
Mal varlığının ve diğer finansal 
durumların beyanı
Cezanızı ödeyebildiğinizden emin olun

www.gov.uk/crime

Bu formu doldurmalı ve mahkemeye 
göndermeli ya da duruşmaya geldiğiniz 
gün mübaşire elden teslim etmelisiniz. 
Mahkemeye mal varlığınızı ve diğer 
finansal durumları beyan etmezseniz veya 
mahkeme kendisine yeterli güvenilir bilgi 
sağlandığından tatmin olmazsa, finansal 
durumlarınızla ilgili uygun gördüğü kararları 
verme yetkisine sahiptir.

Not: Resmi talep üzerine mahkemeye mal 
varlığının ve diğer finansal durumların 
bildirilmesi sırasında yalan beyanda 
bulunmak ve esaslı hususları bilerek 
açıklamamak suç sayılır.

Mahkeme para cezası veya diğer finansal 
yükümlülük ödemenizi emrederse, 
mahkemenin emrettiği şekilde ödeme 
yapmanız gerekecektir, bu ödemenin 
yükümlülüğün bağlandığı gün yapılması 
gerekebilir. Lütfen yanınızda bir ödeme 
biçimini getirin.

Dışarıdan alınacak tavsiyeler
Yasal haklarınız, borcunuzun idaresi veya cezaların 
muhtemel sonuçları ya da cezanızın ödenmemesi 
hakkında dışarıdan tarafsız tavsiyeye ihtiyacınız varsa şu 
kuruluşlarla irtibata geçebilirsiniz:

•	 Ulusal	Borç	Hattı	(National	Debt	Line):	0808	
8084000	veya 
www.nationaldebtline.co.uk

•	 Vatandaş	Danışma	Bürosu	(Citizens	Advice):	 
www.citizensadvice.org.uk

Bu formun doldurulup gönderilmesi
Mal varlığınız ve diğer finansal durumlarınızın beyanı 
duruşmadan önce gönderilebilir. Beyanlar duruşmanızın 
görüleceği mahkemeye posta ile gönderilmeli veya elle 
teslim edilmelidir. Mahkemenin adresi celp/nezaret/
istek talep formunda bulunabilir veya yerel sulh 
mahkemesinden alınabilir. E-posta veya telefon yanıtları 
kabul edilmez.

Finansal durumunuzun kanıtını maaş bordrosu, yardım 
kitapçıkları ve faturalar gibi belgelerle göstermeniz 
gerekebilir. Bu nedenle, duruşma gününüzde belgelerin 
kopyalarını yanınızda getirmelisiniz.

Verdiğiniz	bilgiler,	ödeme	yapmamanız	durumunda	
mahkeme tarafından emredilen para cezalarının 
uygulanması için mahkeme veya mahkemenin 
talimatları doğrultusunda hareket eden diğer yetkili 
kurumlar tarafından kullanılabilir.

Daha fazla destek
Bu formu okurken sorun yaşarsanız, lütfen bu bildiriyi 
hazırlayan sulh mahkemesiyle irtibat kurunuz veya  
hmctsformfinder.justice.gov.uk adresine oturum 
açıp istediğiniz dili seçmek için form numarasının altına 
MC100 yazınız.

İlave diller:	Çince	(geleneksel	ve	basitleştirilmiş),	
Hırvatça,	Çekçe,	Yunanca,	Gujarati,	Hintçe,	Kürtçe,	
Lehçe, Pencapça, Portekizce, Sırpça, İspanyolca, Türkçe, 
Urduca	ve	Galce.
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Yasal yükümlülükleriniz

Bu	Görevli	Memurun	resmi	bir	talebidir.	
Hakkında	bir	suçla	ilgili	kovuşturma	açılan	
her sanığın istendiğinde finansal bilgilerini 
sunması gerekir.

Resmi talepten sonra mahkemeye mal 
varlığının ve diğer finansal durumların 
bildirilmemesi suç sayılır. Talep üzerine 
mahkemeye mal varlığının ve diğer finansal 
durumların bildirilmesi sırasında:
•	yalan	beyanda	bulunmak	ve		

•	esaslı	hususları	bilerek	açıklamamak	suç	
sayılır.

Cezalar ve diğer finansal yükümlülükler mahkemenin 
emrettiği şekilde ödenecektir, bu ödemenin 
yükümlülüğün bağlandığı gün yapılması gerekebilir. 
Ödemeler, internette www.gov.uk/pay-court-fine-online 
adresinden kredi kartı veya hesap kartı kullanılarak, 
(mahkemedeki	özel	hatlar	dahil)	telefon,	ödeme	kartı,	
banka havalesi veya otomatik ödeme talimatı ile 
yapılabilir. 

Ceza tutarları veya diğer finansal yükümlülüklere 
karar verirken, mahkeme mal varlığınız dahil olmak 
üzere maddi durumunuzla ilgili verdiğiniz bilgileri göz 
önüne alacaktır. Para cezası verirken ve uygularken 
ödenmesi gereken tüm cezaların hesaba katılması 
gerekir.	Giderler	bölümündeki	bilgilerin	geri	kalanı,	
yalnızca o gün ödemenin tamamını yapamayacaksanız 
ilgilidir. Mahkemenin ödeme için ek süre vermesini talep 
edebilirsiniz, mahkeme bu talebi değerlendirecektir fakat 
kesin olarak onaylayacağı söylenemez.

Hakkınızda emredildiği gibi ödeme yapmazsanız, 
cezaevine gönderilebilirsiniz.
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1. Kişisel bilgiler

2. Gelir bilgileri 3. Giderler

4. Diğer bilgiler

Toplam maddi birikim

Partnerin geliri 
(aldığı yardımlar dahil)

Lütfen mahkemenin bilmesi gerektiğini 
düşündüğünüz diğer tüm bilgileri buraya 
ekleyiniz (yukarıda belirtilmeyen her türlü 
mal varlığı gibi):

Lütfen 
BÜYÜK HARF 

kullanın 

Mal varlığı ve diğer finansal 
durumların beyanı
Mahkeme, bir para cezası veya başka bir 
finansal yükümlülük kararı verirse, 
ödemeyi o gün içerisinde yapmanız 
gerekecektir.  Mal varlığınızın ve finansal 
durumlarınızın ispatını veriniz

Kira, mortgage veya 
pansiyonlar

£

Belediye vergisi £

Sigorta (ev, hayat vs.) £

Çocuk bakımı £

Seyahat giderleri  
(Benzin, araba, toplu taşıma vs.)

£

Faturalar  
(gaz, su, elektrik vs.)

£

Telefon (cep dahil) £
Televizyon aboneliği  
(ruhsat, uydu vs.)

£

Diğer para cezaları  
(lütfen mahkeme belirtiniz)

£

£
£

Vilayet mahkemesi emirleri £
Kredi geri ödemeleri 
(kredi kartı, banka vs.)

£

Diğer giderler (lütfen belirtiniz)

£
£
£
£

Toplam giderler £

Çalışıyorsanız
Mesleğiniz

İşverenin adı

İşverenin adresi

Posta kodu

İşverenin telefon numarası

Serbest meslek sahibiyim:

Eve götürdüğünüz 
kazancınız:

£

Diğer gelirler £

Toplam gelir £

Çalışmıyorsanız

ne zamandan beri çalışmadığınızı belirtiniz.

Devlet yardımı alıyor 
musunuz?

Evet Hayır

Yanıtınız Evet ise, lütfen aşağıda 
hangi yardım(lar)ı aldığınızı belirtiniz.

Adı

Soyadı

Adres

Posta kodu

Ev telefonu

Cep telefonu

E-posta

Doğum tarihi

Ulusal Sigorta Numarası

Araç kayıt numarası

Kayıtlı aracın 
sahibi siz misiniz? Evet Hayır

Bakmakla yükümlü  
bulunan çocuk sayısı

Mahkemeden ödeme yapmak için size ek süre 
vermesini talep edebilirsiniz. Mahkemeden ek 
süre talep etmek isterseniz, daha fazla bilgi ve 
giderlerinizin ispatını sunmanız gerekir. Mahkeme 
bu talebinizi değerlendirecektir ancak yerine 
getirmeyebilir.

£

£

2 3 4

İmza

Tarih

Bilerek yalan beyanda bulunursam veya ilgili 
herhangi bir bilgiyi ifşa etmezsem, ardından 
para cezası alabileceğim bir suç işlemiş 
olacağımı anlıyorum.

Yalnızca resmi kullanım içindir
Dava numarası

Duruşma tarihi

Tüm gelir ve giderleriniz için,  
lütfen tutarların ne şekilde olduğunu belirtin:

Haftalık İki haftada bir Aylık


