TANIK (ŞAHİT) KİMDİR?
Tanık (şahit), soruşturma veya davaya konu olay
hakkında bilgisi ya da görgüsü olan kişidir.

TANIKLIK NEDEN ÖNEMLİDİR?
Tanığın olaya ilişkin bilgi ve görgüsünü eksiksiz şekilde
anlatması, olayın tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasına
ve adaletin tecelli etmesine katkı sağlayacaktır.
TANIKLIK ZORUNLU MUDUR?
Tanıklık yasal bir yükümlülüktür.
Tanık olarak gösterilen kişi ilgisine göre Cumhuriyet
başsavcılığına veya mahkemeye gitmek, gördüklerini
ya da bildiklerini anlatmak ve doğru söyleyeceğine
dair yemin etmek zorundadır.
TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLİR MİYİM?
Taraflara yakınlık durumunuz size sorularak tanıklıktan
çekinme hakkınız varsa hatırlatılacaktır.
Yakınlığınız olmasına rağmen yine de tanıklık yapabilir
veya tanıklıktan çekinebilirsiniz.
TANIKLIK İÇİN ÇAĞRILDIM, NE YAPMALIYIM?
Size gönderilen davetiyede nerede, hangi gün ve
saatte dinlenilmek üzere çağrıldığınız yazmaktadır.
Bildirilen gün ve saatte kimlik kartınızla birlikte sizi
çağıran Cumhuriyet savcılığı veya mahkemede hazır
bulunmanız gerekir.
İsminiz okunduğu zaman tanıklığınıza başvurulacaktır.
Öncelikle tarafları tanıyıp tanımadığınız ve dava
konusu olay hakkında bildikleriniz sorulacaktır. Bu
sorulara açık ve net şekilde cevap vermelisiniz.
NE ANLATMAM GEREKİR?
Dava ve olay hakkında bildiklerinizi, gördüklerinizi veya
duyduklarınızı doğru ve tarafsız olarak anlatmalısınız.
Doğrudan görmediğiniz ve bilgi sahibi olmadığınız,
ancak başkaları tarafından size anlatılan konularda
tanıklık yapacaksanız bu hususu ifadenizde belirtmelisiniz.
Adaletin tecelli etmesi için bildiklerinizi ve gördüklerinizi
eksiksiz şekilde anlatmanız önem arz etmektedir.
YALAN SÖYLERSEM NE OLUR?
Yalan tanıklık suçtur. Yalan söylediğinizin ortaya
çıkması halinde hakkınızda işlem yapılabilir ve hapis
cezası alabilirsiniz. Bunun dışında tarafların tazminat
talebiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz.
Unutmayın ki gördüğünüz ve bildiğiniz bir olay
hakkında, bilgim ve görgüm yoktur demeniz de
gerçeğin ortaya çıkmasına engel olabilir.

ŞAHİT OLMADIĞIM BİR KONU HAKKINDA TANIK
OLARAK GÖSTERİLDİM, NE YAPMALIYIM?
Çağrı kağıdında belirtilen gün ve saatte ifadenize
başvurulduğunda, olay hakkında bilgi sahibi olmadığınızı
söylemeniz gerekir.
ADLİYEYE GİTMEZSEM NE OLUR?
Tanıklık yapmak için mazeretinizi bildirmeden adliyeye
gitmezseniz polis ya da jandarma tarafından ifadenize
başvurulmak üzere zorla götürülebilirsiniz.
Bu durumda sebep olduğunuz masrafları ödemek zorunda
kalabilirsiniz.
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GİDEMEYECEK DURUMDAYIM, NE YAPMALIYIM?
Mazeretinizi çağrıldığınız Cumhuriyet başsavcılığına veya
mahkemeye derhal yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Davetiyede
belirtilen makama hitaben, soruşturma veya dava numarasını
da belirterek mazeretinize ilişkin bir dilekçe yazabilirsiniz.
Sadece haklı görülecek mazeretlerinizin kabul edilebileceğini
bilmelisiniz. Mazeretinizin yetkili makam tarafından kabul
edilmesi halinde başka bir tarih belirlenerek size yeniden
çağrı kâğıdı gönderilir. Mazeretinizin kabul edilmemesi
halinde ise tanıklık için adliyeye zorla götürülebilirsiniz.
ÖNCEDEN GİDEREK İFADE VEREBİLİR MİYİM?
Tanık beyanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından,
davetiyede belirtilen gün ve saatte alınır.
Bu tarihte gidemeyeceğinize dair bir mazeretinizin bulunması
halinde bu durumu sizi çağıran mahkeme veya Cumhuriyet
savcılığına yazılı olarak bildirmeniz gerekir.
İFADEMİ YAZILI OLARAK VEREBİLİR MİYİM?
Tanık olarak çağrıldığınız gün ve saatte, Cumhuriyet savcısı
veya mahkeme huzurunda dava ve olay hakkında bildiklerinizi
sözlü olarak anlatmak zorundasınız.
DURUŞMANIN HEPSİNİ NEDEN İZLEYEMİYORUM?
Tanıklar duruşma günü belirli bir sırayla, ayrı ayrı dinlenir.
Duruşmanın tamamını izlediğiniz takdirde taraflar ve diğer
tanıklardan etkilenebilirsiniz. Bu nedenle sıranız gelene
kadar dışarıda beklemeniz gerekir. Tanıklık yaptıktan
sonra duruşmayı izleyebilirsiniz.
Hâkimin izni olmadan duruşma salonundan ayrılmamalısınız.
İŞİMİ BIRAKIP GELDİM, YOL MASRAFI YAPTIM.
BUNLAR NE OLACAK?
Harcadığınız zaman göz önünde tutularak size tanıklık
ücreti takdir edilir. Ayrıca başka bir şehirden geldiyseniz
yaptığınız seyahat ve ikamet masraflarının karşılanması
kanunun size tanıdığı bir haktır. Bu masrafları tanık olarak
beyanda bulunurken talep edebilirsiniz. Tanıklık ücreti
talep edecekseniz IBAN / banka hesap numaranızı yanınızda
bulundurunuz.

