz. LAO sertifikanızı yasal yardım 
davalarına bakan özel bir avukata verebilir 
veya gönderebilirsiniz. Avukat sertifikayı 
onaylarsa en fazla bir davada belirli bir süreyle 
sizi temsil etmeyi kabul eder.

Sertifikanızı nasıl kullanacaksınız?

Sertifikanızı yasal yardım sertifikalarını kabul 
eden (tüm avukatlar kabul etmez) istediğiniz 
bir avukata verebilirsiniz. Bu sertifika belirli 
bir konu veya dava içindir; ileride ortaya 
çıkabilecek yasal sorunlar için geçerli değildir.

Bize ulaşın

Telefon (Toronto) 416-979-1446

Ücretsiz 1-800-668-8258

www.legalaid.on.ca



Doğru avukatı seçme

Bu sorular olası en iyi kişiyi seçmenize yardımcı 
olabilir:

• Uzmanlık alanınız nedir? Ceza avukatı mısınız? 
Aile avukatı mısınız? Mülteci avukatı mısınız?

• Benim davamla ilgili ne kadar tecrübe ve 
bilgi sahibisiniz?

• Benim umudum bu. Sizce ne kadar gerçekçi?
• Yasal seçeneklerim neler?
• Ofisinizde sizden başka biri davamın önemli 

bir kısmıyla (mahkemeye çıkmak gibi) 
ilgilenebilir mi?

• Ofisiniz nerede?
• Size nasıl ulaşabilirim?

Diğer birkaç ipucu:

• Seçtiğiniz avukatın sizin için doğru 
olduğundan emin olun. Legal Aid Ontario 
tuttuğunuz avukatı değiştirmeye nadiren 
izin verir.

• Sertifikanızı veya sertifika numaranızı sadece 
tutmak istediğiniz avukata verin. Bunu 
yapmanız avukatı tuttuğunuz anlamına gelir.

• Mahkeme sürecindeyken avukatlar size ulaşırsa 
tutup tutmamak isteğinize bağlıdır. İstediğiniz 
avukatı seçmekte özgürsünüz.

• Davanız hakkında tüm bilgileri vermekte, 
dava sürecinde her türlü bilgiyi size 
vereceğine ve en iyi seçenekler konusunda 
tavsiyede bulunacağına güvenebileceğiniz bir 
avukat arayın.

• İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan avukatı 
bulmadan önce birkaç avukatla 
görüşmeniz gerekebilir.

Legal Aid avukatı bulma

Avukat bulmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. 
Örneğin:

• avukat bulma aracımıza (legalaid.on.ca/
find) gidebilir ve konumunuzu ve yardıma 
ihtiyacınız olan yasal alanı girebilirsiniz; 
sizin alanınıza özel on avukattan oluşan bir 
liste ekrana gelecektir

• mahkemeye çıktığınızda kişilere yardımcı 
olan avukattan (görev avukatı olarak da 
bilinir) başvuru listesini isteyebilirsiniz

• Law Society of Upper Canada çevrimiçi 
hizmetine başvurabilir ve çevrimiçi 
talepte bulunabilirsiniz (lsrs.lsuc.
on.ca/lsrs/). LSUC’nin başvuru sayfası 
açılacaktır. SSS sayfasına gitmek için “find 
it here” (buradan bulun) seçeneğine 
tıklayın. Sayfayı aşağı kaydırın, “next” (ileri) 
üzerine tıklayın ve sonraki birkaç sayfayı 
doldurun. Avukat yardımcısı değil avukat 
aradığınızı belirttiğinizden emin olun. 
Arayabileceğiniz avukatların isimlerinin yer 
aldığı bir e-posta alacaksınız.

• gözaltında, sığınma evinde veya uzak 
bir yerde olmanız gibi nedenlerle 
çevrimiçi hizmetini kullanamazsanız  
1-855-947-5255 veya 416-947-5255 
numaralı telefondan LSUC kriz hattını 
arayabilirsiniz

• yerel toplum hukuk kliniğinizden 
başvuruları isteyebilirsiniz (örnek için 
burayı ziyaret edebilirsiniz:  
legalaid.on.ca/clinics)

İlk görüşmenizi planlama

İlk görüşmeniz öncesinde ve sırasında:

• Davayla ilgili tüm belgeleri yanınızda getirin.
• Soracağınız soruların listesini hazırlayın.
• Sorununuzu net bir şekilde açıklamaya 

hazır olun ve çok fazla e-posta göndermeyin 
ve telefon araması yapmayın. Sertifikanız 
avukatınıza davanızın her aşamasıyla belirli bir 
süreyle ilgilenme yetkisi verir. E-postalar ve 
sizinle yaptığı görüşmeler için ayırdığı zaman 
bu saate dâhildir ve avukatınızın davanıza 
hazırlanma zamanını azaltır.

• Yanınızda kâğıt getirin, bu sayede avukatın size 
söylediklerini yazabilirsiniz.

• Avukatın tercümanı yoksa söylediklerini 
tercüme edebilecek biriyle gelin.

• Bu görüşmeden sonra nasıl ve ne zaman temasa 
geçeceğinizi konuşun.

• Davanızın önemli bir kısmıyla (mahkemeye 
çıkmak gibi) ilgilenebilecek başka biri olup 
olmadığını sorun.

• Anlamadığınız bir şey olursa sorun.

Avukatınızdan şunları açıklamasını 
bekleyebilirsiniz:

• davanız için geçerli yasalar
• haklarınız
• mahkeme süreci
• davanızın karara bağlanmasının ne 

kadar sürebileceği
• bekleyebileceğiniz olası sonuçlar
• yapmayı seçtiğiniz savunmayla ilgili riskler 

(ceza davası ise)
• sonra ne olacağı

Randevunuza gidemeyeceksiniz önceden arayın ve 
başka bir tarihe erteleyin.


