
 
 

 
 

 

Bu video, bir Yüksek Mahkeme duruşmasında kendinizi temsil etmeye hazırlanmanıza 
yardımcı olacaktır. 

 

Duruşma tarihinizin size bildirildiği andan itibaren, hazırlanmak için izleyebileceğiniz 

bazı yollar vardır. 

 

İlk olarak, katılmanız gereken duruşma türünü kontrol edin ve ona göre plan yapın. 

 

Her duruşma aynı hazırlığı gerektirmez.  

 

Duruşmanızda kullanacağınız belgeleri hangi yöntemle kaydettirmeniz gerektiğini 
öğrenmek için Mahkemeye danışın. 

 

Sizin ve karşı tarafın kaydettirdiği tüm belgelerin kopyaları Yargıcın elinde olacaktır. 

 

Duruşmanız sırasında başvuracağınız tüm belgelerin kopyalarını yaptırmayı unutmayın. 
Bunlar yeminli beyanlar, davada kanıt olarak sunulacak belgeler, tanık ifadeleri, yazılı 
başvurular, Mahkemenin gönderdiği e-postalar ve mektuplar olabilir. 

 

Bu belgeler, duruşma evraklarınızın dosyasını oluşturacaktır. 

 

Mahkeme ücretlerinin hepsini ödeyip ödemediğinizi kontrol edin. 

 

Davanızın hangi Yüksek Mahkeme binasında görüleceğini ve adresini kontrol edin. 

 

Mahkemeye erişim için yardıma ihtiyacınız varsa, bizi en az 2 gün öncesinden 
ararsanız, ziyaretinizi planlamanıza yardımcı olabiliriz. 

 

 

Belgelerinizi kaydettirdiniz, gerekli ücretleri ödediniz ve duruşma yerinizi öğrendiniz, 
şimdi davanızı nasıl sunacağınızı düşünmenin zamanı geldi.  



 
 

 
 

 

Söylemeyi planladığınız şeyleri bir yere yazın ve sormak istediğiniz soruların bir listesini 
yapın. 

 

Karşı tarafın ne diyeceğini düşünün ve buna nasıl karşılık vereceğinizi planlayın. 

 

Belgelere başvurmayı planlıyorsanız, Yargıç başvurmayı planladığınız belgenin adını ve 
özellikle dikkat çekmek istediğiniz yazının sayfasını ve paragrafını söylemenizi 
bekleyecektir. 

 

Duruşmanızdan önce belgelerinizi açıkça etiketleyip düzene koymanız işinizi 
kolaylaştıracaktır. 

 

Aileniz ve arkadaşlarınız duruşmanıza katılabilir ve sizinle birlikte izleyebilir. 

 

Davanıza hazırlanırken başka bir duruşmayı izlemenin faydasını görebilirsiniz. 

 

Davaların çoğu açık mahkemede görülür ve halka açık oturma yerleri vardır. 

 

Artık duruşmanıza bir gün kaldı ve ne yapmanız gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. 

 

Notlarınızı gözden geçirin ve duruşmada hakkında konuşmayı planladığınız önemli 
belgeleri tekrar okuyun. 

 

Söyleyeceklerinizin alıştırmasını yapın. Bunu bir arkadaşınızla veya aile üyenizle 
yapabilirsiniz. 

 

 

 

Yasaları anlamanıza yardımcı olması için kullandığınız tüm belgeleri ve kitapları 
hazırlayın. 

 



 
 

 
 

Not defteri ve kalem hazırlayın. Bunlar duruşma sırasında söylenenleri not edebilmeniz 
için size lazım olacaktır. 

 

Duruşmanızın bir Transkriptini isteyin. 

 

Transkript için gerekenler mahkemenin uygulama notlarında açıklanmıştır. 

 

Sicil Ofisi de bu bilgiler konusunda size yardımcı olabilir. 

 

Web sitesinden Mahkeme Duruşma Listesini kontrol edin ve davanızın hangi 
mahkemesalonunda görüleceğini ve aynı yargıcın o gün başka davalara bakıp 
bakmayacağını öğrenin. 

 

Son olarak, ne giyeceğinizi planlayın. 

 

Duruşmanız için resmi giyinin ve parmak arası terlik ve atlet giymeyin, güneş gözlüğü 
takmayın. 

 

Şimdi, duruşmanıza hazırsınız. 

 


