
 

 

Bu video yeminli beyanın ne olduğunu ve nasıl hazırlandığını açıklamaktadır. 

 

Yeminli beyan nedir? 

 

Yeminli beyan, resmi bir yazılı açıklamadır. Sizce bilinen gerçekleri ortaya koyar. 

 

Yemin ya da yemin yerine geçen söz altında imzalanmış olmalıdır. Bu, verdiğiniz 
bilgilerin doğru olduğunu belirtir. 

 

Yeminli beyanınız, davanızı destekleyecek kanıtların bir parçasını oluşturacaktır. 

 

Karşı tarafın, duruşma sırasında bunun içeriği hakkında soru sormasına izin verilecektir. 

 

Yeminli beyanımı nasıl doldururum? 

 

Yeminli beyan şablonunu Victoria Yüksek Mahkemesi web sitesinde doldurup bir 
kopyasını yazdırabilirsiniz. 

 

Ya da, Mahkeme Sicili size boş bir yeminli beyan gönderebilir ve bunu elle 
doldurabilirsiniz. 

 

Yeminli beyanlar bir dizi kısa, numaralandırılmış ifade içerir. 

 

Her bir ifade, bir önceki ifadeyi mantıksal olarak takip etmeli, tarih sırasına göre 
yapılmalı ve her bir ifade, davaya ilişkin bir gerçeği ortaya koymalıdır. 

 

Yeminli beyanda başlıkların kullanması, okuyucunun konuyu takip etmesine yardımcı 
olabilir. 

 

Yeminli beyanınızı günlük konuşma diliyle yazın. Yeminli beyanınızla ilgili çapraz 
sorgulama yapıldığında konuştuğunuz şekildeki gibi yazmalısınız. 

 



 

 

Yeminli beyanıma hangi bilgileri dâhil etmeliyim? 

 

Yeminli beyanınıza adınızı soyadınızı, adresinizi ve mesleğinizi belirterek başlayın. 

 

Bir sonraki paragrafta, yeminli beyanı neden hazırladığınızı açıklayın. 

 

Karşı tarafın iddia ettiği bir şeye karşılık vermek için mi yoksa yaptığınız bir başvuruyu 

desteklemek için mi? 

 

Eğer davanızla ilgiliyse, bazı kısa ayrıntılar sunabilirsiniz, bu ayrıntılar davayla 

olan ilginizi açıklayabilir. 

 

Sonra, davanızla ilgili gerçekleri belirtin, örneğin yaptığınız, gördüğünüz, söylediğiniz ya 
da duyduğunuz şeyler gibi.  

 

Söz konusu olayların hangi tarihte, nerede ve kimlerin önünde gerçekleştiğini belirtin. 

 

Emin olmadığınız bir şey varsa ya da hatırlayamıyorsanız, dürüst olun. 

 

Hangi bilgileri yeminli beyanıma dâhil etmemeliyim? 

 

Davanızla ilgili olmayan bilgileri eklemekten kaçının. 

 

Yasaların yeminli beyanınızda belirtilen gerçekleri nasıl desteklediğini savunmanıza 
dâhil etmeyin. 

 

Duruşmanızda yasal savunma yapma fırsatınız olacaktır, buna "sunumlar" denir. 

 

 

 



 

 

Anlaşmazlığınızla ilgili duygularınızı bir kenara bırakın. Düşüncelerinizi dâhil etmeyin ve 
olduğunu tahmin ettiğiniz şeyleri paylaşmayın. 

 

Örneğin, konuşmaları anlatırken, sadece söylendiğini bildiğiniz şeyi, kimin tarafından, 
nerede ve ne zaman söylendiğini belirtin. 

 

Başkasından edindiğiniz bilgilere kulaktan dolma denir ve buna genellikle izin verilmez. 

 

Ancak, bunu eklemeniz gerektiğini düşünüyorsanız, bunun kendi görüşünüz olduğunu 
söylemelisiniz. 

 

Sizin veya karşı tarafın daha önce mahkemeye verdiği bilgileri dâhil etmekten 
kaçınmalısınız. 

 

Dikkatli olun... 

 

Uygunsuz veya alakası olmayan bilgileri bir yeminli beyana dâhil ederseniz, karşı taraf 
bu bilgilerin reddedilmesi veya çıkarılması için başvuruda bulunabilir. 

 

Karşı taraf, yeminli beyanınızın bir kısmının veya tamamının reddedilmesi için yaptığı 
başvuruda başarılı olursa Mahkeme bu başvuru için karşı tarafın yasal masraflarını 
ödemenizi isteyebilir. 

 

Yeminli beyanınızda kasıtlı olarak yanlış bir beyanda bulunursanız, bu ciddi bir suçtur. 

 

Bu, ağır bir ceza almanıza neden olabilir. 

 

Yeminli beyanda kullanılan kanıtlar. 

 

Yeminli beyanda kullanılan kanıtlar banka ekstreleri, mektuplar ve mülk kayıt belgeleri 
ya da diğer kanıt türleri gibi yeminli beyanda yapılan açıklamaları destekleyen 
kanıtlardır. 

 



 

 

Kanıtlar, dava görüldüğü sürece yeminli beyanla birlikte tutulur. 

 

Kanıtlarınızın her birini adlandırmanız gerekecektir. 

 

Bunu adınızın ve soyadınızın baş harflerini yazarak ve yanına sırayla giden numaralar 

koyarak yapabilirsiniz. 

 

Örneğin, adınızın ve soyadınızın baş harfleri BD ise kanıtlarınızı BD1, BD2, BD3 

şeklinde adlandırarak devam edebilirsiniz. 

 

Yeminli beyanınızdaki kanıtlardan birine başvurmak istiyorsanız, şunu yazarsınız: 

 

 “Kanıt BD1'e başvurmak istiyorum” 

 

Her kanıtın bir kapak sayfası olmalıdır. Bu, Kanıtı Tanımlama Sertifikası Formu 43A 
olarak bilinir ve kanıtın adını içerir. 

 

Bu form, Yüksek Mahkeme web sitesinde ya da Ana Sicil’de bulunabilir. 

 

Yeminli beyanımı yazdım, şimdi ne yapmalıyım? 

 

Yeminli beyanınızı tamamladıktan sonra gözden geçirin ve doğruluğunu dikkatlice 
kontrol edin. 

 

Hazır olduğuna inandığınızda, yeminli beyanınızı yetkili bir kişinin şahitliğinde 

imzalamalısınız. 

 

Örneğin: bir avukat, resmî ve yasal belge onaylama yetkisi olan Görevli veya komiser ya 
da daha üst rütbedeki polis memuru. 

 

 



 

 

Yeminli beyanınız imzalandıktan sonra, kendi kayıtlarınız için kopyalarını hazırlayın. Bir 
kopyasını da karşı tarafa ya da taraflara verilmesi için hazırlayın. 

 

Yeminli beyanınızın imzalı aslını ve kanıtlarınızı Mahkemeye kaydettirmelisiniz. 

 

Bu işlemin nasıl yapılacağı davanıza bağlı olarak değişir.  

 

Mahkeme işlemleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, lütfen web 
sitemizi ziyaret edin ya da Mahkeme Sicilini arayın. 

 


