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Toplantı Yardımcısı Nedir? 
 

Herhangi bir toplantıya gideceğin zaman, örneğin, bankada, aile 

mahkemesinde, doktorda veya veraset mahkemesinde toplantıyı 

dinleyip gözlemleyecek bir çift kulağa, göze ihtiyacın varsa 

toplantı yardımcısı çözüm olabilir. Bir toplantı yardımcısı 

vatandaşın o anın duygusallığı, gerginliği ve endişesi içindeyken 

görüp duyamadığı şeyleri “görüp duyan” kişidir. 
 

Toplantı Yardımcısı nasıl yardım eder? 
 

Toplantı yardımcısıyla bir süreç genelde şöyle olur, vatandaş ve 

toplantı yardımcısı bir ön görüşme yaparak gidecekleri 

toplantının nasıl geçmesini istediklerini konuşup anlaşma 

yaparlar. Daha sonra asıl toplantıya beraber girerler ve toplantı 

yardımcısı vatandaşın önceden anlaştıkları soruları sormasına 

yardımcı olur ve notlar alır.  Toplantıdan sonra toplantıda nelerin 

kararlaştırıldığı takip edilir. Eğer sonuç memnuniyet vermediyse 

kararlara itiraz etme düşünülebilir. 
 

Medeni kanun 3. bölüm §8 
 

§ 8.Ferdin şahsını ilgilendiren bir davanın her anında ferdin başkaları 

tarafından temsil edilmesi veya yardım alması mümkündür. Yalnız 

yetkililer eğer davanın hükmünde önemi varsa ferdin şahsen davada 

hazır bulunmasını şart koşabilir.   

Madde 2 .  Eğer ferdin başkası tarafından temsili veya yardım alması 

kamu veya özel hakları ciddi anlamda etkiliyorsa ya da konuyla ilgili 

alınmış bir kanun maddesi varsa 1. maddenin 1. şıkkı geçerli değildir. 
 

Toplantı yardımcısı sır tutmak zorundadır 
 

 

Toplantı Yardımcısı Görevleri 
 
Örneğin şu tür ziyaretlerde: 

 

        Belediyede: 
 

• Danışmanla 

• Ev kirası yardımında 

• Emeklilik başvurusunda 

• Kendi evinde yardım hizmeti almada 

• Yardımcı malzemeler vb konularda 

 

           Avukat görüşmesinde 

           Aile mahkemesinde 

           Veraset mahkemesinde 

           Doktorda 

           Hastanede 

           Banka ve postanede 

           Sigorta şirketlerinde 

 

Toplantı yardımcısı bir çift ekstra göz ve kulak hizmeti sunar. 

 

 

Dört kulak iki kulaktan daha iyi duyar 

 
 

Toplantı yardımcısı kişiye en iyi şekilde yardım etmeyi öğrenmek 

için kurs almıştır. 

 

 

Toplantı yardımcısı hizmeti almak ücretsizdir 


