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1. Genel Bakış
Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı, kuruluşundan beri on yıllık bir deneyim süresini geride
bıraktı. Bu nedenle, bu deneyimin yaygınlaştırılması ve teşviki amacıyla, bundan böyle her yıl
bir Pro Bono Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödül, her yıl en iyi Pro Bono projesini
gerçekleştiren bir hukuk bürosu, avukat ve/veya sivil toplum kuruluşuna verilecektir. Bu ödülün
verilmesindeki amaç, hukuk bürolarının sivil toplum faaliyetlerine desteğini ve avukatların
toplum yararına çalışma bilincini artırmak ve insanın haklarının korunmasının sağlanmasında,
hukukun rolü ve işlevini daha da arttırmak amacıyla, hukuk büroları ve STK’lar arasında kalıcı
işbirlikleri kurulmasını sağlamaktır.
Hem STK’lar hem de hukuk büroları, kendi yaptıkları projeler de dahil olmak üzere, bu Ödül’e
aday olabilirler. Aday gösterme süresi 15 Aralık 2017 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2018
tarihinde sona erecektir. Ödül alacak projenin 1 Ocak – 31 Aralık 2017 arasında tamamlanmış
olması gerekmektedir.
Başvurular arca.alpan@bilgi.edu.tr adresi üzerinden Arca Alpan’a yapılacaktır. Başvuru
formunu buradan indirebilirsiniz.

2. Seçici Kurul
Seçici Kurul’un görevi, 2017 yılında etki yaratmış olan Pro Bono projeyi seçmektir. Kurul,
STK (ki bunun içine kar amacı gütmeyen kuruluşlar; mikro finans kuruluşları; hukuk klinikleri
girebilir) ile bir hukuk bürosu (bireysel avukat; avukatlık ortaklığı; gönüllü avukatlık
girişimleri) arasındaki işbirliğine ödül verecektir.

Seçici Kurul’da aşağıdaki kişiler yer almaktadır:
Av. Aynur Tuncel Yazgan, İstanbul Barosu Temsilcisi
Yaşar Yetiş, Emekli Hakim
Av. Ayşe Bilgen, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
Süleyman Akbulut, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Yrd. Doç. Candan Yasan Tepetaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu ödülün ölçütleri ve jüri değerlendirmesine dair kurallar PILnet (The Global Network for Public Interest
Law) tarafından her yıl Avrupa’da verilen ödül kuralları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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3. Değerlendirme
Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı, aday gösterme işlemlerinin sekretarya işlerini yürütecek
ve Seçici Kurul’a değerlendirme ölçütlerini içeren bir excel tablosu iletecektir. Doldurulacak
bu formların, en geç 18 Ocak 2018 tarihinde, Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı
sekretaryasına geri iletilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri
a. Başvurudaki projenin, hukuki temsil veya hukuki reform yoluyla hakların
korunmasında ve/veya adaletin sağlanmasında önemli, olumlu bir etki yaratması (1’den
10’a kadar bir puanlamayla değerlendirilecektir)
b. Projede kullanılan hukuki ve diğer kaynakların (hukuk bürosu ve avukat çalışması
bakımından) kapsamı (1’den 5’e kadar bir puanlamayla değerlendirilecektir)
c. STK’lar ve avukatlar arasında gelecekte de sürdürülmeye elverişli mevcut veya
potansiyel “güçlü” bir ilişki sunması veya vaat ediyor olması (1’den 5’e kadar bir
puanlamayla değerlendirilecektir).

