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GİRİŞ 

 ‘Yalan Tanıklık Suçu’, 5237 Sayılı TCK’nın İkinci Kitabının, “Millete ve 

Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmının “Adliyeye 

Karşı Suçlar”ın düzenlendiği İkinci Bölümünde, 272. maddede düzenlenmektedir. 

Tanıkların doğruyu söylememeleri, bildiklerini kısmen ya da tamamen saklamaları 

veya değiştirmeleri yargıyı yanlış yola sevk edebilir. Bu ise mahkemelerin yanlış 

yönde karar vermesi sonucuna yol açabilir. Söz konusu etkileri ve TCK m.272’deki 

düzenlemenin kimi belirsiz yönleri, yalan tanıklık suçunu incelemeye değer bir suç 

tipi haline getirmektedir. Yalan tanıklık suçunu öngören TCK m.272 ile yargının 

düzgün işlemesindeki devlete ait yargısal varlık veya menfaat korunmaktadır1.  

Yargılamada tanık beyanlarının önemi oldukça büyüktür ve tanığın ilk ödevi 

doğruyu söylemektir. Ancak tanıklar bazen yanılarak bazen de kasten gerçeğe aykırı 

beyanda bulunabilirler. Bunu yaparken, birilerini korumak ya da başkalarını 

suçlamak gibi çok farklı amaçlar güdebilirler. Tanıklık yapan kişinin duyguları, 

heyecanları, anlama ve algılama yeteneği verdiği beyanı etkileyebilir. 

Ceza yargılamasının amacı, adli yollarla yani dürüst muhakeme ile maddi 

gerçeği ortaya çıkarmak; sanık suçsuz ise beraat ettirmek, suçlu ise mahkum 

etmektir2. Günümüzde DNA testleri, parmak/el/ayak izi tespiti, ateşli silahlar 

üzerinde yapılan balistik incelemeler, sahtecilik fiillerini ortaya çıkarmak için belge 

üzerinde gerçekleştirilen inceleme yöntemleri gibi delil aracı elde etmek bakımından 

                                                            

1 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yay., Ankara, 2009, s.310. 

2 Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yay., Ankara, 2011, s. 7. 
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pek çok bilimsel-teknolojik yöntem geliştirilmiştir. Ancak bunlar gibi bilimsel-

teknolojik yöntemler ne kadar gelişmiş olursa olsun bunların kullanılamayacağı veya 

yeterli olmayacağı durumlar olabilir. İşte maddi delillerle ispatlanamayacak hallerde 

tanık beyanı delili çok daha önem kazanmaktadır. Ancak tanık beyanı her zaman 

yargılamada doğru karar vermeye yardım etmeyebilir. İnsan kaynaklı bir delil olan 

tanık beyanının değerlendirilmesi oldukça zordur.  

Tanıkların yalan söyleyebileceklerini kabul eden kanun koyucumuz, bunu 

önlemek amacıyla çekinme hakkı, yemin, tanıkların ayrı ayrı dinlenmeleri, tarafların 

yüzüne karşı ve alenen beyanda bulunulması ve yalan beyanın suç sayılması gibi 

bazı tedbirler öngörmüştür3. Bu tedbirlere rağmen tanıkların yalan söylemeleri 

mümkün olduğu için tanık beyanlarındaki doğrunun, yanlışın, yalanın tespit edilmesi 

ve tanık beyanının güvenilirliğinin araştırılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

3 Toroslu ve Feyzioğlu, s. 179-180. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TANIKLIK HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

I. İSPAT VE DELİL ÇEŞİTLERİ 

Ceza muhakemesi hukuku, toplumun korunması gereği ile bireyin korunması 

gereği arasında bir denge oluşturarak gerçeği araştırmakta; suç işleyenlerin 

cezalandırılması, toplumun menfaatlerini korurken suçsuzların cezalandırılmasının 

önlenmesi de sanığın menfaatlerini garanti altına almaktadır4. 

Maddi sorun, geçmişte olup bittiği ileri sürülen bir olaydır bu nedenle 

muhakeme sürecinde maddi olayın oluş biçiminin temsil edilmesi gerekmektedir5. 

Hukuk düzenince kabul edilen tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 

yargılama makamının, maddi sorunun meydana geliş biçimi konusunda tam bir 

kanaate ulaşmasının sağlanmasına ispat denir6. Medeni muhakemede sadece 

tarafların uyuşamadıkları olaylar ispat konusu olurken ceza muhakemesinde 

tarafların uyuştuğu olaylar da, önemli olan gerçeği bulmak olduğu için, ispat konusu 

olmaktadır7. İspata yarayan araçlara ise “ispat vasıtası”, “sübut vasıtası” veya kısaca 

“delil” adı verilmektedir8. 

                                                            

4 Toroslu ve Feyzioğlu, s.6-7. 

5 Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, s.139. 

6 Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, US-A Yayıncılık, Ankara, 1996, s. 91; 
Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara, 2006, s. 602. 

7 Toroslu ve Feyzioğlu, s.174.  

8  Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Beta Yay.,18. Baskı, İstanbul, 2010, s.1325. 
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“Delil” ve “delil kaynağı” farklı kavramlardır. Muhakeme makamlarına 

beyan sunan ve dış dünyaya ait bir gerçeklik olan varlık, delil kaynağı olarak 

adlandırılmalı; onun veya sunduğu beyanın uyuşmazlıkla ilgili gerçekliğin bir parçası 

olduğunun kabul edilebilmesi için ise belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir9. Delil 

kaynağı veya sunduğu veriler muhakeme makamlarının incelemesine sunulduğunda 

“delil aracı”; bu delil aracı, gerçeği temsil ederek sunulduğu makamın şüpheyi 

yenmesini sağlıyorsa da “delil” niteliği kazanacaktır10. Delil, delil aracının içeriğinin 

öğrenilmesine ve değerlendirmesine yarayan araçlardan da farklı bir kavramdır. 

Bilirkişi görüşü ve keşif delil değildir; söz konusu araçlardandır11. 

İspat edilecek hususun geçmişteki olaylara ilişkin olması, bu olayların ortaya 

çıkacağı zamanın ve şartların önceden bilinememesi ve delillerin önceden hazırlanma 

imkanı olmaması nedeniyle ceza muhakemesinde delil serbestisi ilkesi 

benimsenmiştir12. Bu ilkenin gereği olarak her şey delil olabilir ve bunların değerini 

hakim serbestçe takdir eder. Ancak delil serbestisi sınırsız bir serbesti değildir13. 

İspat için kullanılacak olan delillerde bazı özellikler aranmaktadır. Deliller, gerçekçi, 

akılcı, ispat bakımından önemli, olayı temsil edici nitelikte, hukuka uygun ve 

müşterek olmalıdır14. 

                                                            

9  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 24. 

10  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 24, 25. 

11  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1326; Feyzioğlu, Tanıklık, s. 26, 27. 
12   Toroslu ve Feyzioğlu, s.171; Ceza muhakemesi hukukumuzda vicdani ispat sistemi geçerli 
olduğuna göre delil araçlarının değerlendirilmesinde ilke, serbestliktir (Feyzioğlu, Vicdani Kanaat, 
s.147). 

13 Toroslu ve Feyzioğlu, s.172. 

14  Delillerin özellikleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1328-1333. 



  5

Doktrinde değişik şekillerde sınıflandırıldığı görülmekle birlikte, delilleri 

beyan, belge ve belirti olmak üzere üçe ayırmak mümkündür15. Bu üç delil çeşidi de 

ispat edilecek hususu ya da olayı temsil etmektedir; ancak bunlardan beyan ve belge 

şeklindeki deliller, ispat olunacak olayı doğrudan doğruya ispat ettikleri için somut 

olaya münhasır deliller, belirtiler ise sadece ispat edilecek hususu değil başka 

hususları da ispat edebileceğinden genel mahiyette temsili delillerdir16.  

Somut olaya münhasır deliller, geçmişteki olayı doğrudan doğruya ispat 

edebilme niteliğine sahipken (örneğin tanık beyanı), belirtiler genel nitelikte 

olduklarından bunlardan faydalanmak için bir araştırma yapmak gerekir (örneğin 

şüphelinin kanı, parmak izi)17. Beyan delilleri; tanık beyanı, sanık beyanı, sanık ve 

tanıktan başka kişilerin beyanı olarak üçe ayrılırken, belge delilleri; yazılı belgeler, 

şekil tespit eden belgeler ve ses tespit eden belgeler olarak üçe; belirtiler ise doğal ve 

suni belirti olmak üzere ikiye ayrılır18. Burada bahsedilen delil çeşitlerinin hepsine 

yer verilmeyecek, bununla birlikte yalan tanıklık suçunun faili olan tanığın 

beyanının, ceza muhakemesinde ispat bakımından önemi nedeniyle tanık beyanı 

üzerinde durulacaktır. 

II. TANIK  

“Tanık”, yargılama konusu olay hakkında duyu organlarından en az biri 

marifetiyle doğrudan veya dolaylı olarak öğrendiklerini, tanık dinlemeye yetkili 
                                                            

15  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1345; Özbek, s. 603. 

16  Mahmut Koca, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller”, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2006, S.2, 
s. 214; Özbek, s. 604. 

17  Koca, s. 215; Özbek, s. 604. 

18  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1346. 
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makama sunan ve muhakemenin tarafı olmayan kişidir19. AİHS m. 6/3-d’deki 

“tanık” ise kendine özgü bir anlama sahiptir. “Tanık, kişisel olarak bilgi sahibi 

olduğu olaylar hakkında bir soruşturma çerçevesinde ifade vermeye davet edilen 

herhangi biridir”20. Avrupa Konseyinin “ Tanıkların Korkutulması ve Savunma 

Hakkına Dair (97) 13 Sayılı Tavsiye Kararı ise tanığı,  “ulusal ceza hukukundaki 

statüsünü dikkate almaksızın, cezai işlemlerle ilgili bilgi sahibi olan kişi” olarak 

tanımlamaktadır21.  

Tanıklık tecrübe ve muhakemeden sonra insan bilgisinin kaynaklarından 

üçüncüsü olarak tanımlanacak kadar önemli bir delildir22. Aynı zamanda da en çok 

eleştiriye uğrayan delil olduğu söylenebilir. Tanığı “adaletin gözü kulağı” olarak 

kabul edenler23 ya da “ hadiselerin karanlığı üzerine vuran bir ışığa” benzetenler24 

olduğu gibi göz ve kulak büyük yanlışlıklara sebebiyet verecek yapıda olduğundan25 

                                                            

19  Çeşitli tanık tanımları için bkz. Feyzioğlu, Tanıklık, s. 28; Bahri Öztürk, Nazari ve Uygulamalı 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara, 2009, s. 270; Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1346; 
Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, Beta Yay., 2007, s. 272; Özbek, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, s.604; Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Açıklamalı-Şematik 
Çalışma Kitabı-II, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara, 2007, s.236; İhsan Şensoy, 
Cezada ve Hukukta Şahitlik, Sermet Matbaası, İstanbul, 1952, s. 4; Osman Yaşar, Hasan Tahsin 
Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt VI, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2010, s. 7932; Teoman Ergül, “Şahit ve Şahitlik”, Adalet Dergisi, Yıl. 55, S. 9-12, Eylül- 
Aralık, 1964, s. 1021; Abdullah Pulat Gözübüyük, Adli Psikoloji Yönünden Tanık, Adalet Dergisi, 
Yıl.39, Sayı.5, Mayıs, 1948, s.545. 

20  Schroeder/Yenisey/ Peukert, den akt. Yusuf Solmaz Balo, Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma, 
Seçkin Yay., 1. Baskı, Haziran, 2009, s. 51. 

21  Bayram Turgut, Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 8. 

22  Namık Kemal Eğilmez , “Şahadet ve Şahidin Psikolojisi,”Ankara Barosu Dergisi, S.6, 1955, s.397. 

23  Eğilmez, s.399. 

24  Fahri Ecevit, “Şahadet ve Psikolojisi,” Adalet Dergisi, S.7, 1935, s.483.  
25 Tanıklıkların güvenilirliğini ölçmek amacıyla yapılan deneyler hakkında bkz. A. Van Gennep, 
“Şahadetin Kıymeti ve Cemaat Hafızası”, Fikir Hareketleri Dergisi, S.82, s. 57; E.L.De Kerdaniel, 
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tanıklığın adli hataların sebepleri arasında başta geldiğini ileri sürenler,  tanıklığı 

“en fena bir beyyine” olarak nitelendirenler26 de vardır. “Tanık, yaşanan olayları 

duyularına, ahlakına ve zekasına göre kesip biçen bir değişken alettir ve bu alletten 

her zaman açık ve tam sesler almak mümkün olamaz. Hizmetinden 

vazgeçemeyeceğimiz bu aleti kullanırken bütün arıza veren köşelerini, kötü ses 

çıkaran perdelerini bilip düzeltmek hiç olmazsa bozuklukların derecesini göz 

önünde tutmak lazımdır bunu da ancak eleştiri ve araştırmayla yapabiliriz27. 

1. KİMLERİN TANIK OLABİLECEĞİ SORUNU 

Ceza Muhakemesi Kanunumuz tanıklık için yetenek koşulları aramamıştır. 

Çocuklar, akıl hastaları, sağır ve dilsizler, akrabalar, yalan tanıklık suçundan 

mahkum olmuş kişiler de dahil olmak üzere herkes tanık olabilir28. Beccaria da 

herkesin tanıklık yapabileceğini şöyle ifade etmiştir: “Bütün mantıklı insanlar, 

yani diğer insanlarınkine uygun duygularla ve düşüncelerle belirli bir düzeyde 

bir bağı olan herkes, tanıklık yapabilir29.”  

Muhakemede iddia, savunma ve yargılama makamlarını işgal edenler iddia 

makamı, savunma makamı ve yargılama makamıdır ve bu makamları işgal eden 
                                                                                                                                                                         

Çev. Rasih Yeğengil, Şahitlik ve Şahidin Psikolojisi, Ceza Evi Matbaası, Ankara, 1937, s.18; Mustafa 
Tören Yücel, Adalet Psikolojisi, Altıncı Bası, Başkent Matbaası, Ankara, 2007, s.176-177. 

26  Eğilmez, s.399. 

27  Ecevit, “Şahadet ve Psikolojisi,” s. 485; “Yapmış bulunuyorum” diyor belleğim, 
“yapmayabilirdin” diyor gururum ve acımasız kalıyor. Sonunda yatışıyor belleğim” Friedrich 
Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde,  http://www.scribd.com/doc/7542921/Friedrich-Nietzsche-
Iyinin-Ve-Kotunun-Otesinde, Erişim Tarihi: 17/06/2011 

28  Toroslu ve Feyzioğlu, s. 178. 

29  Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar, Çağdaş Hukukçular Derneği Yay., Çev. Zuhal 
Özbayrak, 1. Baskı, Ankara, 2003, s. 67. 
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kişilere süje denmektedir; yargılama makamı dışındaki süjeler ise uyuşmazlığın 

taraflarıdır ve taraf kavramı “makam itibariyle taraflık” ile “şahıs itibariyle taraflık” 

olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir. Makam itibariyle taraf olan süjeler, 

muhakemede bir makama sahip olan süjeler; şahıs itibariyle taraf olan süjeler ise 

suçtan zarar görenler ile suç işleyerek başkalarına zarar verenler olarak 

tanımlanmaktadır30. Tanık, makam itibariyle muhakemenin tarafı olmayan kişidir31. 

Taraf olan kimse, taraf tutacağından veya tutma ihtimali çok yüksek olduğundan, 

tanık olarak beyanda bulunamaz32. Tanık tanımındaki “muhakemenin tarafı 

olmamak” şartının ne anlama geldiği belirlenirken sadece makam itibariyle taraflık 

anlaşılmalıdır33. Tanığın taraf olmaması şartı, makam itibariyle taraflıkla 

sınırlandırılınca muhakemede bir makamı işgal eden süjeler dışındakiler tanık 

olabilirken; makam itibariyle taraf olan süjeler tanık olamamaktadırlar34. 

A. Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Müdafii ve Kolluğun Tanıklığı  

Tanık, muhakemede taraf olmamalı ve üçüncü bir kişi konumunda 

bulunmalıdır. Yargılama makamını işgal eden hakim ile uyuşmazlığın makam 

itibariyle tarafını işgal eden Cumhuriyet Savcısı ya da müdafiin yerine bir başkasının 

görevlendirilmesi zor olsa da mümkün olduğu halde; muhakemede kullanılabilecek 

delil kaynakları sınırlı olduğundan tanıklık, savcılıktan, hakimlikten ve de 

                                                            

30 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 32-34. 
31 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 40. 

32 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.1350. 

33 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 40-41. 

34 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 42. 



  9

müdafilikten önce gelmekte ve olayın tanığı olan bu kişilerin tanık sıfatıyla 

dinlenmesi gerekmektedir35.  

Taraf olmaktan, makam itibariyle taraflık anlaşılmak gerektiğinden 

muhakemede bir makam sahibi olmayan kolluk görevlilerinin tanık olarak 

dinelebileceği söylenebilir36. 

B. Şüpheli ve Sanığın Tanıklığı 

Sanık, makam itibariyle taraf olduğu bir muhakemede tanıklık yapamaz. 

Kişiye suç isnat edici bir işlem yapıldığı andan itibaren başka bir deyişle kişi, 5271 

Sayılı CMK uyarınca şüpheli sıfatını aldığı andan itibaren tanık olarak dinlenemez37. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre de sanıklık statüsünün başladığını kabul ettiği 

andan itibaren kişi, yeni CMK’ ya göre şüpheli olarak adlandırılsa da, artık sanık 

haklarından faydalanma imkanına sahip bulunacaktır38. 

CMK m.50/1-c’de suç ortaklarının tanık gibi dinleneceği; fakat bunlara 

yemin verilmeyeceği düzenlenmiştir.  Birleştirilmiş bir davada suç ortağı sadece 

kendi eylemiyle ilgili açıklamada bulunuyorsa Ceza Kanunumuz sanığı kendi 

                                                            

35 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 56-65; Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, s.272-273; CGK., 
3.12.2002/291-422 (Mustafa Albayrak, Ceza Muhakemesi Kanunu, Öz Kitap, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2010, s.86). 

36 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 60. 

37 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 45 vd; Burcu Demren Dönmez, Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz 

Sorgu, Seçkin Yay., Ankara, 2007, s.134. 

38 Dönmez, s. 134. 
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eylemine ilişkin dava açısından tanık olarak kabul etmemektedir. Burada sanık için 

esas olan sanıklık statüsüdür;  beyanda bulunması, bilgi vermesi değildir39. 

C. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Müdahilin Tanıklığı  

Suçun mağduru, suçun hukuki konusunun ait olduğu kişi, suç işlenmek 

suretiyle haksızlığa uğramış kişidir40. Suçtan zarar görenin veya mağdurun, 

yargılama sonunda verilecek hükümden sanık kadar etkilenmeyeceği açıktır. Sanığa 

kendisi aleyhinde beyanda bulunmama ve susma hakkı tanınırken; mağdura veya 

suçtan zarar görene sanık aleyhinde yalan beyanda bulunma hakkı tanınmamıştır. 

Tanık tanımındaki “muhakemenin tarafı olmamak” şartının ne anlama geldiği 

belirlenirken sadece makam itibariyle taraflık anlaşılması gerektiğinden kamu 

davasına müdahil olmadığı sürece suçtan zarar gören veya mağdur tanık olarak 

dinlenebilir41. Müdahil ise makam itibariyle taraftır ve iddia görevi yapar. Bu 

nedenle müdahil tanık olamaz42. Mağdurun CMK m. 236 uyarınca tanık olarak 

dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümlerin uygulanması, onun 

davadaki konumunu değiştirmeyecektir. 

 

 

                                                            

39 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 149. 
40 Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku -I-, Seçkin Yay., Ankara, 2009, s.124. 

41 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 40-41; Faruk Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, Güzel İstanbul Matbaası, 
Ankara, 1955, s.30. 

42 Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, s.273. 
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D. Bilirkişi ve Tercümanın Tanıklığı 

Bilirkişi, uzmanlığı dahilinde kendisine sorulan, çözümü özel ve teknik bilgi 

gerektiren olay hakkında görüşlerini ve incelemeleri bildiren kişidir ve bilirkişi de 

tanık olarak dinlenebilir43.  

Tanık, olay hakkındaki bilgisini, özel yeteneği, eğitimi, uzmanlığı sayesinde 

de edinmiş olabilir. Bilirkişi-tanık olarak adlandırılan bu kişiler özel 

uzmanlıklarından yararlanarak edindikleri bilgileri açıklarken aynı zamanda olay 

hakkında da bilgi verirler. Örneğin bir jinekolog muayene ettiği kadının hamile 

olduğuna ilişkin tanıklık yaptığında bilirkişi- tanıktır44. Bilirkişi-tanık bu özellikleri 

sayesinde çok daha farklı bilgiler edinmişse, bu bilgileri duyu organları aracılığıyla 

ve olay anında edindiği için artık tanıktır45. 

Tercümanlar da tercümanlık yaptığı sıradaki geçmiş olay veya durumu 

anlatması için bilgisine başvurulduğunda artık tanık durumundadır. Örneğin 

soruşturma sırasında şüphelinin ifadesini tercüme ederken şüphelinin içinde 

bulunduğu fiziki veya ruhsal durum hakkında ya da neler söylediği hakkında bilgi 

vermesi istendiğinde tercüman değil; tanık durumundadır.  

 

 

                                                            

43 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 65; Dönmez, s. 136. 

44 Dönmez, s. 137. 
45 Feyzioğlu, Tanıklık, s.67. 
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2. TANIKLIĞIN BİR KAMU GÖREVİ OLMASI 

Yetkili makamlar önünde tanık olarak dinlenilen kişiler, kamusal faaliyete 

kanun hükmü gereği katıldıklarından sadece söz konusu görevi yerine getirdikleri 

esnada ve bu görevle ilgili olarak “kamu görevlisi” kabul edilmektedir46. TCK m. 

6’ya göre “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 

herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” kamu görevlisi 

sayılmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi sayılması için öncelikle kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama, seçilme, sürekli, süreli herhangi bir suretle katılması gerekir47. 

 Tanık, olarak kamusal faaliyete katılan bir kişi, atama veya seçilme yoluyla 

değil tarafların talep etmeleri üzerine veya re’sen mahkemece alınan bir karar üzerine 

kamusal faaliyete katılmaktadır48. Tanığın tanıklık sıfatı ve dolayısıyla kamu 

görevlisi sıfatı, yetkili merci tarafından görevlendirildiğinin kendisine tebliğ edildiği 

tarihten itibaren başlamaktadır49. 

Somut olay hakkında bildiklerini anlatan tanık, ceza kanunlarının 

uygulanmasında kamu görevlisi olduğundan bunun ceza hukuku açısından bazı 

sonuçları olacaktır. Tanığa karşı, yerine getirdiği tanıklık görevi nedeniyle bir suç 

işlendiğinde bu suç kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmiş sayılacak 

                                                            

46 Güneş Okuyucu Ergün, Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2008, 
s.14-15, dn.27. 

47 Hüseyin Aydın, “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl.68, S. 
2010/1, s.109; Hasan Tahsin Gökcan ve Mustafa Artuç, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma 
Usulleri, 2.Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 2008, s. 27. 

48 Aydın, s. 121. 

49 Gökcan/Artuç, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, s. 233. 
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(örneğin TCK m.86/3 kasten yaralama suçu, TCK m. 125/3 kamu görevlisine 

görevinden dolayı hakaret suçu); aynı şekilde tanık, bu görevi yerine getirdiği sırada 

işlediği özgü suçlar dolayısıyla kamu görevlisi sıfatıyla cezalandırılacaktır50(TCK 

m.252 rüşvet suçu). 

TCK m. 24/2 uyarınca ise yetkili bir merci tarafından verilen ve yerine 

getirilmesi zorunlu bir görevi yerine getiren kişinin eylemi hukuka uygundur ve kişi 

sorumlu olmamaktadır. Tanıklık görevinin yerine getirilmesi de, görevin yerine 

getirilmesi olduğundan hukuka uygunluk nedeni oluşturmaktadır. Tanık, yetkili 

merci tarafından görevlendirildiğinde gerçeği açıklamak zorunda olduğundan 

tanığın, bir kişinin özel hayatına ve gizli alanlarına ilişkin açıklamaları hukuka 

aykırılık teşkil etmemektedir51. 

III. TANIK BEYANI 

“Tanıklık”, tanığın olayla ilgili bildiklerini tanık dinlemeye yetkili makama 

anlatmasıdır52. “Tanık beyanı” ise tanığın uyuşmazlık konusu olayla ilgili edindiği 

bilgileri sunarken yapmış olduğu sözlü açıklamadır53. Tanıklık eden A’nın beyanı 

delil,  A ise delil kaynağıdır54. A, muhakeme sırasında bildiklerini sunduğunda A’nın 

beyanı, delil aracı halini alacak; beyanın sunulduğu yetkili makam, söz konusu 
                                                            

50 Güneş Okuyucu Ergün, “Türk Ceza Hukukunda Kamusal Faaliyet ve Kamu Görevlisi”, Alman- 
Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Yeditepe Ünv. Huk. 
Fak. Yay., No:18, Cilt:III, İstanbul, 2010; s.533; Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu ve Erol Güngör 
Yüksel, Deliller Çapraz Sorgu ve İspat, Ankara, 2008,s. 140. 

51 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7940. 

52  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 29. 

53  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 30. 

54  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1326; Feyzioğlu, Tanıklık, s. 26;Feyzioğlu, Vicdani Kanaat, s.139. 
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beyanın maddi gerçeği gösterdiğine kanaat getirdiğinde ise delil niteliğini 

kazanacaktır55. 

CMK m. 52’de tanığın “dinlenmesinden” bahsedilmektedir; dolayısıyla tanık 

beyanı sözlü olmalıdır56. Aslında beyan, sözlü yapılan açıklamalar için kullanılan bir 

kavram olduğundan “tanıklık beyanda bulunularak yapılmalıdır” demek yerinde 

olacaktır57.  

Tanığın duyu organlarından en az biri marifetiyle öğrendiklerinden 

bahsedilmesinin sebebi, tanığın sadece duyduklarını ya da gördüklerini anlatan kişi 

olmamasıdır. Tanık, bazen aldığı bir kokuyu, bazen de tattığı bir lezzeti ya da 

dokunduğu bir şeyi anlatabilir58. Tanığın bilgisini ne zaman ve nasıl edindiği önem 

taşımaz. Tanık olayı bizzat görmüş olabileceği gibi başkasından duyduklarını da 

nakledebilir. 

Tanık beyanı, ispat konusu olan olayı yansıttığı, temsil ettiği oranda 

değerlidir59. Tanığın bilgi edinme şekli, tanık beyanının delil değeri bakımından 

önemlidir ve doğrudan edinilen bilginin değerinin, dolaylı edinilmiş bilgiye kıyasla 

daha fazla olduğu kabul edilir60. Ancak bu ayrım, dolaylı edinilmiş bilginin 

                                                            

55  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 26; Feyzioğlu, Vicdani Kanaat, s.140. 

56  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1346. 

57  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 79. 

58  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1349. 
59 Toroslu ve Feyzioğlu, s.179. 

60  Kunter/ Yenisey/Nuhoğlu, s. 1351; Toroslu ve Feyzioğlu, s.179; Feyzioğlu, Tanıklık, s. 67; Metin 
Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, US-A Yay., Ankara, 1998, s. 76; Mesut Ertanhan, 
Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Seçkin Yay.,Ankara, 2005, s. 287.  
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uyuşmazlığın çözümünde önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir61. Ceza 

muhakemesi hukukunda, tanığın beyanlarının olaya ve gerçeğe uygunluğunu 

değerlendirmek; tanığın psikolojisini, algılamasını ve diğer kişisel unsurlarını, 

kısacası inanırlılık ve güvenilirliliğini tespit etmek hakimin görevidir62. Hatta hakim, 

gerekli gördüğü takdirde tanığın güvenilir olup olmadığının tespiti amacıyla tanık 

dinleyebilir63. 

Suç, önceden bilinmeksizin meydana geldiğinden ne mağdurun ne de diğer 

süjelerin iddialarını ispata yarayacak delil hazırlama olanağı bulunmaktadır. Her suç 

kolluk görevlilerinin gözleri önünde işlenmediğinden suç ihbarı mağdur ve daha az 

ölçüde de tanıkları işbirliğine gerek göstermektedir64. 

IV. TANIĞIN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 

1. TANIĞIN HAKLARI 

Tanık, bazı haklara ve ödevlere sahiptir. Tanığın başlıca hakları şunlardır: 

Tanıklıktan çekinme hakkı, tanıklıktan çekinme hakkı olanların yeminden çekinme 

hakkı, korunma hakkı ve tazminat alma hakkı, haklarını öğrenme hakkıdır65. 

                                                            

61  Dolaylı yoldan bilgi edinmiş kişilerin tanıklığı, doktrinde “ikinci derece tanıklık” , “ tanıklığın 
tanıklığı”  veya “ tanığa tanıklık” gibi kavramlarla adlandırılmıştır. Feyzioğluna göre, bilgisini 
olayın tanığı olmuş bir başkasından edinmiş kişi, bir bakıma tanıklığın tanıklığını yapmaktadır; 
ancak bunun “ ikinci derece” olarak adlandırılması, değerlendirmede sanki yetkili makamın 
serbestisini sınırlayacak bir durum varmış izlenimini yarattığı için yanlıştır. Çünkü dolaylı yoldan 
edinilmiş bilgi de uyuşmazlığın çözümünde önemli olabilir. (Feyzioğlu, Tanıklık, s. 68). 

62  Ertanhan, s. 278; Kunter/ Yenisey/Nuhoğlu, s. 1353. 

63  Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, s. 32, dn. 63. 

64  Yücel, Adalet Psikolojisi, s. 175. 

65  Turgut, s. 35. 
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A. Çekinme Hakkı 

Tanıklıktan çekinme hakkı, tanığın taraflı ve gerçeğe aykırı beyanını 

önlemeye yöneliktir.  Bir kimsenin yakını aleyhine tanıklık etmesi oldukça zordur ve 

şüpheli veya sanık ile yakın akraba olan kişinin tanıklığı, çoğu kez gerçeği 

yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle tanığın hiç beyanda bulunmaması, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunmasına tercih edilmektedir66. 

a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar 

CMK’nın 45/1. maddesinde tanıklıktan çekinebilecek kimseler sayılmıştır. 

Bunlar; şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın 

eşi, şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya 

altsoyu, şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın 

hısımları, şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı bulunanlardır. 

Bu hükmün konuluş amacı, bir kimsenin yakını aleyhine tanıklık etmesindeki 

insani zorluk nedeniyle, kişiyi kendisine yüklenen görev ile vicdanı arasında 

bırakmamak ve kişiyi taraflı ve sağlıksız bir tanıklığa zorlamamak düşüncesidir67. 
                                                            

66 Ancak dayanışma hissi bu gibi tanıkları çekinmekten çok tanıklık yapmaya yönlendirdiğinden 

çekinme hakkını kullanmak yerine tanıklık yapmayı tercih etmektedirler. Sayılan bağlar tanıkları her 

zaman lehe tanıklık yapmaya yönlendirmezler; çünkü akrabalık ilişkisi her zaman dostluk ifade etmez. 

Aile kıskançlıkları, miras düşünceleri, boşanma davalarından doğan çatışmalar ve buna benzer birçok 

sebep tanığın tarafsızlığına etki edebilir (Erem, Faruk Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, 

10.Bası, Adil Yay., Ankara, 1997, s. 296). 

67  İlhan Akbulut, “ Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık ve Tanıklıktan Çekinme”,  İstanbul 
Barosu Dergisi, Cilt.70, S.1-2-3, İstanbul, 1996, s. 41. 
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Sanık ile yakın akraba olan kişinin tanıklığının çoğu kez akrabalık sebebiyle gerçeği 

yansıtmaktan uzak olması gerçeği de çekinme hakkının tanınmasında bir etkendir68. 

Tanıklık gerçeğe ulaşılması için bir araçtır ve tarafsız olamayacağını bile bile kişiyi 

tanıklık yapmaya zorlamak, gerçeğe ulaşmaya hizmet etmemektedir. 

CMK m. 45/3 uyarınca belirtilen kişilere çekinme hakkının hatırlatılması 

zorunludur. Tanığa çekinme hakkından söz edilmeksizin sadece beyanda bulunmak 

isteyip istemediğinin sorulması, kanunun aradığı anlamda bir hatırlatma olarak kabul 

edilemez69. Tanıklıktan çekinme hakkı hatırlatılmayan tanığın gerçeğe aykırı 

beyanda bulunması halinde bu durum cezasında indirim ya da şahsi cezasızlık sebebi 

olabileceği gibi (TCK m.273); elde edilen tanık beyanları da hukuka aykırıdır ve bu 

beyanlar yargılamada kullanılamayacaktır.  

Yargıtay kararlarına göre de çekinme hakkının hatırlatılmaması yasaya 

aykırıdır70. Ancak çekinme hakkı hatırlatılmamış, tanık dinlenmiş; fakat hüküm bu 

beyana dayandırılmamış ise hüküm sadece bu nedenden dolayı bozulmamaktadır. 

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermiş olduğu bir kararında tanıklıktan 

çekinme nedeninin hatırlatılmamasını, hükmün tek başına bu tanık beyanına 

dayandırılmaması ve dolayısıyla tanık beyanının sonuca etkili olmamasını gerekçe 

                                                            

68  Ayhan Önder, “ Ceza Muhakemeleri Hukukunda Şahitlikten Çekinme Hakkı”, İstanbul Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Cilt.29, S.3, 1963, s. 884-885; Tanıklıktan çekinme hakkının tarihi gelişimi 
için bkz. Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 880-883. 

69  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 205. 

70  6.CD. 29.2.1984- 8880/1497.(Erhan Günay, Ceza Davalarında Yargılama Keşif Usul ve Esasları, 
Seçkin Yayınevi, Ankara, 1998, s. 241). 
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göstererek bozma nedeni kabul etmemiştir71. Dolayısıyla Yargıtay, çekinme hakkı 

olan tanığa bu hakkının hatırlatılmamasının bozma nedeni sayılması için, hükme esas 

alınmasını, sonuca etkili olmasını aramıştır. Aynı şekilde tanığa, olmadığı halde, 

çekinme hakkı verilmiş olması da sonuca etkili olmadığından bozma nedeni 

yapılmamaktadır72. 

Birden fazla sanığın yargılandığı bir davada tanığın sadece bir sanık ile 

arasında CMK m. 45’te sayılan akrabalık ilişkisinin varlığı halinde eğer eylemler 

arasında maddi birlik varsa tanığın diğer sanıklar hakkında da çekinme hakkının 

olduğu; eylemler arasında maddi birlik yoksa diğer sanıklar hakkında çekinme hakkı 

olmadığı kabul edilmelidir73. Tanıklıktan çekinebilecek olan kimseler, dinlenirken de 

her zaman tanıklıktan çekinebilir. 

aa. Sanığın Nişanlısı 

CMK m. 45/1-a uyarınca şüpheli veya sanığın nişanlısının şüpheli veya sanık 

ile ilgili davalarda tanıklık yapmaktan çekinme hakkı bulunmaktadır. Nişanlı, her ne 

kadar akraba olmasa da sanık ile gelecekte evlenip aile birliği kuracağından 

aralarında duygusal bir bağ ve ortak yarar olduğu kabul edilebilir. Ayrıca nişanlılık 

devamlı bir ilişki kabul edilmese bile evlenme konusunda karşılıklı anlaşma içinde 

bulunan kişilerin birbirlerine duydukları bağlılık diğer akrabalık ilişkilerine oranla 

                                                            

71  YCGK 25.3.1982- 23/163. (Günay, Ceza Davalarında Yargılama Keşif Usul ve Esasları, s. 241; 
Seydi Kaymaz, Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller, Seçkin 
Yay., 1997, s. 224). 

72  2.CD. 9.1.1985- 11559/290. (Günay, Ceza Davalarında Yargılama Keşif Usul ve Esasları, s.241). 

73  Kaymaz, s. 215. 
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daha fazla olacaktır74. Buradan hareketle nişanlının da sanık ile ilgili davalarda 

tanıklıktan çekinme hakkı kabul edilmiştir. 

Nişanlılık, Medeni Kanuna göre “bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak 

birbirlerine evlenme vaadinde bulunmasına bağlı75” olup herhangi bir şekle tabi 

değildir. Farklı cinsiyetlerden olan tarafların evlenme konusunda anlaşmış olmaları 

yeterlidir; ayrıca bu vaadin ahlaka ve adaba aykırı olmaması gerekir76. Nişanlılık 

şekle tabi olmadığından nişanlılığın bulunup bulunmadığını takdir edecek mahkeme, 

herhangi bir belge sunulmasını talep edemez77. 

Evlenme engellerinin varlığı halinde nişanlılık da mümkün olamayacağından, 

bu gibi durumlarda yapılan ve kabul edilen evlenme vaadi nişanlılık olarak kabul 

edilemez ve tanıklıktan çekinme hakkı doğurmaz78. 

Kişiler arasındaki aşk ilişkisi, birlikte yaşama veya cinsel beraberlik nişanlılık 

gibi görünse de, taraflar arasında evlenme vaadi yoksa nişanlılık olarak 

değerlendirilemez79. Bu kişilerin tanıklıktan çekinme hakkı yoktur. Burada tartışılan 

bir konu da resmi evlilik olmadan dini nikah yapmak suretiyle birlikte yaşayan 

kişilerin durumudur. Bu kişilerin durumunun nişanlılık olarak değerlendirilip 

                                                            

74  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 890-891. 

75  Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 15. Bası, Ankara, 2004, s. 
378. 

76  Öztan, s.378. 

77  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 892. 

78  Kaymaz, s.219. 

79  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 892. 
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tanıklıktan çekinme hakkı verilebileceğini düşünenler olduğu gibi80 nişanlılığın 

evlenme vaadine dayandığı ve dini nikahlı evlilikte ayrıca böyle bir vaad 

bulunmadığı gerekçesiyle nişanlılık olarak kabul edilemeyeceği de ileri 

sürülmektedir81. Tanıklıktan çekinme hakkının kabul ediliş amacı dikkate alındığında 

dini nikahlı eşin de nişanlı kadar çekinme hakkı olmalıdır kanaatindeyiz; ancak kural 

hüküm tanıklık yapmak olduğundan ve kıyas yoluyla da istisna hükümlerin 

genişletilmesi mümkün olmadığından dini nikahlı eş, nişanlıyla bir 

tutulamayacaktır82. 

Nişanlılık ilişkisinin tanığın beyanda bulunduğu anda mevcut olması 

yeterlidir; ayrıca tanıklığa konu olayın meydan geldiği anda bulunması 

aranmamaktadır83. 

bb. Evlilik Bağı Kalmasa Bile Şüpheli veya Sanığın Eşi 

CMK m. 45/1-b uyarınca tanıklıktan çekinme hakkı olan kişilerden biri de 

sanığın eşidir. Sanığın eşine tanınan tanıklıktan çekinme hakkı, aile bütünlüğüne 

verilen değere dayanmaktadır.  

Kanunumuz nişanlılığın aksine, evlilik birliği bozulduktan sonra dahi sanığın 

eşinin tanıklıktan çekinme hakkı olduğunu kabul etmiştir. Evliliğin mutlak ya da 

nisbi butlan ile malul olduğu durumlarda da eşin tanıklıktan çekinme hakkı 

                                                            

80 Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 894.  

81 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 202. 

82 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 202. 

83 Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 893. 
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bulunmaktadır84. Ancak örneğin aynı cinsiyetten kişiler arasındaki evlilik yok 

hükmündedir ve evliliğin yok hükmünde olduğu hallerde, eşlerin tanıklıktan 

çekinme hakkı bulunmamaktadır85. 

cc. Şüpheli veya Sanığın Kan ve Kayın Hısımlığından Üstsoy veya 

Altsoyu 

CMK m. 45/1-c uyarınca kişiler arasındaki akrabalık ne kadar uzak olursa 

olsun alt soy veya üst soydan birinin diğeri ile ilgili olarak tanıklıktan çekinme hakkı 

vardır. Kanun, kan veya kayın hısımlığı yönünden bir fark kabul etmemiştir. Anne, 

baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar, torunlar bu maddede belirtilen kişiler 

arasındadır. 

dd. Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Derece Dahil Kan veya İkinci Derece 

Dahil Kayın Hısımları 

Tanıklıktan çekinme sebeplerinden bir diğeri de sanığa belirtilen derecelerde 

akraba olmaktır. (CMK m. 45/1-d) Akrabalık ilişkileri Medeni Kanun hükümlerine 

göre tayin edilir. Bu maddede belirtilen akrabalar arasında amca, hala, teyze, dayı, 

enişte, yenge, baldız, görümce, kayınbirader sayılabilir. 

 

 

 

                                                            

84 Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 894. 

85 Kaymaz, s. 222. 
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ee. Şüpheli veya Sanıkla Aralarında Evlatlık Bağı Bulunanlar 

CMK m. 45/1-e de düzenlenen diğer tanıklıktan çekinme sebebi de evlatlık 

bağıdır. Bu hükme göre hem evlat edinen ham de evlat edinilen tanıklıktan 

çekinebilir. 

Evlat edinmeyle evlatlık ile evlat edinen arasında soybağı ilişkisi meydana 

gelir86. Evlat edinilmesi yalnızca evlat edinenle evlatlık arasında bir soybağı 

meydana getirmektedir. Bu nedenle bir çocuğu eşlerden birinin evlat edinmesi 

halinde yalınızca evlat edinen eş ile evlatlık arasında soybağı doğacağından, çekinme 

hakkı bu eşle ilgili olarak söz konusu olacaktır87. 

Nişanlılıkta olduğu gibi evlat edinmede de evlatlık ilişkisi herhangi bir 

sebepten dolayı ortadan kalkmış ise tanıklıktan çekinme hakkı da ortadan 

kalkacaktır88. 

b.Sınırlı Tanılıktan Çekinme Hakkı Olanlar 

Kanunumuz bazı meslek sahiplerine sınırlı biçimde tanıklıktan çekinme hakkı 

tanımıştır. 

 

 

                                                            

86  Öztan, s. 461. 

87  Akbulut, s. 43. 

88  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 896. 
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aa. Meslekleri ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan 

Çekinebilecekler 

Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile 

çekinme konu ve koşulları CMK’ nın 46. maddesinde düzenlenmiştir. Kimi 

meslekler iş sahibinin meslek adamına güvenmesini gerektirdiğinden bu 

düzenlemenin amacı, meslek adamı ile iş sahibi arasındaki güven ilişkisini 

güvencelemektir89. 

Meslek, genel olarak kişilerin hayatlarını kazanmak için yaptıkları faaliyet 

olarak tanımlanmaktadır90. Sır ise sahibinin açıklanmamasında yarar gördüğü, 

başkaları tarafından bilinmeyen ya da bilinmesi belirli bir kişi çevresiyle sınırlı 

kalmış, aleni olmayan hususlardır91. Bir hususun sır olarak nitelendirilebilmesi için 

sır sahibinin onun sır olarak saklanması yönünde sübjektif bir iradesinin bulunması 

yanında bu hususun başkaları tarafından bilinmemesi de gerekir92. Bu tanımlardan 

hareketle meslek sırrı ise, bir meslek sahibi tarafından mesleki faaliyet sırasında 

öğrenilen, başkaları tarafından bilinmeyen ve aleni olmayan hususlar olarak 

tanımlanabilir. 

                                                            

89  Turhan Tufan Yüce, “ Ceza Yargılama Hukukunda Meslek Adamının Tanıklıktan Çekinme 
Hakkı”, Yargıtay Dergisi, S. 1-2, 1980, s. 52. 

90  Süheyl Donay, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1978, s. 7; Bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Feyzioğlu, Tanıklık, s. 159 ve dn.365. 

91  Meral Sungurtekin Özkan, “Avukatlık Meslek Sırrının Anlam ve Önemi”, Hukuk Kurultayı 2000, 
s. 331. 

92  Süheyl Donay, “Meslek Sırrı”, Hukuk Kurultayı 2000, s.339. 
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Karşılaştırmalı hukukta meslek sırrına mutlak bir nitelik tanıyarak tanıklıktan 

çekinmeyi tüm meslek sahipleri için öngören sistemler93 olduğu gibi tanıklıktan 

çekinmeyi sayma sistemini benimseyerek belirli meslekler için öngören sistemler94 

de vardır95. 

Meslek sırrının söz konusu olabilmesi için öğrenilen sırrın doğrudan doğruya 

meslek ile ilgili olması gerekmektedir; bu nedenle örneğin mesleği dolayısıyla değil 

de bir dost olarak öğrenilen sır, meslek sırrı değildir96. Sırrın mesleğin icrası 

sırasında da öğrenilmesi yeterli değildir. Bu nedenle mesleki faaliyet sırasında, ancak 

mesleki faaliyet ile ilgisi olmayan bir konuda öğrenilen bilgiler ile ilgili olarak 

meslek sahibinin tanıklıktan çekinme hakkı yoktur97. Sırrın bizzat meslek sahibi-

işveren ilişkisinde bulunulan kişiye ait olması da gerekmez. Örneğin tanıklıktan 

çekinme hakkı kapsamındaki sırlar, avukatın sadece kendi müvekkiline ait sırları 

değil; başkasıyla ilgili olup da müvekkiline ait dava kapsamında kendisine açıklanan 

sırları da içine alır98. 

Meslek adamının, kendisine açıklanmamış olsa da, mesleği dolayısıyla olan 

ilişkisinde kendi gözlemleri sonucu öğrendiği bilgiler de meslek sırrı sayılır ve 

çekinme hakkı kapsamındadır. Örneğin hastanın bilmediği fakat hekimin muayene 

                                                            

93  Bu sisteme Fransa örnek gösterilebilir. 

94  Almanya, İsviçre, İtalya ve Türkiye tanıklıktan çekinmeyi sayma yoluyla sınırlı olarak 
belirledikleri meslek sahiplerine tanımaktadır. 

95  Sinem Karasu, Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 87. 

96  Donay, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, s. 8. 

97  Kaymaz, s. 227. 

98  Yüce, s. 56. 
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sonucu öğrendiği hastalık da meslek sırrıdır99. Meslek adamının çekinme hakkı sır 

sahibinin ölümünden sonra ya da kendisi mesleği bıraktıktan sonra dahi devam 

eder100. Ayrıca tanıklıktan çekinmenin ileri sürülebilmesi için tanıklığın sır sahibi 

lehine ya da aleyhine olup olmamasının da bir önemi bulunmamaktadır101. 

Meslek sırrının korunmasının anayasal temelini ise Anayasa m. 20 ile 

güvence altına alınmış bulunan özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı 

oluşturmaktadır. CMUK m. 48’te tanklıktan çekinebilecekler sadece müdafiler, 

ebeler ve hekimler olarak sayılmıştı. 5271 Sayılı CMK m. 46 ise bu hakkı daha geniş 

bir meslek grubuna tanımıştır102.  

aaa. Avukatlar, stajyerleri veya yardımcıları 

Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya 

yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler meslek sırrı olarak kabul 

edilmiş ve tanıklıktan çekinme hakkı kapsamında değerlendirilmiştir. Eski yasada 

sadece “müdafii” sayıldığından avukat stajyerleri veya yardımcılarının bu hakları 

yoktu; ancak doktrinde bu maddenin onlar hakkında da uygulanma imkanı 

bulunduğu kabul edilmekteydi103. 

                                                            

99  Yüce, s.57; Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s.899. 

100  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 899. 

101  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s.880. 
102 İtalyan Kanununda ise, meslek sırrına dayanmamakla birlikte, hakimlerin, savcıların ve zabıt 
katiplerinin bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri husus hakkında tanık olarak beyanda bulunmaları 
yasaklanmıştır (Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s.1358). 

103  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s.900. 



  26

Avukatların sır saklama yükümlülüğü ve bu hususlarda tanıklıktan çekinme 

hakları Avukatlık Kanunu m. 36’da da özel olarak düzenlenmiştir. Avukatlık meslek 

sırrının korunması, etkili hukuk devletine ilişkin menfaatle, işlevini yerine getirir 

yargı faaliyetinin varlığı ve korunmasına ilişkin menfaati esas almakta ve sır 

sahibinin korunmasının ötesinde savunma hakkına hizmet etmektedir104. 

CMK m. 46/2’den anlaşılacağı üzere müvekkilin sırrın açıklanmasına rıza 

göstermesi halinde dahi avukat, sırrın açıklanmamasını daha faydalı görürse 

tanıklıktan çekinebilecektir. Bu hükmün avukatın sır saklama yükümlülüğü kadar sır 

saklama hakkını da düzenlediği söylenebilir105. Ayrıca yasa gerçeğe ulaşma ile 

mesleki sır arasındaki tercihini sır yönünde kullanmıştır da diyebiliriz106. Tanıklık 

edip etmemek avukatın takdirindedir, menfaatleri tartarak bu konuda kendisi karar 

verecektir107. Kendisine bu kararı verirken mesleki bilgi ve tecrübesi, mesleğe olan 

güvenin korunması, kamu düzeni, tarafların çıkarları, adaletin sağlanması gibi 

ölçütler yardımcı olacaktır108.  

Burada, müdafiinin meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı yanında, 

müdafiinin sanık ile arasındaki yukarıda bahsedilen ilişkilerden herhangi birisi 

nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı olan bir kimseden tanıklıktan çekinme hakkını 

kullanmasını istemesi ya da tanığa bazı sorulara cevap vermeme hakkının olduğunu 

                                                            

104  Sungurtekin, s. 333-334. 

105  Sungurtekin, s. 335. 

106  Donay, “Meslek Sırrı”, s. 339. 

107  Yüce, s. 54. 

108  Atilla Elmas, “Meslek Sırrı”, Hukuk Kurultayı 2000, s. 348. 



  27

hatırlatması veya susma hakkını tavsiye etmesinin de yasal olduğundan 

bahsedebiliriz109. 

bbb. Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları 

ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensupları 

Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer 

bütün tıp meslek veya sanatları mensupları, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve 

bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler hakkında tanıklıktan çekinme 

hakkına sahiptirler. CMUK m. 48’de müdafii yanında sınırlı olarak sadece ebeler ve 

hekimler sayıldığından diğer tıp meslek veya sanatları mensupları bu madde 

kapsamına girmemekteydi ve bu durum eleştirilmekteydi110. CMK’da ise bu şekilde 

kapsamlı bir düzenleme yapılarak bu eleştirilere son verilmiştir. Bu düzenleme ile 

bireylerin yaşam hakları ile maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme 

hakları, maddi gerçeğe ulaşılmasındaki kamusal yarara üstün tutulmuştur111. Madde 

metninden anlaşılacağı üzere tıp meslek veya sanat mensuplarının pratisyen ya da 

uzman olmaları veya kamuda ya da özel sektörde çalışmaları arasında bir fark 

yoktur112. 

Avukatlarda olduğu gibi bu meslek gruplarının da tanıklıktan çekinebilmeleri 

için sırrın, kendilerine meslekleri nedeniyle verilmiş olması gerekir. Hekime 

                                                            

109  Hamide Zafer, Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu, Beta Yay., 1. Bası, 
İstanbul, Mayıs, 2004, s.369-371. 

110  Yüce, s. 55. 

111 Metin Feyzioğlu, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve 
Değerlendirmeler”, www.turkhukuksitesi.com/makale_194.htm. Erişim Tarihi:13.04.2012. 

112  Akbulut, s. 45. 
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bilirkişilik görevi verilmiş ve hastası ile arasında bilirkişi sıfatıyla bir ilişki kurulmuş 

ise bu durumda, hastası ile arasında güven ilişkisinden söz edilemeyeceği için, 

tanıklıktan çekinme söz konusu olmaz113. Ancak örneğin bilirkişi olarak 

görevlendirilen hekim, muayene edeceği kişinin tedavisini daha önce üstlenmiş bir 

hekim ise muayene edeceği kimsenin rızasının olmaması halinde CMK m. 70 

uyarınca meslek sırrı nedeniyle bilirkişilikten de çekinebilir114.  

CMK m. 46/2’ye göre birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler (avukatlar 

veya stajyerleri veya yardımcıları) dışında kalan kişiler ilgilinin rızasının varlığı 

halinde, tanıklıktan çekinemeyeceğinden hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve 

bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensupları sır 

sahibinin rızasının varlığı halinde tanıklıktan çekinemezler. 

ccc.Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterler 

Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterler, bu sıfatları dolayısıyla 

hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler hakkında tanıklıktan 

çekinebilirler. ETCK’da bu meslek grupları için tanıklıktan çekinme söz konusu 

değildi. 

CMK m. 46/2’ye göre birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler (avukatlar 

veya stajyerleri veya yardımcıları) dışında kalan kişiler ilgilinin rızasının varlığı 

halinde, tanıklıktan çekinemeyeceğinden sır sahibinin rızasının varlığı halinde mali 

işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterler de tanıklıktan çekinemezler. 

                                                            

113  Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s.902. 

114  Karasu, s. 96. 
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c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar 

Devlet memurlarının tanıklık yapabilmeleri, bağlı bulundukları makam 

amirinin iznine bağlıdır ve memur bu izin verilmedikçe göreviyle ilgili konularda 

bildiği sırları açıklayamaz115. Bu izin, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 

Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri hakkında Meclis, bunlar dışındaki kamu görevlileri 

hakkında ise mensup oldukları bakan tarafından verilmektedir ve izin verildikten 

sonra bu kişiler tanıklık yapmaktan kaçınamamaktadır116. İzin vermeye yetkili amirin 

olumsuz beyanına karşı mahkeme, bu tanıklığın davanın sonuca ulaştırılabilmesi için 

zorunlu olduğu gerekçesiyle ilgili bakana başvurabilir; ancak amirin veya olumsuz 

beyana karşı başvurulan bakanın izni olmadıkça hakimin, bu kişileri dinlenme yetkisi 

yoktur117.  

TCK m. 47 devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevleri 

nedeniyle öğrendikleri ve saklamakla yükümlü oldukları devletin güvenliği veya dış 

ilişkilerine ilişkin konular hakkında ne gibi koşullarda tanıklık yapabileceklerini 

göstermektedir. TCK m. 47 uyarınca artık bir suç olgusuna ilişkin bilgiler 

mahkemeye karşı gizli tutulamamakta ve tanık sadece mahkeme hakimi veya heyeti 

tarafından dinlenmekte ve hakim veya mahkeme başkanı bu tanık açıklamalarından 

sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek bilgileri tutanağa kaydettirmektedir. 

 

                                                            

115  Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, s. 275. 

116  Karasu, s. 88. 

117  Albayrak, s. 91. 
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d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar  

Tanık, kendisine sorulan sorulara cevap verdiğinde kendisi veya 45. 

maddenin 1. fıkrasında gösterilen kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılabilecekse 

bu nitelikteki sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten 

çekinebileceği önceden bildirilir.(CMK m. 48) Bu madde ile genel bir tanıklıktan 

çekinme nedeni düzenlenmemiş sadece bazı sorular bakımından çekinme hakkı kabul 

edilmiştir. Sorulan sorunun bu nitelikte olup olmadığına karar verecek olan tanıktır. 

Fakat mahkeme başkanı, hakim veya Cumhuriyet Savcısı gerekli gördüğü hallerde,  

tanıklıktan çekinme hakkının doğruluğu konusunda tanığa yemin verebilirler.(CMK 

m. 49) Örneğin çocuk düşürtme suçundan sanık bir doktorun yargılanması sırasında, 

bu hekimin kendisine de çocuk düşürtüp düşürtmediği hakkındaki soruya kadın 

tanık, kendisinin de çocuk düşürme suçundan kovuşturulması mümkün olduğundan, 

cevap vermeyebilir118.  

B. Tazminat Hakkı 

Tanık, tanıklık görevini yerine getirebilmek amacıyla zaman ayırarak 

adliyeye gitmek, ulaşım için para harcamak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle tanığa 

kaybettiği zaman ve yaptığı masraf ile orantılı bir tazminat ödenmesi gerekmektedir. 

Bu tazminat, tanığın mahkemeye gelerek kaybettiği zaman yanında yol, ikamet ve 

beslenme masraflarını karşılamaya yöneliktir.( CMK m. 61) Tazminat miktarının 

                                                            

118  Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, s. 275. 
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belirlenmesinde her yıl Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tarifeler esas 

alınmaktadır119. 

C. Korunma Hakkı  

Tanıklık, tanık açısından karşılıksız olarak yerine getirilmesi gereken bir 

kamu görevi olduğu gibi tanığın verdiği bilgilerden dolayı bir zarara uğramasına 

karşı gerekli tedbirleri almak da devletin sorumluluğundadır ve devlet, tanık olarak 

dinlendikten sonra sırf bu tanıklığı nedeniyle hayat veya beden bütünlüğü ile 

malvarlığı tehlikeye girebilecek kişiyi suçlularla baş başa bırakmamalıdır120.   

Tanıkların korkutulması, sanığın kendisi, suç ortakları veya yakınları 

tarafından tanıklara, mağdurlara veya bu kişilerin yakınlarına karşı, bu kişileri tanık 

oldukları suçları ihbar etmekten, soruşturmaya yardımcı olmaktan veya duruşmaya 

katılıp beyanda bulunmaktan vazgeçirmek amacıyla gerçekleştirilen eylem ve 

tehditleri ifade etmektedir121. Tanıklar, açık (doğrudan) tehdit, örtülü tehdit, fiziksel 

şiddet, mala zarar verme, duruşma sırasında korkutma gibi yöntemlerle 

korkutulmaktadır122. 

                                                            

119  Turgut, s. 35. 

120 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Genel Gerekçesi. 

121Turgut, s.48; “Tanıkların korkutulması için İngilizcede “witness intimidation” ifadesi kullanılmakta 
ve “intimidation” kelimesi, Türkçeye yıldırma, sindirme, korkutma, göz dağı verme, gözünü 
korkutma olarak çevrilmektedir. Bu Türkçe karşılıklardan en uygun olanın “korkutma” olduğu 
kabul edilmiştir. Oysa “intimidation” kelimesi daha geniş bir anlama sahiptir ve “ korkutma” 
kelimesi tam olarak bu kelimeyi karşılamamaktadır”, Turgut, s. 47, dn.166. 

122 Turgut, s. 53, 54. 
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Özellikle organize suçlulukla bağlantılı suçların muhakemesinde, 

örgütlerin oluşturduğu potansiyel tehlikeden korkan tanıkların tanıklık 

yapmaktan çekindikleri veya yalan tanıklığa başvurdukları görülmektedir. Bu 

tür suçlarda tanık bulmak oldukça zor olduğu gibi bulunan tanıklar da 

genellikle gerçeğe aykırı ifade vermektedirler. Oysa tanık beyanı delilinden 

faydalanabilmek için, bu bilgiyi aktaracak olan ve kaynak durumunda olan 

tanığın korkmadan ve çekinmeden tanıklık yapabileceği koşulların 

oluşturulması gerekmektedir123. Bu nedenle tanıkların korunması, ceza 

muhakemesinde önemli sorunlarından biridir. 

Tanıkların korunması, muhakeme hukukunda yaptığı ya da yapacağı 

tanıklık görevi nedeniyle, kendilerinin veya yakınlarının hayatı, beden 

bütünlüğü veya malvarlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve 

korunmalarında da zorunluluk bulunan kişilerin korunmasını ifade 

etmektedir124. 

Kişisel tehlike içinde bulunma durumundan söz edilebilmesi için 

ise, tanığın veya onun yakınlık duyduğu bir kimsenin yaşamı, vücut 

bütünlüğü, özgürlüğü, malvarlığı veya anayasal açıdan korunmaya değer 

başka bir menfaatine yönelik bir saldırının olması veya böyle bir saldırının 

olası görünmesi aranmaktadır125.  

                                                            

123 Balo, s. 27. 

124 Balo, s. 94. 

125 Mustafa, Ruhan Erdem, “Ceza Muhakemesinde Tehlikede Bulun Tanıkların Korunması”, İzmir 
Barosu Dergisi, S. 3, Temmuz, 1995, s. 52. 
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Tanık koruma tedbirleri ise tanıklık görevinin yerine getirilmesiyle 

bağlantılı olarak tanık veya yakınlarının hayatına, vücut bütünlüğüne 

özgürlüğüne veya anayasa ile korunan diğer menfaatlerine yönelik saldırı 

tehlikesi nedeniyle alınabilecek tedbirlerdir126.  

Tanık korumanın etkin olabilmesi için tanığın daha başlangıçta 

korunmaya alınması ve tanığın ne tür bir tehlikeye maruz kaldığı ile 

tehlikenin doğrudan tanığa mı yoksa ailesi, akrabaları veya başka kişilere 

mi yöneldiğinin belirlenmesi gereklidir127. Tanık korumanın etkin olması 

ise tanıkların korkutulmalarını önleyerek, yalan beyanların önüne 

geçilmesine yardım etmektedir. 

CMK m. 58’de de tanıkların korunması gerektiği yer almış,  tanıklık 

görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin 

sağlanması hususunda alınacak önlemlerin kanunda düzenleneceği hükme 

bağlanmıştır. Ancak 58/5’e göre tanık koruma tedbirleri “bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenen suçlarla ilgi olarak uygulanabilir”. Bu düzenlemenin sadece 

örgüt suçlarını kapsaması, diğer suçlarda tehdit altında bulunan kişileri korumaması 

eleştirilmiştir128.  

Bu ihtiyacı karşılamak ve eksiklikleri gidermek üzere 27.12.2007 tarih ve 

5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile 11.11.2008 tarih ve 27051 Sayılı Resmi 

                                                            

126 Faruk Turhan, Ceza Muhakemesinde Tehlike İçindeki Tanıkların Korunması, Seçkin Yay., Ankara, 
2009, s. 23. 

127 Balo, s. 96. 

128 Cumhur Şahin, “Türk Hukukunda Tanık Koruma Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, S. 1-2. 
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Gazetede yayımlanan “Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık 

Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır129. 

Bunlardan önce terörle ve suç örgütleriyle mücadeleyi amaçlayan çeşitli kanunlarda 

tanıklık yapanların korunmasına ilişkin sınırlı bazı düzenlemelere yer verilmiştir130. 

Tanığın korunması görevi, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısına,  

kovuşturma aşamasında ise duruşmayı yöneten hakime aittir131. 

2. TANIĞIN ÖDEVLERİ 

Tanıklık, kamu hukukundan kaynaklanan toplumsal bir görevdir ve kişilerin 

tanıklık etmeleri toplumun menfaati gereğidir132.  Tanıklık ödevinin Anayasadaki 

temelini m. 38/5’in “hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı 

bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz” hükmü 

oluşturmaktadır. Zira Anayasa bu hükmünde belirtilen durumda tanıklıktan 

çekinmeyi bir temel hak olarak düzenlemek suretiyle tanıklığın kural olarak yerine 

getirilmesi zorunlu olan bir ödev olduğunu öngörmektedir133. Tanığın üç ödevi 

vardır. 

                                                            

129 Karşılaştırmalı hukukta tanığın korunması ile ilgili düzenlemeler hakkında bkz. Olgun Değirmenci, 
Ceza Muhakemesinde Tehlike İçinde Bulunan Tanığın Korunması, TBB Dergisi, S.83, 2009. 

130 1918 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 1418 sayılı Asayişe Müessir 
Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun. 

131 Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, s. 282. 

132  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 29. 

133  Feyzioğlu, Tanıklık, s. 30; Parlar/Hatipoğlu/Yüksel, s. 140. 
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A. Kendisini Çağıran Makamın Önüne Gelmek 

CMK’da tanıkların çağrılması düzenlenmektedir. Buna göre tanıklar, çağrı 

kağıdı ile çağrılır ve çağrı kağıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Bu çağrı başka 

bir şekilde mesela telefon, faks yoluyla da olabilir; ancak bu durumda çağrı kağıdına 

bağlanan sonuçlar uygulanmaz (CMK m. 43/1,2). Çağrıya uyulmamasının sonuçları, 

CMK m. 44’te gösterilmiştir.  

Tanık, usulüne uygun olarak çağrıldığında bu çağrıya uymak zorundadır. 

Ülkemiz yargılama sahasında bulunan herkes, yabancılar da dahil olmak üzere 

tanıklık yapmak zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini 

bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu 

giderler takdir edilerek ödettirilir. Tanığın gelmemesi haklı bir mazerete dayanabilir. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelememesini haklı gösterecek sebepleri sonradan 

bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla 

getirme kararı verilebilir. 

Çağrıya uyma zorunluluğunda amaç kamu yararı olduğu için tanıklıktan 

çekinme hakkı, gelmek zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Çekinme hakkı olanlar da 

çağrıya uymak zorundadırlar. Bu kişiler çekinme haklarını yetkili makam huzurunda 

dile getirmek, gerekçelendirmek zorundadır. Gerekirse bu hususların doğruluğunu 

tespit için CMK m. 49 uyarınca kendisine yemin verilir.  

HUMK m. 250’ye göre ise CMK’daki düzenlemeden farklı olarak tanıklıktan 

çekinecek kişi, çekinme sebebini ve delilini dinleneceği günden önce mahkemeye 

bildirmek zorundadır ve çekinme sebepleri ile delillerini bildiren tanık,  mahkemede 

hazır bulunmayabilir. 
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B. Yemin Etmek 

Tanığın doğru söylemesini sağlamak için yemin etmesinin faydalı olacağı 

düşüncesiyle kanunumuzda yemin mecburiyeti düzenlenmiştir134. Bu mecburiyetle 

yemin edecek tanığın, söylediklerinin veya söyleyeceklerinin doğruluğunu, bildiği ve 

inandığı manevi varlıklarla temin etmesi amaçlanmaktadır135. Ceza muhakemesi 

hukukunda yemin, bir delil veya delil aracı değil; tanık beyanı delil aracının 

doğruluğunu sağlamayı amaçlayan bir tedbirdir136. Medeni yargılamadan farklı 

olarak yemin burada, dinsel nitelik taşımaz137. Tanıklar kural olarak tanıklıktan önce 

yemin ederler; ancak gerektiğinde ya da bir kimsenin dinlenmesinin uygun olup 

olmadığı konusunda tereddüt varsa yemin, tanıklığından sonraya bırakılabilir.(CMK 

m. 54) 

Yemin, CMK m. 55’e göre “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime (tanıklıktan 

sonra ise söylediğime) namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim şeklinde olur. 

Bir kimsenin ne söyleyeceği belli olmadan yemin etmesindense, ne söylediği 

bilindikten sonra yemin etmesi daha doğrudur138. 

Yemin mecburiyetinin yaptırımları,  bundan doğan masrafların ödettirilmesi 

ve yemine zorlanmak için 3 ayı geçmemek üzere disiplin hapsidir. Yemin 

mecburiyetinin istisnaları ise CMK m. 50 ye göre a) dinlenme sırasında 15 yaşını 
                                                            

134  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1354. 

135  Akbulut, s. 34. 
136 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 130. 

137 Bahri Öztürk ve Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Seçkin 
Yay., Ankara, 2008, s. 413. 

138  Akbulut, s.33. 
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doldurmamış olanlar, b) ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin 

niteliği ve önemini kavrayamayanlar, c) soruşturma ve kovuşturma konusu suçlara 

iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok 

etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlardır.  

CMK m. 236/1’e göre de mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin 

hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanmakta ve böylece mağdurların tanık olarak 

dinlenmeleri hali de yemin mecburiyetinin istisnaları arasında kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla mağdur açıklamalarının tanık açıklamalarından tek farkı yemin 

verdirilmeden dinlenmeleridir. Doktrinde mağdurların yeminli mi yeminsiz mi 

dinlenmesi gerekeceği tartışmalıdır139.  

CMK m. 51’e göre tanık, tanıklıktan çekinme hakkının olmasına rağmen 

tanıklıkta bulunuyorsa yemin mecburiyeti yoktur. Yeminden de çekinme hakkı vardır 

ve bu hakkın kendisine bildirilmesi gerekir. Tanıklıktan çekinebileceklere yemin 

verip vermemek hakim veya mahkemenin takdirindedir. 

C. Beyanda Bulunmak 

Ceza muhakemesinde tanığın sadece gelmesi yeterli değildir; tanığın ayrıca 

beyanda bulunması da gerekir. Tanık, kural olarak sanığın sahip olduğu susma 

hakkına sahip değildir. 

                                                            

139  Bu konudaki görüşler için bkz. Subutay Karsan, “ Ceza Muhakemeleri Usul Kanunumuza Göre 
Mağdurların Yeminli Mi, Yeminsiz Mi Dinlenilmesi Gerekeceği Etrafında Bir İnceleme”, Adalet 
Dergisi, 1951/12. s.1799-1811. 
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Tanık beyanı, dava konusu olaya ilişkin bilgiler ve kimliğe ilişkin bilgiler 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Mülga CMUK m. 61’de, “Tanığa tanıklığından 

evvel adı, sanı, yaşı, işi, dini ve ikametgahı sorulur, iktiza ederse tanıklığına ne dereceye 

kadar itimat edilebileceği hakkında hakimi tenvir edecek hallere müteallik ve hele sanık 

veya mağdur ile münasebetlerine dair sualler sorulur” denilmekteydi. CMK m. 58/1’de 

de benzer bir düzenlemeye yer vermiştir. İki düzenleme arasındaki tek fark yeni 

düzenlemede tanığın dinine ilişkin bilgilerin sorulmasının kapsam dışında bırakılmasıdır. 

Eski ve yeni düzenlemelere göre kimliğe ilişkin sorular, tanığın güvenilir olup 

olmadığına ilişkin soruları da kapsamaktadır. Tanığın her iki kısma ilişkin beyanda 

bulunma yükümlülüğü vardır; ayrıca bu beyanlar doğru olmak zorundadır.  

Beyanda bulunmak ödevinin istisnası ise tanıklıktan çekinme hakkıdır. Ancak 

tanıkların kimlik tespitine ilişkin sorulara karşı çekinme hakkı bulunmamaktadır. 

CMK, bazı kişilere sınırsız olarak tanıklıktan çekinme hakkı tanırken bazı kişiler için 

ise bu hakkı sınırlandırmıştır. Bazı yazarlar mutlak ve nispi çekinme sebeplerinin 

belirlenmesinin ölçütünün çekinmenin izne bağlı olup olmaması olduğunu kabul 

ederken140 bazı yazarlara göre ise bir sebebin mutlak veya nispi çekinme sebebi 

sayılabilmesi için ölçüt, tanığın açıklama zorunluluğunun bildiklerinin tamamı mı 

yoksa bir kısmı mı olduğudur.  Örneğin sanık yakını hiçbir şey söylemek zorunda 

değilken hekim meslek sırrı teşkil etmeyen konularda tanıklık yapmak zorundadır141. 

 

                                                            

140 Önder, Şahitlikten Çekinme Hakkı, s. 883-910. 

141 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 157-158. 
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V. YALAN TANIKLIK SUÇUNUN GELİŞİMİ 

Yalan tanıklık, en eski suç tiplerinden birisidir. Roma Hukukunda yalan 

tanıklık suç olarak düzenlenmekteydi. Resmi makamlar önünde yapılan yalan 

tanıklık Lex Cornelia de Sicariis’e göre, aksi halde Lex Cornelia de Falsis’e göre 

cezalandırılmaktaydı. Daha sonraları yalan tanıklık suçu dolandırıcılık benzeri 

suçlarla olan bağlantısı sayesinde gelişimini sağlamıştır142. Müşterek Hukukta da 

Roma ve Kilise Hukukunun yalan yere yemini Kral’a hakaret veya Tanrı’ya karşı 

kötü söz söyleme, sövme olarak ele alan anlayışı egemen olmuştur. Bununla birlikte 

yalan yere yemin suçu uygulamada daha çok dolandırıcılık suçuyla 

ilişkilendirilmiştir143. Alman Hukukunda ise yalan tanıklık, bazen yalan yere yeminin 

bir alt türü bazen de bağımsız bir suç olarak ortaya çıkmıştır. Ortaçağ Cermen 

Hukukunda cezalandırılmayan yalan yere yemin, Kanonik Hukukla birlikte kilise 

hukuku çerçevesinde Tanrı’ya karşı işlenmiş bir suç olarak ele alınıp yargılanan bir 

suç haline gelmiştir144.  1813 tarihli Bayern Ceza Kanunu, yalan tanıklık suçunu 

dolandırıcılık, iftira ve benzer suçlardan ayırmaksızın “dolandırıcılık vasıtasıyla 

başkalarının haklarının ihlali” olarak düzenlemiştir. 1851 tarihli Prusya Ceza Kanunu 

ise yalan tanıklık suçunu, kalpazanlık suçu ve iftira suçu arasında ayrı bir suç olarak 

düzenlemiştir. Bunu diğer ceza kanunları izlemiştir. Bu suçu düzenleyen Alman 

Ceza Kanununun ilgili hükümleri birçok kez değişmiştir145. Osmanlı Hukuku 

                                                            

142  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem ve R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 
Seçkin Yay., Ankara, 2008, s. 878. 

143 Tezcan/Erdem/Önok, s. 878; Yener Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 
2010, s. 148. 

144 Tezcan/Erdem/Önok, s. 878; Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar,  s. 148. 

145   Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.146. 
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uygulamasına göre ise yalan tanıklık yapanlara hapis cezası verilmiştir146. Mecelleye 

göre şahidin adil olması şarttı ve adil kimse, “hasenatı seyyinatına galip olan kimse” 

olarak tanımlanmıştı.(m. 1705). Bu nedenle mesela yalancılığı ile bilinen kişilerin 

şahadeti geçerli olmazdı; yine dilsizin ve körün şahadetlikleri de geçerli değildi (m. 

1686)147. Yalan tanıklık, İslam’a göre de büyük günahlardan sayılmış ve 

yasaklanmıştır148. İslam Hukuku, bir hukuki işleme veya olaya tanık olması 

istenenlerin bundan kaçınmalarını yasaklanmakta149 ayrıca kişinin yakınları hakkında 

tanıklıktan çekinmesine de imkan vermemekte, bunu uygun bulmamaktadır150. 

                                                            

146 Mustafa Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya 2010, s. 332. 
(1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunu madde 207’e göre cinayet türü suçlarla ilgi yalan tanıklık 
yapan kişiye teşhir ve muvakkat kürek cezası; eğer yalan tanıklığı dikkate alınarak aleyhine 
tanıklıkta bulunulan muvakkat kürekten daha ağır ceza almışsa, aynı ceza yalan tanıklıkta 
bulunana da verilecektir. Madde 208’e göre ise cünha ve kabahat türü suçlardan yargılananlar 
aleyhinde yalan tanıklıkta bulunana 1-5 ay hapis cezası verilecektir. Madde 210’a göre de para 
karşılığında yalan tanıklık yapılmışsa parayı alana da verene de rüşvet suçunun cezası verilecektir.) 

147 Kunter/ Yenisey/ Nuhoğlu, s. 1347, dn.2. 

148 “ Şahitliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere 

öğüt verilir” (Talak Suresi, 65/2) (Ali Bulaç, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Çıra Yayınları, 

İstanbul, Mart 2009, s. 558.)“ Öyleyse pislikten ve putlardan kaçının, gerçeğe dayanmayan şahitlikten 

de kaçının” (Hac Suresi, 22/30) (Bulaç, s. 335.) 

149 “Şahitler, çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar.” (Bakara Suresi, 2/282) “ Şahitliği gizlemeyin. Kim 

onu gizlerse, artık şüphesiz, kalbi günahkardır.”(Bakara Suresi, 2/283) (Bulaç, s.48-49.) 

150 “ Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti 

ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse 

adaletten dönüp tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, 

şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisa Suresi, 4/135) (Bulaç, s.100.) “Bir şey 

hakkında hüküm veya tanıklık ettiğinizde taraflardan biri yakınınız olsa bile adil olun.” ( En’am 

Suresi, 6/152.) (Avcı, s. 330.) 
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VI. YALAN TANIKLIK SUÇUNDA HUKUKİ KONU, FAİL, 

MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN 

1. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 

Suçun hukuki konusunu, suçun işlenmesiyle ihlal edilen hukuki varlık veya 

menfaat oluşturur151. İhlal edilen hukuki değer ya da menfaat bireye, topluma veya 

devlete ait olabilir. Bu nedenle bireysel, toplumsal ya da kamusal nitelik 

taşıyabilir152. Yalan tanıklık suçunun hukuki konusuna ilişkin, ihlal edildiği kabul 

edilen değer ya da yarara göre çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Yargıtay’a göre yalan tanıklık suçuyla ihlal edilen hukuki yarar, yargılamanın 

işleyişinin dürüstlüğü ve yargılamada kullanılan delillerle delil araçlarının doğruluğu, 

içtenliği ve bütünlüğüdür153.  

Bir görüşe göre adliyeye karşı suçların hukuki konusunu adli fonksiyon 

oluşturmaktadır154. Geniş anlamda adli fonksiyon, yargılama faaliyeti kadar 

yargılama öncesi araştırma, soruşturma aşamalarını ve yargı kararlarının infazını 

kapsamaktadır dar anlamdaki adli faaliyet ise sadece yargılama aşamasıyla 

sınırlıdır155. Hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının güvence altına alınması 

için adli fonksiyon, adalet, eşitlik, dürüstlük gibi kurallar çerçevesinde 

                                                            

151 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara, 2005, s.92. 

152 Toroslu, s.93. 

153 4.CD., 22.12.1992, E.7311, K.8314 (Malkoç ve Güler, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler-II, Adil 
Yayınevi, Ankara, s. 2300). 

154 Çetin Özek, “ Adliyeye Karşı Suçların Hukuksal Konusu,” İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, Prof. Dr. Türkan Rado’ya Armağan Sayısı, C.LV, S.3, İstanbul, 1997, s.26. 

155 Özek, s.26. 
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gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle adli fonksiyonun işlerliğini engelleyen hukuka 

aykırı eylemler, suç sayılmaktadır156. İzlenen suç politikasına göre adliyeye karşı 

suçların, devletin adli otoritesine zarar verdiği için cezalandırıldığı kabul edildiği gibi 

bu cezalandırmanın bireyin haklarının sağlanması amacına yönelik olduğu da kabul 

edilmektedir157. 

Yargılamada adil bir sonuca ulaşılabilmesi için sadece davanın taraflarının 

değil, davada taraf olmayan bireylerin de yerine getirmesi gereken yükümlülükler 

vardır. Bu bağlamda tanığın yükümlülüğü de doğru söylemektir. Yalan tanıklık, bu 

yükümlülüğe aykırı olduğu için suçtur. Yalan tanıklık suçunun koruduğu hukuki 

değer, adaletin tesisi, gerçeğin araştırılması ve doğru karar verme amacıdır158. Bu 

suçla korunan asıl değerin adil yargılanma hakkı olduğunu düşünenler de vardır159. 

Yalan tanıklık suçu, bir yandan yargının düzgün işleyişindeki devlete ait 

yargısal menfaati ihlal ederken; diğer yandan aleyhine yalan tanıklıkta bulunulan 

kişiye ait bireysel varlık veya menfaati ihlal eder. Ancak bir suçun birden fazla 
                                                            

156 Özek, s.26. 

157 Özek, s. 27-28. 

158 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya,  Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, 
Ankara, 2006, s. 874; Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, 
Ankara, 2006, s. 555; Çetin Arslan ve Bahattin Azizağaoğlu, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil 
Yay., Ankara, 2004, s.1104; Feyzioğlu, Tanıklık, s. 237; Tezcan/Erdem/Önok, s.880; Necati 
Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, Seçkin Yay., Ankara, 2006, s.271. 

159 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7933. Alman hukukunda, yalan tanıklık suçunun ihlal ettiği hukuki değer, 
doktrindeki hakim görüşe göre, devletin adli yargısıdır. Hakim görüş bu olmakla birlikte suçun 
soyut bir tehlike suçu olduğu, dolayısıyla adliyenin ihlal edilemeyeceği ve korunan hukuki değerin 
ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına ilişkin kamusal yarar olduğu görüşü de 
bulunmaktadır. İsviçre hukukunda ise yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık 
birlikte düzenlenmiştir. Bu suçların korumayı amaçladıkları hukuki değerin de adliye ve aynı 
zamanda yargılamaya katılanların yararları olduğu kabul edilmektedir (Ünver, Adliyeye Karşı 
Suçlar, s.147-148). 



  43

hukuki varlık veya menfaati ihlal ettiği durumlarda kanun koyucu bunlardan birine 

üstünlük tanır ve ilgili suçun hukuki konusunu buna göre belirler. İşte, kanun koyucu 

bir kez suçun hukuki konusunu üstünlük kriterine göre belirledikten sonra, yorumcu 

ve uygulamacı bu belirlemeyi kabul etmek zorundadır160. 

Kanun koyucu, yalan tanıklık suçunu adliyeye karşı suçlar arasında 

düzenlediğine göre, bu suç tarafından ihlal edilen yargının düzgün işleyişindeki 

devlete ait menfaate üstünlük tanımış demektir ve dolayısıyla yalan tanıklık suçunun 

hukuki konusu işte bu menfaattir. 

2. SUÇUN FAİLİ 

Yalan tanıklık suçunun faili olabilmek için tanık statüsünde bulunmak şarttır. 

Başka bir deyişle yalan tanıklık suçu, sadece tanıklar tarafından işlenebilir161. 

Dolaysıyla suç özgü bir suçtur. Kimlerin tanıklık statüsünde bulunabileceği daha 

önce açıklanmıştır. 

Yalan tanıklık suçu, sadece tanıklar tarafından işlenebileceğine göre şüpheli 

ve sanık bu suçun faili olamaz. Zira Anayasanın 38/5.maddesi uyarınca hiç kimse 

kendisini suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 

zorlanamaz. Sanık kendisini savunduğu sırada doğruyu söylemeyebileceği gibi hiçbir 

şey anlatmama bir diğer deyişle susma hakkına da sahiptir. CMK’nın 147.maddesi 

hükmüyle kendisine yüklenen suç hakkında “açıklamada bulunmama” ve aleyhine 

var olan “şüphe nedenlerini ortadan kaldırma ve lehine olan hususları ileri sürme” 

                                                            

160 Nevzat Toroslu, “İftira Cürmünün Hukuki Konusu”, AÜHFD, Yıl: 1980, C:37, S.1-4, s.107-128. 

161 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 39-40. 
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olanağı tanınan şüpheli veya sanığın, kendini koruma içgüdüsüyle gerçeğe aykırı 

beyanının cezalandırılmasının insanın doğasına aykırı olacağı kuşkusuzdur.  

Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar 

nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olup da CMK’nın m.50/1-c bendi 

uyarınca yeminsiz dinlenen kimseler de yalan tanıklık suçunun faili olamazlar162. 

Anayasa m. 38/5 uyarınca kişiler, kendilerini suçlayıcı beyanda bulunmaya ve delil 

göstermeye zorlanamayacağından suç ortakları, CMK 50/1-c uyarınca tanık olarak 

dinlendikleri durumda gerçeğe aykırı beyanda bulunsalar dahi yalan tanıklık suçu 

oluşmaz163. Zira burada Anayasadan kaynaklanan bir hakkın kullanımı söz 

konusudur. Birleştirilmiş bir davada suç ortağı sadece kendi eylemiyle ilgili 

açıklamada bulunuyorsa Ceza Kanunumuz sanığı kendi eylemine ilişkin dava 

açısından tanık olarak kabul etmediğinden sanık bu suçun faili olamayacaktır.164  

                                                            

162 Karşı görüş için bkz. Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.272; 
Tezcan/Erdem/Önok, s.882. 

163 Aynı yönde bkz. Yaşar/Gökcan/Artuç, s.7932; İsviçre hukukunda suç ortakları hakkında şekli teori 

ve maddi teori olmak üzere iki teori ileri sürülmektedir. Şekli teori, bu kişileri tanık olarak ele almakta 

ve gerçek dışı beyanda bulunmaları durumunda yalan tanıklık suçunun medyana geleceğini kabul 

etmektedir. Maddi teoriye göre ise bu kişiler tanık olarak dinlenseler de yardım eden, azmettiren veya 

teşvik eden sıfatları asıl olduğundan ve sanık olarak kabul edilmeleri gerektiğinden tanıklıkları 

sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarında yalan tanıklık suçu oluşmayacaktır. Finlandiya Ceza 

Kanununa göre ise suçun faili olarak sadece tanık değil; bilirkişi, davanın tarafı, beyanı alınan diğer 

kişiler de fail olarak düzenlenmiştir. (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 149-150). 

164 Erem, Adliye Aleyhine Cürümler, s.30.  
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Mağdurlar tarafsız bir şekilde olayı anlatsalar yargılama işi oldukça 

kolaylaşacaktır; ancak insan doğası gereği kendini haklı görme eğiliminde 

olduğundan ya da intikam alma isteğinden dolayı tarafsız olamaz165. Suçun mağduru, 

suçtan zarar gören ve davada müdahil sıfatını taşıyan kişilerin davada taraf 

konumunda bulunduklarından bu suçun faili olmalarının mümkün olmayacağı, 

mağdurun CMK m. 236 uyarınca tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, 

tanıklığa ilişkin hükümlerin uygulanmasının, onun davadaki konumunu 

değiştirmeyeceği, mağdur veya müdahilin gerçeğe aykırı beyanından dolayı unsurları 

oluştuğu takdirde iftira (TCK m. 267) suçundan dolayı sorumlu tutulması gerektiği 

ileri sürülmüştür166. Bir görüşe göre de suçtan zarar görenin açıklamaları, ister 

müdahil olsun ister olmasın yalan tanıklık suçunu oluşturabilecektir167. 

Kanımızca suçtan zarar gören kişi veya mağdur davada müdahil sıfatıyla yer 

almadığı sürece tanık sıfatıyla dinlenebilecek; dolayısıyla yalan tanıklık suçunun faili 

olabilecektir168. Ancak esasen tanıklık bir kamu görevi olduğundan bu görevin bir 

anlamda iddianın tarafında yer alan, objektif ve tamamen yansız olarak ifade 

veremeyecek kişiden beklenmemesi gerekir169. Bu kişilerin açıklamaları bu durum da 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte suçtan zarar 

                                                            

165 Öztürk, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 296. 

166 A. Pulat Gözübüyük, “ Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin” , Adalet Dergisi, S.6, 1969, s. 337; 
Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.271; Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, 
Ağır Ceza Davaları, Adalet Yayınevi, 2007, s.714; Artuk/Gökcen/ Yenidünya, s.880; Arslan ve 
Azizağaoğlu, s. 1104; Malkoç, s.2484; Yaşar/Gökcan/Artuç, s.7932. 

167 Aynı yönde bkz. Tezcan/Erdem/Önok, s.882; Hakan Hakeri ve Yener Ünver, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008, s. 109. 

168 Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, s.30; Feyzioğlu, Tanıklık, s. 41,239. 

169 Malkoç, s.2485. 
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görenin veya mağdurun, yargılama sonunda verilecek hükümden sanık kadar 

etkilenmeyeceği açıktır. Sanığa kendisi aleyhinde beyanda bulunmama ve susma 

hakkı tanınırken; mağdura veya suçtan zarar görene sanık aleyhinde yalan beyanda 

bulunma hakkı tanınmamıştır. Bu nedenle müdahillik sıfatı almamış olan mağdur 

veya suçtan zarar gören, yalan ya da gerçek dışı beyanlarından dolayı yalan tanıklık 

suçu işlemiş gibi değerlendirilmelidir. Nitekim CMK m. 236’daki hüküm de bu 

görüş için yasal dayanak oluşturmaktadır.  

Bilirkişi, bilirkişi olarak görüşüne başvurulduğu davada dinlendiğinde 

bilirkişi olarak görüş bildirmektedir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde 

yalan tanıklık suçunu değil, TCK m.276’daki gerçeğe aykırı bilirkişilik suçunu 

işlemiş olur. Öte yandan başka bir yargılamada bilirkişi incelemesi nedeniyle 

olaya/duruma ilişkin bilgisine başvurulması halinde ise artık uzmanlığı nedeniyle 

bilirkişi değil, tanık durumundadır ve gerçeğe aykırı beyanda bulunması yalan 

tanıklık suçunu oluşturur. Tercümanlar için de benzer durum söz konusudur. 

Tercümesine başvurulduğu esnada kasten yanlış tercüme ederse TCK m.276 

uyarınca gerçeğe aykırı tercümanlık suçunu işlemiş olur.  

Özel hukuk davalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunan tanıklar da bu suçun 

faili olabilirler. 272/2’deki “mahkeme” deyiminden sadece ceza mahkemeleri değil 

özel hukuk mahkemeleri de anlaşılmalıdır. Bu nedenle bu mahkemelerde de gerçeğe 

aykırı beyanda bulunan tanıklar, yalan tanıklık suçunun faili olabilirler170. Özel 

hukuk davasında davacı ve davalı konumundaki kimselerin yalan yere yemin 
                                                            

170 Alman Hukukunda da yalan tanıklık suçu sadece ceza hukuku davalarındaki tanıklıkla sınırlı 
olmayıp özel hukuk davalarındaki yalan tanıklıkları da kapsamaktadır (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, 
s. 165). 
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etmeleri ise TCK’nın 275. maddesinde düzenlenen “yalan yere yemin” suçunu 

oluşturmaktadır. 

3. SUÇUN MAĞDURU 

Suçun hukuki konusu, ihlal ettiği hukuki değer ya da yarardır. Mağdur ise 

ceza normu tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen, yani suçun hukuki 

konusunu oluşturan hukuki değer veya yararın sahibi veya hamilidir171. Bu nedenle 

suçun mağduruna yönelik açıklamalar suçun hukuki konusu ile doğrudan ilgilidir. 

Mağduru olmayan bir suç yoktur, başka bir deyişle her suçun mutlaka bir mağduru 

vardır172. Suçtan zarar gören ise bir suçun işlenmesi dolayısıyla zarar gören gerçek 

veya tüzel kişidir ve bu kavram mağdura göre daha geniş bir kavramdır173. 

Yalan tanıklık suçunun hukuki konusunun yargının düzgün işleyişindeki 

devlete ait yargısal menfaat olduğu yukarıda belirtilmişti. Buna paralel olarak 

inceleme konusu suçun mağduru da bu hukuki değer veya yararın sahibi olan 

devlettir. 

Gerçekten de yalan tanıklık suçu, Ceza Kanunumuzda “Adliyeye Karşı 

Suçlar” arasında düzenlendiğinden mağdurun adliye ve dolayısıyla devlet olduğu 

kabul edilmelidir. Aleyhine tanıklık yapılan kişiye ise bu suçtan zarar gören 

denebilir. 

                                                            

171 Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 106. 

172 Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 105. 

173 Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.125. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YALAN TANIKLIK SUÇUNUN UNSURLARI, 

ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ ve KOVUŞTURMA 

I. SUÇUN UNSURLARI 

1. MADDİ UNSUR 

TCK m.272/1’e göre, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir 

soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe 

aykırı olarak tanıklık yapılması bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Suçun temel 

şekli açısından tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulun yemin verme yetkisinin 

olmaması gerekir174.  

A. Hukuka Aykırı Bir Fiil Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturmanın 

Varlığı 

TCK m.272’de düzenlenen yalan tanıklığın, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle 

başlatılan bir soruşturma sırasında gerçekleştirilmesi aranmaktadır. CMK m. 2/1-e’ 

ye göre, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden 

iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma evresi denmektedir. Madde 

metnindeki soruşturma kavramından sadece CMK’nın 2/1-e maddesi uyarınca 

Cumhuriyet Savcısının görev ve yetki sahibi olduğu adli soruşturmayı anlamak 

gerekir. TCK, ceza soruşturması dışındaki soruşturmaları da ifade etmek istediğinde 

bunu TCK m. 267’de düzenlenen iftira suçunda olduğu gibi ayrıca ve açıkça 
                                                            

174 Madde Gerekçesi. 
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belirtmektedir. Burada böyle bir açıklık olmadığından CMK m. 2/1-e hükmü 

karşısında teknik bir terim niteliğinde olan “soruşturma” kavramını, ceza 

soruşturması olarak anlamak, kanunilik ilkesi gereğince bir zorunluluktur. Kaldı ki 

soruşturma teriminin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127 ve devamı 

maddeleri uyarınca yapılan disiplin soruşturmalarını, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 ve 6. maddeleri uyarınca 

kamu görevlileri hakkında yapılan ön incelemeyi de kapsayacak şekilde geniş 

yorumlanması halinde memur disiplin soruşturmaları, öğrenci disiplin soruşturmaları 

hatta iş hukukundan kaynaklanan soruşturmalar dahi bu kapsamda değerlendirilmek 

gerekecek, suçun kapsamı aşırı derecede genişlemiş olacak ve bu durum da kanunilik 

ilkesi ile bağdaşmayacaktır.175 

Madde metninde gerçeğe aykırı tanıklığın yapıldığı soruşturmanın, hukuka 

aykırı bir fiil nedeniyle başlatılması gerektiği düzenlenmiştir. “Suç” yerine daha 

geniş bir anlam içeren “hukuka aykırı bir fiil” terimi kullanılmıştır. Bu terimden 

anlaşılması gereken ise, hukuk düzeninin belirlemiş olduğu, emir veya yasak 

biçiminde bir içeriğe sahip olan her türlü hukuk kuralına aykırı fiildir. Fiilin sadece 

ceza hukuku ile değil, bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde bulunması 

gerekmektedir176. Ancak soruşturma kavramından anlaşılması gerekenin CMK 2/1-

e’deki soruşturma olması karşısında “hukuka aykırı bir fiil” teriminin de sadece ceza 

hukukuna göre yaptırım gerektiren, suç teşkil eden fiil olarak anlaşılması gerekir. 

                                                            

175 Karşı görüş için bkz. Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.273; Malkoç, s.2485; 
Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.158-159; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s.875-876; Yaşar/ 
Gökcan/Artuç, s. 7939. 

176 Kayıhan İçel, Füsun Sokullu, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, Yener Ünver, 
Suç Teorisi, 2. Kitap, 2. Bas, Beta Yay., Eylül, 2000, s.94.  
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Dolayısıyla disiplin cezasını veya idari bir yaptırımı gerektiren bir fiil 

nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yalan tanıklık 

eylemleri ya da iki taraf arasındaki uyuşmazlığı çözmek için atanan hakemler ya da 

noterler önünde yapılan yalan tanıklık bu suçu oluşturmayacaktır177. 

B. Tanık Dinlemeye Yetkili Kişi Veya Kurul Önünde Tanıklık Yapılması 

a. Adli Kolluk  

Suçları önlemek, suça el koymak, suçluyu, suç aletini ele geçirmek, suçlarla 

mücadele etmek ve toplumda huzur ve güveni sağlamakla görevli olan birime kolluk; 

kolluğun suçun işlenmesinden sonra doğrudan doğruya veya adli makamların 

emriyle olaya el koyan, suç delillerini tespit eden ve toplayan, Cumhuriyet Savcıları 

adına soruşturmayı yürüten kısmına ise adli kolluk denmektedir178. 

Soruşturma evresinde polis ya da jandarma önünde yapılan gerçeğe aykırı 

açıklamaların, kolluğun yemin ettirerek tanık dinleme yetkisi bulunmadığı için yalan 

tanıklık suçunu oluşturmayacağı öne sürülmüştür179. Yargıtay kararlarına göre de 

kolluğun yemin ettirerek tanık dinleme yetkisi bulunmadığı için, kolluk önündeki 

beyan yalan tanıklık suçunu oluşturmayacaktır180. CMK m. 54/2 uyarınca soruşturma 

evresinde Cumhuriyet Savcılarının tanıklara yemin vermesi olanaklı kılınmış ise de 

yardımcısı sıfatıyla adli kolluk görevlilerine aynı yetki tanınmamıştır. TCK 

                                                            

177 Karşı görüş için bkz. Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanunu Yorumu, 4. Cilt, Seçkin Yay., Ankara, 2008, s.3896. 

178 Ramazan Bal, Soruşturma ve Yazışma Kuralları, Adalet Yay., 4. Baskı, Ankara, 2010, s. 183, 184. 

179 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 160,  

180 4. CD., 21. 05. 2007- 978/4750;  4. CD., 07.02.2007- 9887/1261. (Tezcan/Erdem/Önok, s. 880.) 
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272/1.fıkra tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulu aramaktadır, bu kişi veya 

kurulun yemin verme yetkisinin olması suçun 2. fıkrada düzenlenen daha ağır cezayı 

gerektiren bir halidir. Burada tartışılması gereken kolluğun tanık dinleme yetkisinin 

olup olmadığıdır. Doktrinde kolluğun tanık dinleme yetkisinin olup olmadığı 

tartışmalıdır.  

Kolluğun bir kimseyi dinlemesinin teknik anlamıyla tanık dinleme olmadığı, 

kendine özgü bir ifade alma olduğu gerekçesiyle, TCK m. 272’de “tanık dinlemeye 

yetkili kurullar önünde” denilerek dinlemenin “tanık sıfatıyla olması ve bu sıfatla 

dinleme yetkisinin bulunması arandığından; açık bir hüküm düzenlenir de kolluk 

görevlileri de tanık dinlemekle yetkilendirilir ise ya da bunlar önündeki gerçeğe 

aykırı beyanların da yalan tanıklık suçunu oluşturacağı düzenlenirse o zaman kolluk 

önündeki bu beyanların da yalan tanıklık suçunu oluşturabileceği ileri sürülmüştür181. 

Kolluk tarafından yapılan suç soruşturmalarında, tanıkların belirlenebilecek; 

fakat ifadeleri tanık sıfatıyla alınamayacağından kolluk tarafından düzenlenen tanık 

ifadelerini içeren tutanak, “tanık ifade tutanağı” değil “bilgi alma tutanağı” şeklinde 

tanzim edilmektedir182. Ancak CMK’da “hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan 

bir soruşturma” kapsamında Cumhuriyet Savcılarının emirlerindeki “adli kolluk 

marifetiyle” her türlü delili toplayacakları belirtildiğinden ve Cumhuriyet Savcısı 

tanığı bizzat dinleyebileceği gibi adli kolluk aracılığı ile de dinleyebildiğinden adli 

kolluğun tanık dinleme yetkisi olduğunu ve dolayısıyla önünde yapılan gerçeğe 

aykırı tanıklığın da suçun 1. fıkrada düzenlen temel şeklini oluşturacağı 

                                                            

181 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 158; Yaşar/ Gökcan/Artuç, s. 7934. 

182 Bal, s.100. 
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kanısındayız183. Bu dinleme hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan 

“tanık dinleme” niteliğinde olmasa bile, kolluğun, suçu araştırma faaliyetleri ve 

yetkisi kapsamında, ifadelerine başvurulması gerekli olan kişileri çağırma ve 

kendilerine gerekli olan şeyleri sorma yetkisi bulunmaktadır184. Ayrıca kolluk 

önünde gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin eylemleri de adliyeyi yanlış 

yönlendirme tehlikesini doğurmakta ve böylece yalan tanıklık suçuyla korunmak 

istenen hukuki yarar ihlal edilmiş olacaktır. 

b. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun Uyarınca Ön İncelemede Görevlendirilen Kişiler 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanunun 6. maddesi uyarınca ön incelemede görevlendirilen kişiler, kendilerini 

görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahip olup bu kanunda hüküm bulunmayan 

konularda CMK’ ya göre işlem yapabilirler. Dolayısıyla ön incelemede 

görevlendirilen bu kişiler, tanık dinlemeye yetkilidirler. Ancak ön inceleme, yalan 

tanıklık suçu açısından TCK m. 272’nin aradığı soruşturma kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinden ve bu kişilerin yemin ettirme yetkileri de 

olmadığından185 bu kişiler önünde yapılan gerçeğe aykırı tanıklık, yalan tanıklık 

suçunu oluşturmayacaktır. 

 
                                                            

183 Aynı yönde bkz. Malkoç, s. 2483; Soyaslan, s. 555; Karşı görüş için bkz. Ünver, Adliyeye Karşı 
Suçlar, s.158; Tezcan/Erdem/Önok, s. 880. 

184 PVSK Madde 15, Ek Madde 6. 
185 Öztürk ve Bahri, s. 413; Karşı görüş için bkz. Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, 
s.274. 
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c. Hakemler 

HUMK’un 516. maddesine göre iki taraf, aralarındaki uyuşmazlığı çözmek 

için hakem tayin edebilirler. Bir sözleşmeye bu sözleşmeden doğabilecek 

uyuşmazlıkların hakemler aracılığıyla çözüleceğine ilişkin bir şart konulabileceği 

gibi tahkim, özel bir sözleşmeyle de yapılabilir.  

HUMK m. 527’ye göre, tahkim hükümlerinin uygulandığı yargılamalarda 

hakemler tanıklara yemin vermeye yetkili değildirler. Yemin verilmesini gerektiren 

bir durum söz konusu olduğunda hakemler, tanıklara yemin verebilmek için sulh 

mahkemesine başvurabilirler186. Dolayısıyla hakemler yemin verme yetkisine sahip 

bulunmadıklarından 272/2. fıkrasında öngörülen “yemin ettirerek tanık dinlemeye 

kanunen yetkili kişi veya kurul” önünde dinlenme durumu söz konusu değildir. 

Ayrıca tahkim yargılaması bakımından, “hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan 

bir soruşturma” söz konusu olmadığından ve hakemlerin çözmeye çalıştıkları 

uyuşmazlık, yalan tanıklık suçu açısından TCK’nın aradığı soruşturma kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler önünde yapılan gerçeğe aykırı tanıklık, yalan 

tanıklık suçunun 1. fıkrada düzenlenen halini de oluşturmayacaktır187.  

 

 

 
                                                            

186 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.274. 

187 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 274; Tezcan/Erdem/Önok, s. 879; Yaşar/ 
Gökcan/Artuç, s. 7935; Karşı görüş için. Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s. 715; Malkoç, 
s. 2483; Gündel, s. 5191. 
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d. Yabacı Makamlar 

Doktrinde, sadece “Türk makamları” önünde yapılan yalan tanıklığın bu suçu 

oluşturacağını düşünenler188 olmakla birlikte, bizim de katıldığımız görüşe göre ise 

kanunda yetkili makamın Türk makamı olması gerektiği yönünde bir ayrım 

bulunmadığından, yabancı makamlar önünde gerçekleştirilen yalan beyan da bu suçu 

oluşturmalıdır189.  

C. Gerçeğe Aykırı Olarak Tanıklık Yapmak 

Yalan tanıklık suçunun esası, “gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapmak” tır. 

Gerçeğe aykırı tanıklık yapmak ise, davanın konusunu oluşturan maddi olay 

hakkında görmeye veya duymaya dayalı bilgileri az veya çok saklamak, yalan 

söylemek ya da gerçeği inkar etmektir190. Suçun oluşması için tanıklık yapmak ve bu 

tanıklığın gerçeğe aykırı olması şart ve yeterlidir; bu hareketin hangi biçimde 

yapıldığının önemi yoktur191. 

Tanığın gerçeğe aykırı olarak yaptığı tanıklık, her zaman yalan tanıklık 

suçunu oluşturmaz. Önemli olan tanığın olayı algıladığı gibi anlatıp 

anlatmadığıdır192. Tanık maddi olayı beş duyu organı ile algıladığı biçimde, gerçeğe 

                                                            

188 Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, s. 29. 

189 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 161. 

190 Erem, Adliye Aleyhine Cürümler, s. 31; Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 
275; Keskin Kaylan, Adliyeye Karşı suçlar, 5237 sayılı (yeni) Türk Ceza Kanunu (Madde 267-
298), s.3. Erişim Tarihi: 31.05.2011. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/109.doc  

191 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 150. 
192 İnsanın algılama düzeyini etkileyen görme, işitme, reaksiyon süresi, zeka ve hafıza gücü, hava 
şartları, aydınlık durumu, gürültü, mesafe ve uzaklık gibi etkenler, dolayısıyla tanıklığı da 
etkilemektedir. Algılamaya hazır olmak veya olmamak, algılanacak objenin ya da kişinin hareketli ya 
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uygun ve bundan uzaklaşmadan anlatmalıdır193. Olaya ilişkin algıladığının dışında 

açıklamada bulunan tanığın eylemi yalan tanıklık suçunu oluşturur194. Yargıtay da 

kararlarında tanık beyanın gerçeğe aykırı olması yanında tanığın algılaması ile 

açıklamaları arasında çelişki olup olmadığını değerlendirmektedir195. 

Tanığın aynı davanın yargılamasında birden fazla dinlenmesi ve değişik 

aşamalarda verdiği iki ayrı anlatımının birbirinden tamamen ya da kısmen farklı 

olması veya bir anlatımının gerçeğe aykırı olması mümkündür. Bu durumda tanığa 

çelişki nedenlerinin açıklattırılması; ayrıca yalan tanıklık suçunun oluşup 

oluşmadığının ve suç oluşuyorsa failin, maddenin hangi fıkrası uyarınca 

cezalandırılacağının tespiti için hangi anlatımının gerçeğe aykırı olduğunun 

belirlenmesi gerekir196. Yargıtay kararlarında da anlatımlar arasındaki çelişkinin 

yalan tanıklık suçu için kesin kanıt olamayacağını ve sanığın yalan söylediği 

saptanmadan hükümlülük kararı verilmesinin yanlış olduğu belirtilmektedir197. 

                                                                                                                                                                         

da hareketsiz olması, birden fazla kişinin hareketini izlemek, tanığın şiddete maruz kalması, sarhoşluk, 
aşırı yorgunluk, olayın çarpıcı ya da belirsiz olması gibi durumlar da tanık beyanının sağlıklı olmasına 
etki eden hususlardır (Dönmez, 156-165). 

193  Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 877. 

194  Necati Meran, Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, 2. Bası, Seçkin Yay., Ankara, 2007, s. 
1324.  

195  YCGK. 12.04.1982- 48/133. (İsmail Malkoç, Açıklamalı- İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza 
Kanunu,  İkinci Cilt, Malkoç Kitabevi, 2008, s.2486.) 

196  Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 275. 

197  4.CD. 25.11.2002- 19095/17457. ( Malkoç, s.2483.); 4.CD.19.06.2007- 4942/5803, (Ahmet 
Gündel, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, IV. Cilt, Ankara, 2009, s.5195. ); 4.CD. 26.03.2007-
68/2699. (Gündel, s.5196.); 4.CD. 26.04.1999-3102/4201. (Gündel, s. 5197). 
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Ayrıca yine Yargıtay kararlarına göre, bu suçtan söz edebilmek için failin yalan 

tanıklık yapıp yapmadığının ispatlanması da gerekmektedir198. 

Tanığın duyuları ile olay hakkında edindiği objektif bilgilerden aklı ile 

çıkardığı sübjektif izlenimler, tanık beyanına dahil değildir199. Bu nedenle tanık, 

tanıklığa konu açıklamaları doğru yapar; fakat bunlar dışında kendi gerçeğe aykırı 

değerlendirmelerini, düşüncesini, analizlerini ve duygularını gerçeğe aykırı açıklar 

veya gizler ya da eksik beyan ederse yalan tanıklık suçu meydana gelmeyecektir200. 

Tanık bildiği, gördüğü her şeyi tam olarak anlatmakla yükümlüdür201. Tanığa 

olayla ilgili her husus için ayrıca soru sorulmasına gerek yoktur. Bununla birlikte 

suskunluk da her zaman yalan tanıklık suçunu oluşturmaz. Suskunluğun yalan 

tanıklık suçunu oluşturabilmesi için saklanan konunun mahkeme için hükme etkili 

olabilecek önemde ya da tartışmasız derecede önemli olması gerekir202. Tanık ifade 

vermesine rağmen gerçeğin yanlış şekilde ortaya konmasını sağlamak amacıyla bazı 

ayrıntıları, bilgileri gizleyerek ifade verirse bu durumda yalan tanıklık suçu 

oluşacaktır. Örneğin tanığın, suç fiilini sanığın tek başına işlemediğini bildiği halde 

diğer şerikten hiç bahsetmemesi gibi. 

Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak 

mahkeme başkanı veya hakim tarafından kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, 

                                                            

198  4. CD. 30.4.2007-1993/3971. (Haydar Erol, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Cilt.2, Ankara, 2007, 
s. 2783-2784). 

199  Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1350. 

200 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.152. 

201  Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 878. 

202 Malkoç, s. 2486. 
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tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği 

konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. 

Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı 

durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. (CMK 

m.59) Ancak ifade verirken bildiklerini tüm ayrıntılarıyla anlatmak yükümlülüğü 

altında olan tanığa olayla ilgili her husus için ayrıca soru sorulmasına gerek yoktur. 

Bu bakımdan sorulmadığı için söylememiş olmak mazeret değildir.203 Buna karşılık, 

kendisine tanıklık edeceği konu ile ilgili bilgi verilmemiş ya da hazır olan sanığın 

gösterilmemiş olması nedeniyle bildiklerini eksik ya da yanlış anlatmış olan tanığın 

gerçeğe aykırı açıklamaları suç oluşturmamalıdır.  

Çağrılan tanığa, görevinin öneminin, gerçeği söylememesi halinde yalan 

tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağının, anlayacağı uygun bir dille hakim 

tarafından anlatılmış olup olmamasının sonuca etkisi yoktur204, tanığa bu hususların 

anlatılmaması halinde de yalan tanıklık suçunun oluşacağı kabul edilmelidir. 

Yargıtay kararlarında ise “ tanıklar dinlenmeden önce bu kişilere tanıklığın öneminin 

hatırlatılmaması suretiyle CMK’nın 53. maddesine muhalefet edilmesi bozmayı 

gerektirir205” denilerek usul hükümlerine aykırılıklar bozma nedeni yapılmaktadır. 

Bizim de katıldığımız görüşe göre ise yalan tanıklık suçunun oluşması için usul 

hükümlerine uyulması zorunlu koşul değildir. Asıl önemli olan, kişinin tanık sıfatıyla 

dinlenilmiş olmasıdır206.   

                                                            

203  Erem, Adliye Aleyhine Cürümler, s. 31; Aynı yönde bkz. Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 878. 

204 Gözübüyük “ Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin” , s. 336. 

205 3.CD. 07.03.2007- 2006/15417-2007/2067. ( Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7936.) 

206 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7936. 
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CMK’nın 45. maddesinde belirtilen tanıklıktan çekinme hakkı olan kişilerin 

bu hakları hatırlatılmadan tanık olarak dinlenmeleri sırasında yalan tanıklık eylemini 

işlemiş olmaları suç oluşturur ise de bu durum, TCK’nın 273. maddesinde şahsi 

cezasızlık ya da cezanın indirilmesini gerektiren bir neden olarak öngörülmüştür. Bu 

maddeye göre tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine 

hatırlatılmadan yapılan sorgu ya da ifade alma işlemi kapsamında gerçeğe aykırı 

beyanda bulunan kimseye verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza 

vermekten de vazgeçilebilir. Buna karşılık tanıklıktan çekinme hakkı hatırlatıldıktan 

sonra çekinmeyeceğini bildirerek tanıklık yapan ve bu kapsamda gerçeğe aykırı 

beyanda bulunan kişinin eylemi yalan tanıklık suçunu oluşturacak ve bu kişi, 

çekinme hakkı hatırlatılmadığı gerekçesiyle ceza indirimi ya da cezasızlıktan 

yararlanmayacaktır207. Çekinme hakkını kullanmaktan vazgeçip tanıklığa başladıktan 

sonra da kişi, her zaman çekinme hakkını kullanabilir. 

Doktrinde, yalan beyanda bulunan tanığın yalan tanıklıktan 

cezalandırılabilmesinin onun usulüne uygun olarak yetkili makam önüne davet 

edilmiş olmasına bağlı olduğunu bu nedenle usul kanunu hükümlerine aykırılık teşkil 

eden husus, yapılan daveti geçersiz kılacak nitelikte ise, bu şekilde çağrılan tanığın 

gerçeğe aykırı beyanlarının yalan tanıklık suçunu oluşturmayacağını düşünenler208 

olmakla birlikte tanıklık için yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulmamış olması da 

yalan tanıklıkta bulunma eyleminin haklı gerekçesi olamaz. Tanığın usulüne uygun 

olarak çağrılması, tanık olmanın değil; soruşturmaya gelmeyen tanığa bu ödevini 

                                                            

207 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.276. 

208 Gözübüyük, “ Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin” , s. 333. 
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yerine getirmemesinden dolayı yaptırım uygulanabilmesinin bir ön şartıdır209. ETCK 

döneminde adliye makamları tarafından usulüne uygun olarak tanık, bilirkişi ya da 

tercüman olarak çağrılmış olan bir kimsenin asılsız bir mazeret öne sürerek bu 

zorunluluktan vareste tutulmuş ya da gelmesine rağmen görevden kaçınmış olması 

m. 282’de öngörülen “kanunen ifası lazım gelen bir hizmetten imtina” suçundan 

dolayı cezalandırılmanın bir şartıydı; ancak bu suç, TCK’da yer almamaktadır. 

CMK’nın 60. maddesi hükmüne göre yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya 

yeminden çekinen tanık hakkında bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, 

yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye 

kadar ve her halde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa 

ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde derhal serbest bırakılır.  

Tanıklar, çağrı kağıdı ile çağrılır ve çağrı kağıdında gelmemenin sonuçları 

bildirilir. Çağrıya uyulmamasının sonuçları ise CMK m. 44’te gösterilmiştir. Bu 

bakımdan çağrıya uymayan tanığa CMK’ daki müeyyidelerin uygulanabilmesi, 

tanığın usulüne uygun olarak çağrılmasına bağlıdır210. Bunun aksine usulüne uygun 

olarak çağrılmamasına rağmen, duruşmaya gelerek tanıklık yapan ve yalan beyanda 

bulunan kimseyi cezalandırmamak çağrıdaki usulsüzlüğün ona yalan söylemek 

hakkını bahşettiğini kabul etmek anlamına gelir, bu da doğru değildir211. Bir 

kimsenin yasal koşullara uyulmadan çağırılması sonucunda gerçeğe aykırı anlatımda 

bulunması da yalan tanıklık suçunu oluşturacaktır. 

                                                            

209 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 239.  

210 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 239. 

211 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 239. 
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Yalan tanıklık meydana geldikten sonra aleyhine tanıklık edilen kişi hakkında 

kusurluluğu etkileyen (yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi) veya şahsi cezasızlık ya da 

cezayı kaldıran şahsi nedenlerden dolayı kamu davasının açılmamış veya ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olması, eylemin suç niteliğinde herhangi 

bir değişiklik oluşturmadığından bu durumlarda da yalan tanıklık suçu oluşacaktır212. 

ETCK döneminde ise yalan tanıklık yapıldıktan sonra kamu davasının imkansızlık 

nedeniyle açılamayacağı anlaşıldığında suçun oluşmayacağı kabul edilmekteydi213. 

Yeni kanunumuzda kapsam genişlediğinden bu görüş terkedilmiştir. 

Hukuki bir değerin ya da menfaatin ihlali, o değer veya menfaatin kıymetinin 

azalması, tamamen veya kısmen yok olması ya da o değer veya menfaatin varlığının 

olası bir tehlikeye sokulması şeklinde olabilir214. Böylece suç, ya zarar suçu ya da 

tehlike suçu olmaktadır. Yalan tanıklık suçu, zarar suçu değil; bir tehlike suçudur. 

Yargıtay da bu suçun oluşumu için yalan tanıklığın belirli bir zarar veya somut 

tehlike sonucuna neden olmasının veya verilen hükme etkili olmasının gerekli 

olmadığı görüşündedir215. Yalan tanıklık sonucunda muhakemenin yanlış 

gerçekleşmesi tehlikesinin varlığı, suçun oluşumu için gerekli ve yeterlidir. Bu 

bakımdan gerçeğe aykırı beyan, kabule ve delil olarak kullanılmaya değer görülmese 

                                                            

212 Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s.715. 

213 Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, s. 32; Mehmet Emin Artuk ve Ahmet Caner Yenidünya, 
“Yalan Tanıklık Suçu”, İstanbul Barosu Dergisi, S.10-11-12, 1997, s. 794. 

214 Zeki Hafızoğulları ve Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, 
Ankara, 2010, s. 229. 

215 YCGK. 4.1.1937-28/1. (Alasu, s. 109.) 
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bile, verilen hükme etkili olabilme ihtimali varsa, hakimin veya mahkemenin kararı 

yalan tanıklığa dayanmasa da suç oluşacaktır216. 

Davayla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bir konu hakkında yalan 

beyanda bulunulması halinde adliyeyi yanlış yola sevk etmesi ihtimali olmayan 

gerçeğe aykırı beyanlar, korunan hukuki yararı tehlikeye sokmayacağından suç 

oluşturmamalıdır217. Zira, yalan tanıklık suçunun oluşması için gerçeğe aykırı olarak 

yapılan tanıklığın davanın sonucunu etkileme imkanına sahip olması gerekir218. 

Yalan tanıklık suçunun oluşması için gerçeğin, maddi olayın özüne ilişkin 

kısımlarının doğru bir kanaate ulaşılmasını engelleyecek derecede, gizlenmesi 

gereklidir219.  

Tanık beyanının, dava konusu olaya ilişkin bilgiler ve kimliğe ilişkin bilgiler 

olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtmiştik. Tanığın kimliğine ilişkin sorulara 

verdiği cevapların gerçeğe aykırı olması durumunda, bu soruları cevaplaması onun 

tanıklık görevinden kaynaklandığı halde, tanığın kimliğine ve benzeri konulara 

yönelik beyanı, bunlar hakkındaki bilgisini duyuları aracılığıyla öğrenmediğinden ve 

dolayısıyla teknik anlamda tanık beyanına dahil olmadığından böyle bir durumda 

tanığı yalan tanıklık suçundan cezalandırmak mümkün olmayacaktır220. Çünkü yalan 

tanıklık suçunun konusunu, dava konusu olaylara ilişkin beyanlar oluşturmaktadır221.  

                                                            

216 Malkoç, s.2481; Yaşar/ Gökcan/Artuç, s.7938. 

217 Feyzioğlu, Tanıklık, s.243. 

218 Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s.715; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 874-875. 

219 Süheyl Donay, Türk Ceza Kanunu  Şerhi, Beta Yay., 1. Bası, İstanbul, Eylül, 2007, s. 391. 
220 Feyzioğlu, Tanıklık, s. 127-130. 

221  Ertanhan, s. 399. 
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Tanığın kimliğine ilişkin gerçeğe aykırı açıklamada bulunması yalan tanıklık 

suçunu oluşturmayacağına göre TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “ bir resmi 

belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunma” 

suçunun uygulanabilmesi mümkün müdür? 

TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “bir resmi belgeyi düzenlemek 

yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunma” fiili açısından kimliği 

hakkında yalan beyanda bulunan kimse bunu, bu yolla düzenlenecek olan belgeyi 

kullanmak için yapar222; tanığın durumu ise bundan farklıdır. Tanık kimliğini, 

sıfatını, bunlara ilişkin bilgileri tutanağa geçirilmesi için sunmamakta; o açıkladığı 

için bu bilgiler tutanağa geçirilmektedir. Ayrıca tutanağın tanığın kim olduğunu ispat 

amacı da bulunmamaktadır223. Bu nedenle tanığın kimliği hakkında gerçeğe aykırı 

açıklamada bulunması TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “ bir resmi belgeyi 

düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunma” suçunu 

da oluşturmayacaktır224. Tanığın kimliğine dair sorulara ilişkin gerçeğe aykırı 

beyanda bulunması, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu m. 40’ta düzenlene kimliği 

bildirmeme kabahatini oluşturacaktır225. 

2. SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Yalan tanıklık suçunun manevi unsuru genel kasttır. Fail, yetkili kişi veya 

kurul önünde tanık olarak beyanda bulunduğu ve bu beyanlarının objektif olarak 

                                                            

222 Feyzioğlu, Tanıklık, s.128, dn.273. 

223 Feyzioğlu, Tanıklık, s.128, dn.273. 

224 Karşı görüş için. Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s.715. 
225 Aynı yönde bkz. Feyzioğlu, Tanıklık, s.128; Toroslu ve Feyzioğlu, s.183. 
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gerçeğe aykırı olduğu bilinç ve iradesinde olacaktır. Özel kast aranmamakta olup 

tanığın, tanık sıfatıyla dinlendiğini ve gerçeğe aykırı tanıklık yaptığını bilmesi ve 

istemesi yeterlidir. Saikin, örneğin bir masumun kurtarılması gibi iyi niyetle yalan 

tanıklıkta bulunulmasının da suçun oluşumuna etkisi yoktur226.  

Başkası tarafından azmettirme ya da vekil/müdafii avukatın yönlendirmesiyle 

beyanda bulunulması durumunda da kast vardır ve suç oluşmaktadır227. Bu halde, 

yönlendiren kişi hakkında suç ortaklığına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Yargıtay’ a göre, “... Ancak bu eylemin bilerek, isteyerek yani kasten 

işlenmesi gerekir. Yalan228, gerçeğin kasten değiştirilmesidir. Dikkatsizlik, unutma, 

başka şeylerle meşgul olma nedeniyle olayı görmeme ve benzeri durumlarda, bir 

tanığın tanıklığının, diğer bir tanığın beyanına uymaması yalan tanıklık olarak kabul 

edilemez...”229 Yargıtay, birçok kararında yalan tanıklık suçunun oluşabilmesi için 

failin gerçeği bilerek ve isteyerek çarpıtması gerektiğini aramış, buradan hareketle 

sanığın ifadesinin diğer tanık ifadeleriyle çelişmesini yalan tanıklık için yeterli kabul 

etmemiş ve tanığın yalan söylediği kesin biçimde saptanmadan hükümlülük kararı 

                                                            

226 Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, s. 35; Faruk Erem, Yalan Şahadet Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik 
ve Tercümanlık, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/328/3293.pdf, s.49, Erişim Tarihi: 
03.05.2011; Parlar ve Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, s.3897. 

227 4.CD., 28.6.2006, E. 2005/4163, K.2006/13178 (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 167). 
228 Psikanalistlere ve psikologlara göre tanımı değişmekle birlikte genel olarak yalan, gerçeğin kasten 
değiştirilmesi olarak tanımlanabilir (Faruk Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, 10.Bası, 
Adil Yay., Ankara, 1997, s. 280). Yalan büyük ölçüde sorguya çekilen kimsenin ceza 
muhakemesindeki rolü ve suç tiplerine göre değişir. Sanık esas olarak kendisini kurtaracak yalanlara 
başvururken; tanık sanıkla olan yakınlık derecesine göre onu koruyucu yalanlara başvurabilir. (Haluk 
Çolak, Ceza Yargılaması Hukukunda Çapraz Sorgu, Bilge Yayınevi, 2. Bası, Ankara, 2007, s.36). 
Yalanın çeşitleri hakkında bkz. Erem, Adalet Psikolojisi, s. 280, 281. 

229 Yarg. CGK. 1.3.1993, 1993-4/19-43 ( Malkoç ve Güler, s.2301), Yarg. CGK. 12.04.1982, 48/133 (  
Malkoç ve Güler, s.2295).  
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verilemeyeceğini belirtmiştir.230 Yalan tanıklık suçunun varlığının kabulü için kesin, 

inandırıcı kanıtlar elde edilmesi gerekir; unutkanlık, dalgınlık gibi nedenlerle tanık 

anlatımında meydana gelecek ayrıntılara ilişkin kısmi aykırılıklar yalan tanıklık 

olarak nitelendirilemez231.  Her tanığın gördüğü bir olayı bütün incelikleri ve 

özellikleriyle anlatması, belirtmesi mümkün değildir. Aynı olay hakkında bile tanık 

ifadeleri birbirinden farklı olabilir çünkü her insan kişisel ve ruhsal özellikleri 

itibariyle birbirinden farklıdır232. 

Yanılarak, ihmal ederek veya bilmeyerek söylenen sözlerde yalan tanıklık 

suçunun öğeleri oluşmamaktadır233.  Bu durumda tanık, yanlış beyanda bulunmuş 

olur ve TCK m. 30/1 düzenlenen “fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki 

maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz.” hükmünden 

yararlanacaktır234. 

Failin, karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya ağır bir 

korkutma veya tehdit sonucu gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumunda TCK’nın 

28. maddesi uyarınca faile ceza verilmez. Tanık böyle bir durumun varlığını iddia 

                                                            

230 4.CD., 8.12.1992, 6921-7721, 23.2.1993, 398-1275, 12.11.1991, 5742-6729 (Soyaslan, s.559). 

231 5.CD. 25.03.1985-  587/1179. ( Yılmaz Alasu, Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkında Kanun (3091) Tevkifhane Ve Hapishaneden Firar Ve Firara Vesatat ( TCK. 
298-307) İftira- Yalan Şahitliği Ve Yalan Yere Yemin (TCK.285-293), s. 115). 

232 Rasim Adasal, “Ruh Tababetine Göre Şahitlik”, Mukayeseli Hukuk Dergisi, S.6, s. 290; Aniden 
gelişmeyen, düzenli günlük olaylarda bile yanılırken birden bire ve şiddetle meydana gelen 
olaylarda olayların tümüyle, kesin ve ayırıcı nitelikleri kavranarak algılanamayacağı açıktır 
(Şerafettin Canpolat Usul Hukukunda Tanık ve Psikolojisi, Kemal Matbaası, Adana, 1974, s.14). 

233 YCGK. 12.04.1982- 48/133. (Malkoç, s.2486.) 

234 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.276. 
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ediyorsa bu durum araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir235. Bu gibi 

hallerde cebir, şiddet, korkutma veya tehdidi kullanan kişi suçun faili kabul edilir.236  

Yalan tanıklık suçunun olası kastla işlenemeyeceği, bir kimsenin gerçeğe 

uygun olup olmadığında şüphe içinde olduğu bir olayı, şüphe içinde olduğunu 

açıklamadan anlatması durumunda failin, olaya ilişkin görgüsünün gerçek 

olmayabileceği bilinç ve iradesi ile hareket ettiği; ancak bunu yetkili makama 

bildirmediği, anlattıklarının gerçeğe aykırı olabileceğini bildiği halde bu bilgisini 

açıklamayıp, gerçekmiş gibi anlattığı için doğrudan kastla işlenmiş yalan tanıklık 

suçundan cezalandırılması gerektiği ileri sürülmüştür237. Kanımızca yalan tanıklık 

suçunun olası kastla da işlenmesi mümkündür238. TCK’nın 21/2 maddesi hükmüne 

göre kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine 

rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Fail, gerçeğe aykırı olabileceğini 

tahmin ettiği halde sonuçlarını da kabul ederek gerçekmiş gibi açıklama yaparsa olası 

kasttan bahsedilebilir. Suç, olası kastla işlendiğinde, TCK m. 21/2 uyarınca verilecek 

cezada maddede belirtilen oranda indirim yapılacaktır. 

İhmal veya dikkatsizlikle yalan söyleyen tanıklar hakkında kanunumuzda bir 

düzenleme olmadığından yalan tanıklık suçu taksirle işlenemez239. Yargıtay’a göre 
                                                            

2354.CD. 29. 11. 2006-1056/17048. (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 169). 

236 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar,  s. 282. 

237 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s.282; Meran, Yeni Türk Ceza Kanunu, s. 
1325. 

238 Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s.716; Tezcan/Erdem/Önok,, s.884; Ünver, Adliyeye 
Karşı Suçlar, s.167; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 882. 

239 Bu suçun düzenlenmesinin asıl amacının adliyenin yanılmasını önlemek olduğunu bu 
nedenleTCK’da taksirle yalan tanıklık suçunun düzenlenmesi gerektiğini düşünenler de vardır. 
(Erem, Adliye Aleyhinde Cürümler, s.49). 
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de ihmal veya tedbirsizlikle, yanılarak beyanda bulunulması durumunda fail 

cezalandırılmaz240.  

II. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 

1. CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER 

A. Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 

Yalan tanıklık suçuna ilişkin ağırlaştırıcı nedenler birden fazla olup 272. 

maddenin 2-8. fıkralarında düzenlenmiştir. Bazı özel yasalarda örneğin 4926 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Yasasının 32/2.maddesinde kaçakçılık davalarında yalan 

tanıklık yapanların cezalarının üçte bir oranında artırılacağına ilişkin özel artırım 

hükümlerine de yer verilmiştir. Suçun temel şekli 1. fıkrada düzenlenmiştir ve cezası 

dört aydan bir yıla kadar hapistir. 

 

                                                            

240 Dikkatsizlik, zihnen meşguliyet, unutma vesaire gibi sebeplerle maznunun şahadetinin diğer 
şahadete uymayabileceği ve şahadetin psikolojisi nazara alınmadan 286/1. madde ile mahkumiyet 
kararı verilmesi... bozulmuştur” Yarg. Ceza Umumi Heyeti. 11.03.1957, 4-37/40 (Yılmaz Alasu, 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091) Tevkifhane 
Ve Hapishaneden Firar Ve Firara Vesatat ( TCK. 298-307) İftira- Yalan Şahitliği Ve Yalan Yere 
Yemin (TCK.285-293), s.107). Alman hukukunda da yalan tanıklık suçunun oluşması için failin 
kasten hareket etmesi; gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu, önemli olayları gizlediğini ve beyanı 
alan merciinin bu konuda yetkili olduğunu bilmesi gerekmektedir (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, 
s.168). Ayrıca Alman hukuku, tanıklık görevinin gerektirdiği hakikati araştırmak dikkat ve özenini 
göstermemiş olmak sonucunda yapılan yalan tanıklığı da ayrı bir suç olarak düzenlemiştir (Erem, 
Adliye Aleyhinde Cürümler, s.49; Erem, Yalan Şahadet Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik ve 
Tercümanlık,  s.48). İsviçre hukukunda ise bu suç taksirle işlenemez, manevi unsuru kasttır. 
Doktrindeki hakim görüşe göre de olası kastla işlenmesi de mümkündür (Ünver, Adliyeye Karşı 
Suçlar, s. 169). 
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a. Gerçeğe Aykırı Tanıklığın Mahkeme Huzurunda ya da Yemin 

Ettirerek Tanık Dinlemeye Kanunen Yetkili Kişi veya Kurul Önünde Yapılması  

Maddenin 2. fıkrasında göre bu durumunda, faile verilecek ceza bir yıldan üç 

yıla kadar hapistir. İkinci fıkrada düzenlenen “mahkeme önünde ya da yemin 

ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde” gerçeğe aykırı 

olarak tanıklık yapılması durumu bağımsız bir suç tipini oluşturmamaktadır241. 

Fıkrada yalan tanıklığın mahkeme huzurunda veya yemin verdirmeye kanunen 

yetkili kişi ya da kurul önünde yapılmış olması suçun nitelikli hali kabul 

edilmiştir242. 

Kanımızca burada önemli olan nezdinde tanıklık yapılan makamın yemin 

vermeye yetkili bir makam olmasıdır. Bu yerlerde dinlenen tanıkların yeminli veya 

yeminsiz dinlenmelerinin veya o somut olayda yemin verdirilmesinin yasak olup 

olmamasının bir önemi yoktur. Doktrinde yemin vermeye yetkili kişi veya kurul 

önünde tanıklık halinde (mahkemeler dışında) tanığa yemin verilmemiş ise suçun 

temel şeklinin oluşacağını kabul edenler de vardır 243. 

Yemin vermeye yetkili makam önünde yemin verdirilmesi mümkün olmayan 

bir tanık dinlenirken yapılan gerçeğe aykırı beyanlar da bu suçu oluşturacaktır. CMK 

m.50’ye göre, dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar, ayırt etme 

                                                            

241 Karşı görüş için bkz. Tezcan/Erdem/Önok, s.880. 

242 Gündel, s. 5192; Arslan ve Azizağaoğlu, s. 1105; Malkoç, s. 2485. ETCK döneminde, nezdinde 
beyanda bulunulan memur veya heyet yemin vermeye yetkili değilse, yalan tanıklık suçu 
oluşmamaktaydı; ancak ETCK bakımından da yemin, yalan tanıklık suçunun bir unsuru değildi 
(Feyzioğlu, Tanıklık, s.240). 

243 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7939. 
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gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar ve 

soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle 

suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten 

şüpheli, sanık veya hükümlü olan kimseler yeminsiz dinlenir. 

Yargılama yetkisine sahip ve tanık dinlemesi kanunen mümkün olan tüm 

mahkemeler bu fıkra kapsamındadır. Bu nedenle özel hukuk mahkemelerinde 

dinlenen tanıkların gerçeğe aykırı beyanları da bu fıkra uyarınca cezalandırılacaktır. 

“Mahkeme” deyimi, hakimleri ve istinabe olunan veya naip olarak görev yapan 

hakimleri de kapsamaktadır. 

CMK m. 205’e göre, “Bir kimse, duruşma sırasında bir suç işlerse, mahkeme 

olayı tespit eder ve bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir; 

gerek görürse failin tutuklanmasına da karar verebilir”. (CMUK m.380) Tanığın 

yalan beyanda bulunduğu hakkında kuvvetli emareler bulunması halinde de hakim, 

önce tanığı doğru beyanda bulunması için uyarabilir; ancak bu uyarıya rağmen yalan 

beyanda bulunmaya ısrar eden tanık hakkında bir tutanak tutarak ilgili belgelerle 

birlikte tanığı gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk eder ve böyle bir 

durumda tanık tutuklanabilir244. Yalan tanıklığı tespit eden mahkemenin tanığı 

tutuklamasından sonra tanığın, gerçeğe dönmesi halinde aynı mahkeme tarafından 

tahliye edilmesi, tanığın gerçeğe dönmesi için tutuklandığı izlenimi uyandırdığı ve 

tanığı gerçeğe dönmeye zorladığı gerekçesiyle doktrinde eleştirilmiştir245.  

                                                            

244 Ertanhan, s. 396, 397. 

245 Salih Kocalar, “ Duruşmada İşlenen Yalan Şahitliği Suçları”,  Adalet Dergisi, 1988, S.2, s.150-154. 
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CMK m.54/2 uyarınca Cumhuriyet Savcıları da tanıklara yemin 

verebildiklerinden bunlar önünde yapılan yalan tanıklık da suçun nitelikli halini 

oluşturacaktır. Suçun oluşması için, tanığın kurul ya da kişiyle yüz yüze gelmesi 

gerekmektedir; aksi takdirde yalan tanıklıktan söz edilemeyecektir246. 

b. Üç Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Soruşturma 

veya Kovuşturması Kapsamında Yalan Tanıklık Yapılması 

Maddenin 3. fıkrasına göre kanuni tanımında üst sınırı üç yıldan fazla hapis 

cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan 

tanıklık yapılması halinde yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Maddenin bu fıkrasında öngörülen nitelikli hale ilişkin uygulamada, suç 

tipinde öngörülen ceza miktarı yanında cezanın ağırlaştırılmasını ya da 

hafifletilmesini gerektiren nedenlere bakılmamalıdır; ilgili suç tipine ilişkin maddede 

öngörülen ceza miktarı esas alınmalıdır. Madde metninde “üç yıldan fazla hapis 

cezasını gerektiren bir suç” ifadesi kullanılmıştır. Ağırlaştırıcı ya da hafifletici 

nedenlerin değerlendirmeye esas alınacağına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır247. 

Ancak doktrinde somut olayın ağırlaştırıcı sebepleri ile beraber soyut kural ile 

karşılaştırılması gerektiği eğer ceza üç yılı geçiyorsa bu ağırlaştırıcı sebep 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler de vardır248. 

                                                            

246 Erdener Yurtcan, Yargıtay Kararları Işığında Adliyeye Karşı Suçlar, İstanbul Barosu Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 45. 

247 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 278. 

248 Soyaslan, s.559. 
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Bu cezayı ağırlaştırıcı sebebin uygulanabilmesi için aleyhine tanıklık yapılan 

kişinin mahkum olması gerekmez. Bu sonuçların yalan tanıklık dolayısıyla olması da 

gerekli değildir. Soruşturma ya da kovuşturma sırasında yalan tanıklık yapılmış 

olması 3. fıkranın uygulanması için yeterlidir. Yapılan kovuşturma sonucunda süreli 

hapse mahkumiyet halinde 272. maddenin 6. fıkrası uyarınca aleyhine tanıklık ya-

pılan kişinin mahkum olduğu cezanın üçte ikisi yalan tanıklık suçunun faili hakkında 

uygulanmalıdır249. 

c. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi ile İlgili Olarak Gözaltına Alma ve 

Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbirinin Uygulanmış Olması  

Maddenin 4. fıkrasına göre, aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak 

gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, 

yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, 272. maddenin 1., 2.ve 3.  fıkralara 

göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Gözaltına alınma veya tutuklanma dışındaki koruma tedbirleri, CMK’da ve 

diğer özel ceza kanunlarında düzenlenen yakalama, adli kontrol, elkoyma, arama, 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması, gizli 

soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme gibi koruma tedbirleridir. 

Bu ağırlaştırıcı nedenin uygulanabilmesi için aleyhine tanıklıkta bulunulan 

kişi hakkında; gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbirinin 

uygulanmış olması, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 

                                                            

249 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 278. 
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kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş bulunması gerekir. Sayılan koruma 

tedbirlerinden biri uygulanmış olmakla birlikte, soruşturma sonrasında kovuşturmaya 

yer olmadığı ya da kovuşturma yapılmışsa beraat kararı verilmemiş ise, bu 

ağırlaştırıcı sebep uygulanmayacaktır.  

d. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişinin Göz Altına Alınması veya 

Tutuklanmış Olması 

Bu fıkraya göre, aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya 

tutuklanması halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı 

veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla yalan 

tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin 

hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

Maddenin bu fıkrasının uygulanabilmesi için ise aleyhine tanıklıkta bulunulan 

kişi hakkında; gözaltına alma ve tutuklama koruma tedbirinin uygulanmış olması, 

yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilmiş bulunması; ayrıca tutuklama veya gözaltına alınma ile 

yalan tanıklık arasında bir illiyet bağının da bulunması gerekir250. Doktrinde bu 

maddeyle ilgili olarak dolaylı faillik, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç kurumu ve olası 

kast tartışılmıştır. 

 Dolaylı faillik TCK’nın 37/2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 

suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu 

tutulmaktadır. Dolaylı faillikte, suç oluşturan haksızlık bir diğer kişinin araç olarak 

                                                            

250 Donay, TCK Şerhi, s. 391. 
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kullanılması yoluyla işlenebilir. Bu durumda arka plandaki kişi, suçun icra 

hareketlerini gerçekleştiren kişinin ve hareketinin üzerinde hakimiyet kurmaktadır. 

Bu hakimiyet ise arka plandaki kişiye dolaylı faillik sıfatını yüklemektedir251. 

Netice sebebiyle ağırlaşan suç kurumu ise TCK’nın 23. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir 

neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu 

tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. 

Ayrıca hareketiyle ikinci netice arasında nedensellik bağı da bulunmalıdır. 

Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçlarda, failin öngörmediği ağır bir sonuç 

meydana gelmiştir ve fail, kastettiği sonucun dışında gerçekleşen daha ağır veya 

başka sonuç açısından, kasten hareket etmemiştir252. Yalan tanıklık suçunu işleyen 

failin bu eylemi sonucunda ise kastettiğinin dışında daha ağır ve başka bir sonuç 

gerçekleşmekte, kişi gözaltına alınmakta veya tutuklanmakta ve dolayısıyla 

hürriyetinden yoksun bırakılmaktadır. 

TCK’nın 21/2. maddesine göre olası kast ise kişinin, suçun kanuni 

tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesidir. 

Gözaltına alma ve tutuklama tüm koşulları bulunduğunda dahi derhal uygulanmayı 

gerektiren tedbirlerden olmayıp savcının veya hakimin takdirine bağlı olarak 

uygulanabilecek tedbirlerden olduğundan burada failin, aleyhine tanıklık yapılan 

kişinin gözaltına alınacağını veya tutuklanacağını, dolayısıyla haksız olarak 

hürriyetinden yoksun kılınacağını öngörmesine rağmen “olursa olsun” diyerek yalan 
                                                            

251 İçel/ Sokullu/ Özgenç/ Sözüer/Mahmutoğlu/ Ünver, Suç Teorisi, s. 399. 

252 İçel/ Sokullu/ Özgenç/ Sözüer/Mahmutoğlu/ Ünver, Suç Teorisi, s. 263. 
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tanıklıkta bulunmuş olduğunu ve bu nedenle olası kast ile hürriyetten yoksun kılma 

suçunu işlemekten sorumlu tutulması gerektiğini düşünenler de vardır253.  

Maddenin 5. fıkrasında yalan tanıklık suçunun failinin, kişinin gözaltına 

alınması veya tutuklanması nedeniyle hürriyetten yoksun kılma suçunun dolaylı faili 

olarak cezalandırılması gerektiği düzenlenmiştir. Oysa kanaatimizce yalan tanıklık 

eylemi sonucunda bir kimsenin gözaltına alınması veya tutuklanmasına sebep 

olunarak aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin hürriyetinden yoksun kılınmasında 

bir kimsenin araç olarak kullanılması söz konusu değildir. Ayrıca bu durumda fail, 

iki suçtan dolayı cezalandırılmaktadır. Yani bir fiile iki ceza öngörülmektedir ve bu 

durum “non bis in idem” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Uygulanması gereken 

TCK m. 44’te düzenlenen fikri içtima kuralları uyarınca failin daha ağır cezayı 

gerektiren suçtan cezalandırılmasıydı ya da suçun temel şekline göre artırım daha 

fazla yapılabilirdi254.  

e. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Ağırlaştırılmış Müebbet 

Hapis, Müebbet Hapis veya Süreli Hapis Cezasına Mahkum Olması 

Maddenin 6. fıkrasına göre, aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaş-

tırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkumiyeti halinde, yirmi 

yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkumiyeti halinde, 

mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. 

                                                            

253 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 280. 

254 Aynı yönde bkz. Soyaslan, s.558. 
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Bu fıkranın uygulanabilmesi için, aleyhine tanıklık yapılan kişinin 

mahkumiyet kararının yalan tanıklık eylemine dayanması, yani aleyhine tanıklık 

yapılan kişinin mahkumiyet kararı ile gerçeğe aykırı beyan arasında nedensellik 

bağının bulunması gerekmektedir. Hakim, yalan tanık beyanını hükme esas almışsa 

bu nedensellik bağı vardır. Aradaki nedensellik bağının saptanamaması halinde 272. 

maddenin 3. fıkrası uygulanacaktır255. 272/3. maddeye göre fail, üç yıldan fazla hapis 

cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan 

tanıklık yapmış olması nedeniyle iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Ayrıca infazın gerçekleşmiş olmasına gerek yoktur. İnfazın 

gerçekleşmesi halinde 272/7. fıkra uygulanacaktır. 

Fail hakkında, aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkum olduğu ceza 

miktarına göre ceza uygulanması, ihlal edilen hukuki değerle ceza miktarı arasındaki 

orantısızlık ve esas alınacak ölçünün hatalı olduğu gerekçeleriyle eleştirilmiştir256. 

f. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kimsenin Mahkum Olduğu Hapis 

Cezasının İnfazına Başlanmış Olması 

Maddenin 7. fıkrasına göre, aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkum 

olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza 

yarısı kadar artırılır. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkumiyet kararı 

bulunan hükümlünün 5275 sayılı CGTİK m. 21 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığının 

                                                            

255 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s.887. 

256 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 171. 
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yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilmesi ve kuruma alınması halinde hapis 

cezasının infazına başlanmış sayılır257.  

7. fıkrada, uygulaması yalnızca 6. fıkrada öngörülen ceza ile sınırlı bir 

ağırlaştırıcı neden düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, aleyhine yalan tanıklık yapılan 

kişinin mahkumiyet kararı ile gerçeğe aykırı açıklama arasında nedensellik bağının 

saptanamadığı ve bu nedenle 272/3. maddenin uygulanmasının gerektiği durumlarda 

maddenin bu fıkrasındaki ağırlaştırıcı sebebin uygulanması söz konusu değildir258.  

g. Aleyhine Tanıklıkta Bulunulan Kişi Hakkında Hapis Cezası Dışında 

Adli veya İdari Bir Yaptırımın Uygulanmış Olması 

Maddenin 8. fıkrasına göre, aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis 

cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa yalan tanıklıkta bulunan kişi, 

üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu fıkranın uygulanabilmesi için yalan tanıklık sonucunda aleyhine yalan 

tanıklık yapılan kimse hakkında hapis cezasının dışında ayrıca adli veya idari bir 

yaptırım da uygulanmış olması gerekir. Fıkrada adli ya da idari yaptırımların neler 

olduğu belirtilmemiştir. Hapis cezası dışındaki adli yaptırımlara örnek olarak TCK 

m. 50’de kısa süreli hapis cezası yerine öngörülen diğer seçenek yaptırımlar ve adli 

para cezası verilebilir. 

İdari yaptırım olarak ise disiplin cezaları, idari para cezası, mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi gibi yaptırımlar sayılabilir. Ancak, güvenlik tedbirleri adli 
                                                            

257 Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s.717. 

258 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 281. 
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yaptırım kapsamında, düşünülemez. Örneğin, hakim tarafından hapse 

hükmolunduğunda TCK’nın 53. maddesi uyarınca infaz süresince kişinin belli 

haklardan yoksun kalması söz konusu olacaktır. Hak yoksunluğu bir adli yaptırım 

olarak kabul edilirse, failin hapisle cezalandırılması durumunda her zaman 292/8. 

maddesinin uygulanması gerektiğinden diğer fıkraların uygulanma olanağının 

kalmayacaktır. Bu nedenle güvenlik tedbirleri içinde sayılan müsadere, hak 

yoksunluğu, sınır dışı etme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri gibi tedbirler, 

adli yaptırım olarak değerlendirilmemelidir259.  

B. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Şahsi Cezasızlık Sebepleri  

TCK 273. maddede yalan tanıklık suçu ile ilgili şahsi cezasızlık sebepleri ve 

cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler düzenlenmiştir. Maddenin kenar başlığında 

hükmün niteliğinin şahsi cezasızlık sebebi olduğu da belirtilmiştir. 

Suçun varlığına rağmen bazı koşulların gerçekleşmesi nedeniyle faile ceza 

verilmemesi ya da cezada indirim yapılması söz konusu olabilir. Bu hallerde, fiil tipe 

uygun, hukuka aykırı ve kusurlu olduğu halde failde bulunan bazı şahsi nitelikler, 

durumlar ya da ilişkilerin varlığı failin cezalandırılmasına engel olmaktadır260. Suçun 

unsurları oluştuğu halde faile ceza verilmeyen ya da cezasında indirim yapılmasına 

                                                            

259 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar,  s.282; Karşı görüş için bkz. Parlar ve 
Hatipoglu, Ağır Ceza Davaları, s. 718; İsviçre ve İspanya Ceza Kanunları, gerçeğe aykırı tanıklığın 
yeminle gerçekleştirilmesini veya yeminle güçlendirilmesi halini, gerçeğe aykırı tanıklık suçunun 
cezasını ağırlaştırıcı bir neden olarak düzenlemiştir (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 172). 

260 Doğan Gedik, Bir Uygulamacının Ceza Hukuku Makaleleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s. 2., 
Doğan Gedik, Ceza Hukukunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Yargıtay Dergisi, C. 32, Ekim-2006, 
S. 4, s.555. 
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neden olan bu hallere “şahsi cezasızlık sebepleri” ya da “cezada indirim yapılmasını 

gerektiren şahsi sebepler” denilmektedir. 

Maddenin 1. fıkrasında failin, kendisi ya da belli akrabalık ilişkisi bulunan 

kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yol açabilecek konulara ilişkin olarak 

yalan tanıklıkta bulunması durumunda, işlemiş bulunduğu yalan tanıklık suçundan 

dolayı cezada indirim yapılması ya da cezalandırılmaması kabul edilmiştir. 

Şahsi cezasızlık sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, sadece ilgili 

kişinin cezai sorumluluğuna gidilemez. İşlenen fiil, suç oluşturma özelliğini devam 

ettirmektedir. Ayrıca şahsi cezasızlık sebepleri, baştan itibaren failin 

cezalandırılmasına engel teşkil eden sebeplerdir261. 

Gerek ceza sorumluluğunun bulunmamasının benimsendiği şahsi cezasızlık, 

gerekse cezadan indirim yapılmasının öngörüldüğü şahsi sebeplerin varlığı 

durumunda işlenen eylemin suç niteliğinde ya da haksızlık içeriğinde herhangi bir 

değişiklik bulunmamaktadır. Bu nedenle şahsi cezasızlık sebebinden sadece 

kendisinde bu sebep bulunan kişi yararlanır; iştirak halinde işlenmiş bir suçta diğer 

suç ortakları bu sebepten yararlanamaz262. 273. maddedeki cezasızlık sebebi, şahsi 

sebep olduğundan üstsoy, altsoy, eşi veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya 

uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak iştirak halinde işlenen yalan 

tanıklık suçunda, suça iştirak edenlerin cezalandırılmasına engel bir neden söz 

konusu değildir. Nitekim bu durum, TCK’ nın “bağlılık kuralı” başlıklı 40/1. 
                                                            

261 Gedik, Bir Uygulamacının Ceza Hukuku Makaleleri, s. 4; Gedik, Ceza Hukukunda Şahsi 
Cezasızlık Sebepleri, s. 556. 

262 Gedik, Bir Uygulamacının Ceza Hukuku Makaleleri, s. 7; Gedik, Ceza Hukukunda Şahsi 
Cezasızlık Sebepleri, s.560. 
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maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre “..suçun işlenişine iştirak eden her 

kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen şahsi sebepler göz önünde 

bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. Yine, cezayı hafifleten 

veya ortadan kaldıran kişisel nedenler, ancak ilgili suç ortağı açısından hukuki sonuç 

doğurur”. 

a. Failin, Gerçeği Açıkladığı Takdirde Kendisinin veya Belirtilen 

Akrabalarından Birinin Soruşturma ve Kovuşturmaya Uğramasına Neden 

Olabilecek Bir hususla İlgili Olarak Yalan Tanıklıkta Bulunması 

Maddenin 1. fıkrası (a) bendine göre; kişinin kendisinin, üstsoy, altsoy, eş 

veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olabilecek bir 

hususla ilgili olarak gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması halinde kişi hakkında 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.  

Medeni Kanun hükümlerine göre bu kişiler şöyle tanımlanabilir: 

Üstsoy- Altsoy: Kendisinden ürenen kişilere üstsoy; bir kimseden üreyenlere 

de altsoy denir263. Kişiler arasındaki akrabalık ne kadar uzak olursa olsun altsoy ve 

üstsoydan birinin diğeri ile ilgili ceza sorumluluğunu gerektiren bir konuda yalan 

tanıklık yapması cezasızlık ya da cezada indirim sebebi olarak değerlendirilebilir264. 

Ancak maddede cezasızlık ya da cezada indirim sebebine konu olabilecek akrabalık 

ilişkileri sınırlı olarak belirtildiğinden üstsoy ya da altsoy kayın hısımları bu kapsama 

dahil değildir.  

                                                            

263Albayrak, s. 88. 

264 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar,  s. 286. 
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Eş: Medeni Kanun anlamında evlenme ile kurulan bir ilişki sonucu 

taraflardan her biridir265. Fail hakkında yalan tanıklık yapılan eş arasında Medeni 

Kanun hükümleri uyarınca mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı 

bulunmadıkça yalan tanıklıkta bulunan eş, 273. maddedeki cezada indirim ya da 

cezasızlıktan yararlanır. Yalan tanıklık suçunun işlenmesinden sonra sona eren 

evliliğin, ceza sorumluluğuna etkisi bulunmamaktadır. Evlilik sona erse bile failin 

cezası indirilebilir ya da ceza vermekten vazgeçilebilir266. Medeni Kanun 

hükümlerine uygun yapılmayan evlilik ve suçun işlenmesinden sonra gerçekleşmiş 

olan evlilik failin ceza sorumluluğunu kaldırmaz267. 

Kardeş: Aynı anne babadan veya farklı anne babadan olma kişilerin 

birbirleriyle olan akrabalığıdır268. Yani kardeş kavramına, baba bir ya da ana bir 

kardeş dahildir. 

Anayasasının 38. maddesinin 5.fıkrası uyarınca “ hiç kimse kendisini ve 

kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz.”  273. maddenin bu bendi, Anayasal hükmün uygulanmasını 

sağlamaya yöneliktir. TCK, ETCK’dan farklı olarak hükmün uygulanmasını 

gerektiren akrabalık ilişkisinin sınırlandırmıştır. ETCK’da “akraba”dan söz 

edilmekteydi. Kimlerin akraba kavramına girdiği ise ETCK m. 259’da belirtilmişti. 

Bunlar “ karı koca ile usul ve füru ve kardeş ve kız kardeş ve amca ve dayı ve hala ve 

teyzelerle yeğenler ve bunlar derecesindeki sıhri akraba”ydı. Oysa TCK sadece 
                                                            

265 Albayrak, s. 88. 

266 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 287. 

267 Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, s. 287. 

268 Albayrak, s. 88. 
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“üstsoy, altsoy, eş veya kardeş”i saymış; bu yansoyları maddenin uygulama alanı 

dışında bırakmıştır. 

Yine,  ETCK madde 288’e göre ‘hürriyet ve namus bakımından fahiş bir 

zarara’ maruz kalma tehlikesinin varlığı aranmaktaydı. Zararın neye yönelik olması 

gerektiği, kanunda ‘hürriyet’ ve ‘namus’ olarak belirtilmiş ise de bundan daha 

önemli değerlere yönelebilecek zarar olasılığının da cezasızlık sebebinin 

uygulanması için yeterli sayılması gerektiği söylenmekteydi269. TCK açısından ise, 

yalan tanıklıkta bulunmanın, kişinin kendisinin veya sayılan yakınlarından birinin 

‘soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili’ olması 

yeterli görülmüştür. Ayrıca ETCK madde 288’de bu durum cezasızlık sebebi iken, 

TCK m. 273’te cezada indirim yapma ya da ceza vermeme konusunda hakime takdir 

yetkisi tanınmıştır. Tanınan bu yetkinin sınırları ve indirim yapılmasına karar 

verildiğinde yapılacak indirimin oranı da belli değildir.  

Bu düzenlemenin ETCK’daki düzenlemeden bir diğer farkı da 

288.maddedeki hükmün yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçları açısından ortak 

bir indirim ya da cezasızlık sebebi olarak düzenlenmesine karşılık, TCK m. 273’te 

indirim ya da cezasızlık sebebinin sadece yalan tanıklık suçu açısından kabul edilmiş 

olmasıdır270. 

Fail, kendisini veya sayılan yakınlarından birini olası bir soruşturma ya da 

kovuşturmadan sakınmak için yalan tanıklıkta bulunmuş olmalıdır. Burada önemli 

olan failin, gerçeğe uygun açıklamada bulunduğu takdirde kendisinin veya sayılan 
                                                            

269 Tezcan/Erdem/Önok, s. 890. 

270 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 173. 
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yakınlarının soruşturma veya kovuşturmaya uğrayacağı endişesi ile hareket 

etmesidir; ancak bu tehlike var olmadığı halde failin, aşırı evham sahibi olması 

nedeniyle, böyle bir korkuyla hareket etmesi suçun oluşmasını engellemez271.  

Failin açıklaması gereken ve soruşturmaya sebep olabilecek gerçeğe 

kendisinin yol açmış olması da bu bendin uygulanmasını engellemez272. Madde 

metninde “soruşturma ve kovuşturmaya neden olabilecek bir hususla ilgili” ifadesi 

kullanılmış olsa da başlamış bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında da bu 

bendin uygulanması mümkündür273. 

Somut dava açısından, yalan tanıklık suçunun faili ile soruşturma veya 

kovuşturmaya maruz kalabilecek kişiler arasında maddede belirtilen akrabalık 

ilişkisinin iddia edilmesi halinde, ilgili nüfus kayıtları getirtilerek bu iddianın gerçek 

olup olmadığı saptanmalıdır274. 

Bahsedilen şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde, işlenen fiilin haksızlık 

ve dolayısıyla suç teşkil etme özelliği devam ettiğinden, CMK m. 223/4-b uyarınca 

verilecek karar, “beraat” değil; “ ceza verilmesine yer olmadığı” kararı olmalıdır. 

 

 

                                                            

271 Arslan ve Azizağaoğlu, s. 1107. 

272 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7956. 

273 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7956. 

274 4.CD. 14.11.2002., 13714-16925.( Meran, Yeni Türk Ceza Kanunu , s.1328). 
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b. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olmasına Rağmen Bu Hakkı Kendisine 

Hatırlatılmayan Kişinin Gerçeğe Aykırı Tanıklıkta Bulunması 

 Maddenin 1 (b) bendine göre sanığın yakınlarına tanınmış olan tanıklıktan 

çekinme hakları olduğu kendilerine hatırlatılmamış ve anlatılmamışsa ve bu kişiler 

tanıklıklarını gerçeğe aykırı olarak yapmışlarsa, verilecek cezada indirim 

yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu hüküm ailenin korunmasına 

ilişkin bir hükümdür. 

Kişinin tanıklıktan çekinme hakkı hatırlatılmasına rağmen çekinmemesi ve 

tanıklık yapmayı kabul ederek gerçeğe aykırı tanıklık yapması durumunda 273. 

madde uyarınca ceza indirimine gidilmesi ya da ceza verilmemesi olanağı 

bulunmamaktadır. Çünkü madde 273 uygulaması yalnızca tanıklıktan çekinme hakkı 

hatırlatılmadan tanık dinlemeyi kapsamaktadır. 

TCK m.273/2’ye göre, birinci fıkrada düzenlenen şahsi cezasızlık veya ce-

zanın azaltılmasını gerektiren sebeplere ilişkin hükmün özel hukuk uyuşmazlıkları 

bağlamında yapılan yalan tanıklık hallerinde uygulanmayacağı kabul edilmiştir. 

C. Etkin Pişmanlık Halleri 

Suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir. Bu durumda işlenmiş 

ve tamamlanmış olan suç işlenmemiş hale getirilemez; ancak fail, suç 

tamamlandıktan sonra pişmanlık duyarak gerçekleştirilen haksızlığın neticeleri 

mümkün olduğunca ortadan kaldırılabilir275. Bu nedenle etkin pişmanlık, yalan 

                                                            

275 Erhan Günay, Ögreti ve Uygulamada Yeni Türk Ceza Kanunundaki Etkin Pişmanlık ve Gönüllü 
Vazgeçme, Seçkin Yay., Ankara, 2006, s. 16. 
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tanıklık suçlarında cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi bir neden olarak 

kabul edilmiştir. 

TCK m. 274’te kanun koyucu yalan tanıklık suçunun tamamlanmasından 

sonra etkin pişmanlık olarak “gerçeğin söylenmesini” aramıştır. Doktrin ve 

uygulamada bu tür etkin pişmanlığa “gerçeğe dönme” de denmektedir. Burada 

gerçeğe dönme veya gerçeğin söylenmesinden kasıt, yalan tanıklık suçundan sanık 

olan kimsenin daha önce söylemiş olduklarının yalan olduğunu kabulü ve gerçeği 

açıklamasıdır276. 

Maddede yalan tanıklığın, aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında hak 

yoksunluğuna veya kısıtlılığına sebebiyet verip vermediği kriterleri gözetilerek etkin 

pişmanlığın gösterildiği zamana göre farklı düzenlemeler öngörülmüştür. 

TCK’nın 274.maddesinde, eski madde metninden farklı olarak hukuk/ceza 

davası ayırımı yapılmamıştır. ETCK m. 289’da bu hükmün “ceza tahkikat veya 

muhakematı sırasında” uygulanacağı düzenlenerek uygulama alanı sınırlandırılmıştı. 

Buna karşılık TCK m. 274’te ise bu ifadeye yer verilmeyerek maddenin gerek ceza 

gerekse hukuk davası ile ilgili olarak yapılan yalan tanıklık için geçerli olması 

sağlanmıştır. Ayrıca ETCK m.289/2’ye göre yalan tanıklık bir hukuk davasında 

yapılır ve mahkemeden karar çıkmadan önce gerçeğe dönülürse cezadan indirim 

yapılmakta ve bu durum karışıklıklara yol açmaktaydı277. TCK m.274’te ise hukuk 

davalarına ilişkin özel bir indirim sebebi bulunmamaktadır. 

                                                            

276 Gözübüyük, Yalan Şahitliği ve Yalan Yere Yemin, s. 350. 

277 … (E)TCK’nın 289/2. maddesinde “yalan şahadetin vuku bulduğu dava hakkında mahkemeden bir 
karar çıkmazdan evvel zuhura gelmiş olmak şartı ile” şeklindeki hüküm, hukuk mahkemesine 
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ETCK m.289’da tanıklardan başka bilirkişi ve tercümanlar için de etkin 

pişmanlık olanağı tanınmıştı. ETCK’dan farklı olarak, TCK’nın 276.maddesinde 

“gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık” suçu ayrı olarak düzenlenip 274.madde 

hükmüne benzer “etkin pişmanlık” hükmüne yer verilmediğinden, bilirkişi ve 

tercümanlar açısından ancak TCK’nın 36. maddesi çerçevesinde “gönüllü vazgeçme” 

hükmünün uygulanması söz konusu olabilecektir278. 

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, yalan tanıklık ile hak 

kısıtlamasını ya da yoksunluğunu gerektiren karar veya hükümler arasında illiyet 

bağı aranmamakta; yani başka bir deyişle gerçeğin söylenmesinin karar veya hükmü 

olumlu bir şekilde etkilemesi gibi bir koşul bulunmamaktadır279. Buna karşılık ETCK 

m.289/1’de “ …yalan şahadet hadisesinden dolayı muhakeme başka güne talik 

olunmazdan evvel…”denilerek bu durum için bir sebep-sonuç ilişkisine yer 

verilmişti. Bu düzenleme karşısında Yargıtay’a göre yalan tanıklığın tek erteleme 

sebebi olup olmadığı araştırılacak sadece yalan tanıklıktan dolayı yargılama başka 

bir güne ertelenecekse ve sanık yargılama ertelenmeden gerçeğe dönmüşse ETCK 

m.289/1 uyarınca cezadan muaf olması gerekecek; sanık başka bir zaman  diliminde 

gerçeğe dönmüşse bu durumda sanığın ETCK m.289/2 uyarınca cezasında indirim 

yapılacaktı280. 

                                                                                                                                                                         

taallük ettiği, ceza davası için böyle bir koşulun bulunmadığı gözetilmeyerek (E)TCK’nın 289/2 
maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.( 8.CD. 14.10.1988-7072/8055.);Aynı yönde 
bkz. 4.CD. 4.11.1986-7359/8157. (Alasu, s. 111). 

278 Tezcan/Erdem/Önok, s.893. 

279 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7959. 

280 4. CD. 30.10.1987-6855/8803.( Alasu, s. 111-112.); 4.CD. 26.6.1984-4862/5330.(Alasu, s.116.); 
4.CD. 28.04.1993- 2705/3508.( www.kazanci.com) 
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Ertelemenin başka bir nedenden dolayı gerçekleşmesi 289/1’in 

uygulanmasına engel değildi. Yalan tanıklık yanında başka bir erteleme sebebi 

mevcutken erteleme sadece yalan tanıklık nedeniyle yapılmış ve diğer sebepler 

sonraki duruşmalarda dikkate alınmış ise duruşma sadece yalan tanıklıktan dolayı 

ertelenmiş kabul edilemez ve sanık 289/1’den yararlandırılırdı281.  

a. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya 

Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verilmeden Önce Gerçeğin 

Söylenmesi  

Maddenin bu fıkrasına göre, yalan tanıklık yapan failin cezadan muaf 

tutulabilmesi için, aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında ceza davalarında koruma 

tedbiri kararı (yakalama, gözaltına alma, tutuklama, adli kontrol, arama ve el koyma 

vb.) gibi bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar 

verilmeden veya hükümden önce gerçeği söylemesi gerekir.  

Burada kullanılan “veya” bağlacı karışıklığa yol açacak niteliktedir. 

Maddenin birinci fıkrasının uygulanabilmesi için failin belirtilen nitelikteki kararlar 

verilmeden “ve” hükümden önce gerçeğe dönmesi gerekmektedir. Bu nitelikteki bir 

karar verildikten ve fakat hükümden önce gerçeğe dönme halinde ise ikinci fıkra 

uygulanma imkanı bulacaktır282. 

                                                            

281 CUH. 5.2.1968-4/66-30.(Alasu, s. 105). 

282 Aynı yönde bkz. Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 178; Donay ise “bu yazım şekline bağlı 
kalındığında karar ve hükmün birbirinden ayrı olduğunu ve hükmün uyuşmazlığı çözen bir karar; 
kararın ise bu nitelikte olmayan ve itirazı kabil kararlar olduğunu anlamak gerekir” görüşünü ifade 
etmektedir. Yazara göre örneğin soruşturma sırasında tutuklanması isten bir şüphelinin, sulh ceza 
mahkemesine gönderilmesi ve mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmeden gerçeğe 
dönülmesi halinde karardan önce gerçeğe dönme vardır. ( Donay, TCK Şerhi, s. 394). 



  86

Etkin pişmanlığın mutlaka yalan tanıklığın yapıldığı dava içinde 

gerçekleşmesi gerekmemektedir; bu davayla ilgili olarak, maddede belirtilen 

aşamalar içinde olması koşuluyla, örneğin tanık, kendisi hakkında yalan tanıklık 

dolayısıyla açılan davada yargılanması sırasında gerçeği açıklarsa bu durumda da 

etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecektir283. TCK m.274 uygulandığında 

fail hakkında CMK m. 223/4-a uyarınca “ceza verilmesine yer olmadığı kararı” 

verilecektir. 

b. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya 

Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verildikten Sonra ve fakat 

Hükümden Önce Gerçeğin Söylenmesi  

 Bu durumda, verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarının 

indirilebilmesi konusunda hakime takdir yetkisi tanınmıştır. Yani failin, aleyhine 

tanıklık yaptığı kişi hakkında bir hak kısıtlaması veya yoksunluğuna ilişkin karar 

(ihtiyati tedbir, gözaltı, tutuklama, adli kontrol vb.)  verildikten sonra ve fakat 

hükümden önce gerçeği söylemesi, mutlak bir indirim sebebi değildir.  

Yalan tanıklık yapan kişinin m.274/2’deki ceza indiriminden yararlanabilmesi 

için, aleyhine tanıklık yaptığı kişi hakkında örneğin ceza davasında koruma tedbir-

leri, hukuk davasında ihtiyati tedbir uygulanması gibi bir hak kısıtlaması veya hak 

yoksunluğuna ilişkin karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeği 

söylemesi gerekir. Buradaki hükümden kasıt, davayı sonuçlandıran bir hüküm olup, 

                                                            

283 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7960; 4.CD. 19.6.2006 -1001/12551.( Erol, s.2784). 
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belirli bir içerik ya da türde olması şart değildir. CMK m.223’teki hükümlerden 

herhangi biri olabilir. 

TCK m.274/1 ve 2’deki “hükümden önce” tabiri, hukuk ve ceza davalarında 

mahkemece verilecek olan “ilk nihai karar” demektir. İlk kararın yasa yolunda 

bozulması sonucu ilk derece mahkemesi tarafından yeniden ele alınması sırasında 

gerçeğin söylenmesi, bu fıkralar kapsamına girmeyecek; bu durumda yalnızca 

üçüncü fıkra uygulanabilecektir284. 

c. Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararı 

Kesinleşmeden Önce Gerçeğin Söylenmesi  

Bu hükümle etkin pişmanlık için faile son bir şans tanınmıştır. Aleyhine 

tanıklık yapılan kişinin mahkum olması ve fakat verilen bu mahkumiyet kararının 

kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi mutlak bir cezada indirim nedeni 

değildir; verilecek cezanın yarısından, üçte birine kadarının indirilebilmesi 

konusunda hakime takdir yetkisi tanınmıştır. 

Bu hükme göre, temyiz aşamasında ya da temyiz sonucu bozulan kararın ilk 

derece mahkemesi tarafından yeniden ele alınması sırasında gerçeğe dönen fail TCK 

m.274/3’ten yararlanabilecektir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında mahkumiyet 

dışında bir karar (ceza verilmesine yer olmadığına, düşme, beraat vb.) verilmişse 

maddenin bu fıkrası uygulanmayacaktır; ayrıca hükmün kesinleşmesinden sonra 

gerçeğin söylenmesi halinde de bu hükmün uygulanması mümkün değildir. 

                                                            

284 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7962. 
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Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulandıktan sonra karar 

kesinleşmeden gerçeğe dönme de, bu fıkranın uygulanmasına imkan verecektir285; 

çünkü hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı beraat kararına alternatiftir ve 

özünde bir mahkumiyet kararı olmakla birlikte erteleme süresinde askıda 

kalmaktadır286. 

Fıkrada “mahkumiyet kararı” ifadesi kullanılmakla birlikte mahkumiyetin 

niteliği hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle mahkumiyetin hapis veya 

adli para cezası olması arasında bir fark yoktur. CMK m.223/6 uyarınca mahkumiyet 

yerine veya mahkumiyet yanı sıra hükmedilen güvenlik tedbirleri de bu niteliktedir. 

Örneğin aleyhine tanıklık yapılan kişinin akıl hastası olması nedeniyle akıl 

hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanmasına ilişkin karar da TCK m.274/3 

bakımından mahkumiyet hükmü niteliğindedir287. Mahkumiyet kararının 

kesinleşmesinin hangi nedenle önlenmiş olmasının bir önemi yoktur288. Aleyhine 

tanıklık yapılan mahkum ya da başka bir süje mahkumiyet kararına karşı kanun 

yoluna gitmiş olabilir. Gerçeğe dönen failin açıklamalarının özgür iradesine 

dayandığı ve tutarlı olduğu mahkeme tarafından araştırılmalı; ayrıca kararda sanığın 

hangi aşamalardaki açıklamalarının yalan tanıklık eylemini oluşturduğu ve hangi 

açıklamalarının da gerçeğe dönme sayıldığı açıkça gösterilmelidir289. 

                                                            

285 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 179. 

286 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7963. 

287 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7962. 

288 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 178. 

289 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7960; 4.CD. 17.9.2002 -1460/12955.(Erol, s.2784). 
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Alman CK’na bakıldığında failin “zamanında”; İsviçre CK’na göre, “başkası 

açısından olumsuz bir hukuki sonuç doğurmadan ya da bir kimse cezalandırılmadan 

önce”; Fransız CK’da “nihai karar verilmeden önce”; Polonya CK’ya göre “hüküm 

kesinleşmeden önce”; İsveç CK’ya göre “önemli bir zarar meydana gelmeden veya 

başka bir zarar tehlikesi doğmadan önce”; İspanyol CK’ya göre “hüküm verilmeden 

önce”; Avusturya CK’ya göre ise “yalan tanıklık suçunun failinin “sorgusu 

tamamlanmadan önce” gerçeğe dönmesi, şahsi cezasızlık sebebi ya da cezadan 

indirim sebebi olarak düzenlenmiştir290. 

2. TEŞEBBÜS 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda tam teşebbüs-eksik teşebbüs ayrımı 

kaldırılmıştır. 35.maddeye göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle 

doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise 

teşebbüsten dolayı sorumlu olmaktadır. TCK m. 35’e göre teşebbüsün şartları; belirli 

bir suç işleme kastının varlığı, icra hareketlerinin sonucu meydana getirmeye 

elverişli olması, suçun icrasına başlanılması ve failin elinden olmayan nedenlerden 

ötürü suçun tamamlanamamasıdır. Burada bahsedilen kast, icrasına başlanmış olan 

suçun tamamlanmasına yönelik olan kasttır. 

Yalan tanıklık suçunda teşebbüsün mümkün olup olmadığını tespit edebilmek 

açısından, suçun ne zaman tamamlanmış sayılacağına bakılmalıdır. Tanığın ne 

zaman beyanda bulunmuş sayılacağının tespiti, icra hareketlerinin tamamlandığı anın 

belirlenmesi açısından önemlidir. 

                                                            

290 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 180-181. 
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Bir görüşe göre, tanığın yalan söylediği anda suç oluşur. Bu açıdan tanığın 

dinlenmesinin bitmesine gerek yoktur. Başka bir düşünceye göre ise, tanığın yalan 

söyleyip söylemediği ancak açıklamalarının tümü ortaya çıktığı anda 

anlaşılabileceğinden tanığın dinlenmesinin sonunda suç tamamlanmış olacaktır291. 

Suçun soruşturmacı personel veya hakimin tanıklığı göz önüne alması ile 

tamamlanacağını düşünenler de vardır. Bu görüşe göre istinabe hakimi veya 

mahkemesi önünde yapılan tanıklıkta suç henüz oluşmamıştır292.  

İsviçre Hukukunda suç, yetkili merci önünde yalan beyanda bulunulduğu 

anda gerçekleşir. Tanık ifade alma işlemi henüz bitmeden gerçeğe dönse de suçun 

oluşumu engellenmez. Ancak yalan tanıklık suçunun beyanı içeren tutanağın 

imzalandığı ya da celsenin bittiği anda gerçekleşeceğini düşünenler de vardır293. Bu 

düşünce, bir hakimin tanığın yalan beyanından şüphelendiğinde tanığı hiç 

uyarmadan, tutanağın imzalanmasını sağlayarak suçu ihbar etmesinin yanında başka 

bir hakimin ise, tanığın yalan beyanından şüphelendiğinde, tanığı ifadesini 

değiştirmeye davet etmesi ve tanığın tutanak imzalanmadan gerçeğe dönmesini 

olanaklı kılabilmesi durumunda aradaki eşitsizlik bakımından eleştirilmiştir294. Bu 

veriler ışığında, İsviçre Hukukunda yalan tanıklık suçuna teşebbüsün mümkün 

                                                            

291 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883.  

292 Soyaslan, s.558. 

293 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 

294 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 
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olduğunu söyleyebiliriz295. Ancak Federal Yüksek Mahkeme’ye göre bu suça 

teşebbüsten söz edilemez296. 

Fransız Hukukunda ise tanığın yalan tanıklıktan cezalandırılabilmesi 

beyanına geri dönmesi ya da yalan beyanını düzeltmesi imkanı bulunmamasına 

bağlıdır297. Söz konusu hukuka göre tanık beyanı, bir bütün olarak kabul edilmekte 

ve suçun oluşması ifadenin sona ermesi ile mümkün olmaktadır. Tanık beyanı, 

tanığın beyanlarını içeren tutanağı imzalaması veya duruşma ya da celsenin bitmesi 

ile sona ermekte ve daha önceki bir aşamada gerçeğe dönen tanık teşebbüsten 

cezalandırılmamaktadır298. İtalyan Hukukunda ise yalan tanıklık suçunun teşebbüse 

müsait olmadığı hususunda İtalyan doktrini hemfikirdir299. Alman Hukukuna göre de 

yalan tanıklık suçu, tanığın beyanlarının alınması işlemi bittiğinde tamamlanır. 

Tanığın tekrar dinlenmesi ihtimali söz konusu ise bu oturumun/işlemin 

tamamlanmasıyla suç oluşur. Alman doktrini ve Federal Mahkemesi’ne göre de 

durum böyledir300. 

Hukukumuzda ise, soruşturmanın yazılı olduğu hallerde dinlenen tanığın 

ilgili tutanağı imzalamasıyla dinlenmesi tamamlanmış olmaktadır301. Tanığın 

dinlenmesi duruşmada gerçekleşiyorsa mahkeme başkanının tanığın dinlenmesinin 

                                                            

295 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 

296 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 183. 

297 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 

298 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 

299 Soyaslan, s.558. 

300 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 182. 

301 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 883. 
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bittiğini belirtmesi ile -örneğin, tanıktan sandalyesine oturmasını istemek, sonraki 

tanıkların dinlenmesine geçmek- tanık beyanının elde edilmesi sona erecektir302.  

Dinlenmesi sona eren tanığın beyanları yalan ise, yalan tanıklık suçu da bu anda 

oluşacak ve dava zamanaşımı da aynı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.  

Tanığın beyan verme işlemi tamamlandıktan sonra duruşma salonundan ayrılmadan 

önce tekrar dinlenmesi halinde aynı amaca (adliyeyi yanlış yola sevk etme amacı) 

yönelmiş ve aralarında önemli zaman aralığı olmayan hareket parçaları söz konusu 

olduğundan tek hareket kabul edilmeli ve tek suç oluşmalıdır303. Bu ikinci beyan, 

başka bir celsede alınsa ve ilk beyanla aralarında da devam ilişkisi yoksa ikinci 

gerçeğe aykırı beyan ayrı bir suç teşkil edecek ve zincirleme suç sözkonusu 

olacaktır304. Eğer bu beyan sırasında tanık gerçeğe dönerse, şartları varsa TCK m. 

274’te yer alan etkin pişmanlık hali ortaya çıkabilir. Tanığın bu aşamada gerçeğe 

dönmesinin tamamlanmış suça etkili olduğunu düşünerek onu ortadan kaldıracağını 

söylemek doğru değildir. Zira aynı duruşma esnasında bile olsa, tanığın dinlenmesi 

bittikten sonra, hakimin tekrar onun beyanına müracaat edip etmemesi ihtiyaridir, bu 

durumun suçun tamamlanmasına etki ettiği düşünülemez305. 

Doktrinde “sözle” gerçekleştirilen suçlarda ortada tek hareket olduğundan ve 

bunun bölünebilme imkanı bulunmadığından bu suçta teşebbüsten söz edilemeyeceği 

düşünülmektedir306. Tanık beyanı bir bütün teşkil etmektedir. Yetkili merci önünde 

                                                            

302 Feyzioğlu, Tanıklık, s.243. 

303 Feyzioğlu, Tanıklık, s.243. 

304 Feyzioğlu, Tanıklık, s.243. 

305 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s.  884 

306 Doğan Soyaslan, Teşebbüs Suçu, Ankara 1994, s.200-201.  
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ifade verirken engel bir sebep ortaya çıkar ve tanık açıklamalarını tamamlayamazsa, 

ifadesi yarım kalan tanığın dinlenmesi ve tanıklık görevi sona ermediği için 

teşebbüsten bahsedilemez307. Böyle bir durumda tanığa ifadesini tamamlama imkanı 

verilmeli ve ifadesinin tamamına göre yalan tanıklık suçunun oluşup oluşmadığı 

tespit edilmelidir308. 

Bizim de katıldığımız diğer fikre göre ise suç, tanığın beyanının elde edilmesi 

bittiğinde oluşacağından bu ana kadar teşebbüs mümkündür309. İfadenin alınması 

henüz tamamlanmadan, gönüllü vazgeçme dışında bir nedenle yalan beyan yarıda 

kalırsa teşebbüsten bahsetmek mümkün olacaktır310. 765 sayılı TCK’daki 

düzenlemeye ilişkin olarak da bazı yazarlar, tam teşebbüs-eksik teşebbüs ayrımına 

paralel olarak, yalan tanıklık suçuna tam teşebbüs hükümlerinin değil de eksik 

teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceğini öne sürmüşlerdir311. 

3. İŞTİRAK 

Yalan tanıklık suçu özgü bir suçtur. Dolayısıyla özgü suça iştirak hükmü 

TCK m.40/2’nin uygulanması mümkündür. Suça bizzat işlenebilen bir suç söz 

konusu olduğu için, birlikte fail olarak iştirak mümkün değildir312. 

                                                            

307 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7944. 

308 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7944. 

309 Feyzioğlu, Tanıklık, s.245.  

310 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 884. 

311 Mehmet Emin Artuk ve Ahmet Caner Yenidünya, “Yalan Tanıklık Suçu,”  İBD, 1997, S. 10-11-
12, s.796. 

312 Tezcan/Erdem/Önok, s.886; Yaşar/Gökcan/Atruç, s. 7944. 
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765 sayılı TCK’nın 291’inci maddesinde düzenlenen “yalancı şahit, bilirkişi 

ve tercüman tedariki”ne ilişkin hükme, TCK’da rastlanmadığından bu gibi 

durumlarda, yalan tanıklık suçunda azmettirmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır313. 

Oysa ETCK’da yalan tanık tedariki, bağımsız bir suç olarak cezalandırıldığı için, bu 

suça azmettirme şeklinde iştirak söz konusu olmamaktaydı. ETCK 291’e göre para 

vererek, sair menfaatler göstererek veya vaad, teşvik veya tehdit, hile ve desise ile ya 

da nüfuz kullanmak suretiyle tanık tedarik eden kişiler cezalandırılmaktaydı. Yalan 

tanık tedarik eden kişinin cezalandırılabilmesi için tanığın da cezalandırılıyor olması 

aranmamaktaydı, başka bir deyişle tanığın da somut olayda yalan tanıklıktan dolayı 

cezalandırılmış olmasına gerek yoktu314. Özellikle tehdit, hile ve desise ya da nüfuz 

kullanma durumunda, tanığın cezalandırılmaması karşısında tanığı tedarik eden 

cezalandırılıyordu315.  

TCK, ETCK m. 291’i karşılayan bir düzenlemeye yer vermediğinden yalan 

tanıklık bizzat işlenebilen bir suçtur ve dolayısıyla tanığı tedarik eden kişi, ancak 

azmettiren ve yardım eden olarak sorumlu tutulabilir. İştirakte bağlılık kuralını 

düzenleyen TCK m. 40/3 uyarınca da yalan söylemek üzere tedarik edilen kişi 

tarafından yalan tanıklık suçunun icra hareketlerine başlanmış olmadıkça, artık onu 

tedarik edeni cezalandırmak mümkün değildir. Buna karşılık ETCK’ da yalan tanık 

tedariki ayrı bir suç olarak düzenlendiğinden, sadece bir kimsenin bu davranışa ikna 

edilmesi bile cezalandırılabilir bir eylem niteliğindeydi316.  

                                                            

313 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 884. 

314 Feyzioğlu, Tanıklık,  s.257. 

315 Tezcan/Erdem/Önok, s. 886. 

316 Tezcan/Erdem/Önok, s. 886. 
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Müdafiin de bir tanıktan sanık lehine yalan söylemesini talep etmesi veya 

baskı ve hile ile serbestçe karar verme iktidarını ortadan kaldırarak yalan beyanda 

bulunmaya sevk etmesi yalan tanıklığa azmettirme olarak kabul edilir317.  Bu 

durumda TCK 281’de düzenlenen suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 

suçu da oluşacaktır. Ancak maddede “…işlenmesine iştirak ettiği suçla ilgili olarak 

kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez” denmiştir.  Ayrıca her iki suç da adliye 

aleyhine işlenen suçlardandır ve yalan tanıklık, suç delillerini yok etme, gizleme 

veya değiştirmenin özel bir şeklidir. Bu nedenle müdafii bu durumda sadece yalan 

tanıklık suçuna azmettiren olarak sorumlu tutulacaktır318. Ancak şunu da belirtmek 

gerekir ki tanık kendiliğinden gerçeğe aykırı ifade vermeye karar vermiş ve 

mahkeme tarafından duruşmaya çağrılmış ise bu durumda müdafii, tanığın yalan 

söyleyeceğini bilerek sessiz kalabilir; çünkü müvekkilinin aleyhine hiçbir şey 

söylememe yükümlülüğü yalan tanıklığa sessiz kalmasını gerektirir319. 

Yalan tanıklık suçunda dolaylı failliğin de mümkün olduğu söylenebilir. Bir 

kimseyi yanıltarak yalan beyanda bulunmasını sağlayan ve onu yalan tanıklık suçunu 

işlemek için araç olarak kullanan kişinin, dolaylı faillik kuralları uyarınca yalan 

tanıklık suçundan sorumlu tutulması mümkündür320.  

                                                            

317 Zafer, s. 375. 

318 Aynı yönde bkz. Zafer, s. 375. 

319 Zafer, s. 376-377. 

320 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 885. Finlandiya CK, gerçeğe aykırı beyan suçunu işlemeye 
azmettirmeyi bağımsız bir suç olarak düzenlemektedir. Alman CK’ya göre ise bu suça katılmak 
mümkündür.  Fail, ancak yalan tanıklıkta bulunan kişi olabilir suça katılanlar ise azmettiren veya 
yardım eden statüsüyle suça katılabilirler. Ancak doktrinde, suçun ‘birlikte faillik’ veya ‘dolaylı 
faillik’ biçiminde işlenebilmesi mümkün görülmemektedir. Ayrıca Alman CK’nın 160. 
maddesinde  “yalan tanıklığa teşvik” ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olup, bu eylemin iki yıla 
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4. İÇTİMA 

TCK’nın 272/5. maddesine göre aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gö-

zaltına alınması veya tutuklanması halinde, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı 

hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması 

koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna 

ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu hükümde, failin 

sorumlu tutulacağı ikinci suçun hangi suç olduğu açıkça gösterilerek failin iki farklı 

suçtan sorumlu olacağı ve bir suçun ve bunun sonucunda uygulanması gereken ceza 

yaptırımının diğeri içinde erimeyeceği belirtilmektedir321. 

İçtima konusunda doktrinde yalan tanıklık suçu ile iftira suçu arasındaki 

ilişkilere değinilmiştir. Yargılama sırasında beyanda bulunan tanığın, masum bir 

kimse hakkında suç isnat etmesi halinde tek bir fiil ile birden fazla farklı suçun 

oluşmasına sebebiyet verildiğinden fikri içtima kuralları uyarınca ağır cezayı 

gerektiren suç olan “iftira” suçundan cezalandırılacaktır322. Bu durumda tanık 

sıfatıyla beyanına başvurulan kişinin eyleminin sadece “yalan tanıklık” suçunu 

oluşturacağını, iftira suçunun oluşmayacağını düşünenler de vardır323; ancak 

                                                                                                                                                                         

kadar hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 
Ayrıca, bu suça teşebbüsün de cezalandırılacağı düzenlenmiştir (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 
184). 

321 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 184. 

322 Soyaslan, s.550; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 885. 

323 Yargıtay da bu durumda iftiranın oluşmayacağı görüşündedir. “ Tanık olarak dinlendiği sırada 
söylenen ve resmi makamlara yakınma niteliğinde bulunmayan sözlerin iftira suçunu 
oluşturmayacağı…” 4.CD. 19.6.2006-1001/12551.(Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7945, dn.743). 



  97

mağdura karşı iftira nedeniyle açılan kamu davasında aynı fail, yalan tanıklıkta da 

bulunursa bu durumda failin iki suçtan dolayı cezalandırılması gerekmektedir324. 

Yalan tanıklığın aynı zamanda hakaret suçunu da oluşturması halinde ise bu 

suçlar arasında asli-tali norm ilişkisi bulunduğundan fikri içtima kuralları 

uygulanmayacak ve tali normun geriye çekilmesi ilkesi gereğince fail sadece asli 

norm olan yalan tanıklık suçundan cezalandırılacaktır325. 

Yetkili merci önünde tanık olarak dinlenen kimse, birden fazla kimse 

hakkında yalan beyanda bulunmuşsa, bir görüşe göre birden çok kimse hakkında 

adliye yanlış yola saptırılma tehlikesi altında bırakıldığından, birden çok yalan 

tanıklık suçu gerçekleşecek ve şartları varsa müteselsil suç hükümleri 

uygulanacaktır326. Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, bu ihtimalde tanık 

beyanı bir dava etrafında toplandığından, eylem tektir ve yalan tanıklık yapılan bir 

olayda, birden fazla ifade verilse dahi, bunların tümü aynı olayla ilgili olduğu için 

birden fazla değil, tek bir yalan tanıklık suçu işlenmiş kabul edilmelidir327. Yargıtay 

da bir kararında irtikap suçuyla ilgili olarak yargılanan iki kişi aleyhine yalan 

tanıklıkta bulunulmasını tek suç olarak kabul etmiştir328. Burada belirleyici olan 

                                                            

324 Tezcan/Erdem/Önok, s. 885. 

325 Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7945. 

326 Feyzioğlu, Tanıklık, s.240. 

327 Tezcan/Erdem/Önok, s. 885; Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 7945. 

328  “Sanıkların irtikap dosyasında yer alan ve gerçek dışı olduğu kabul edilen ifadeleri bir olay nedeni 
ile yapılmış olmasına göre, bütünü ile eylemler tek suç oluşturduğu halde anlatımda suçlanan kişi 
sayısınca suç sayılarak TCK.’nın  286/2. maddesi ile iki defa ceza tayin edilmiş olması bozmayı 
gerektirmiştir”. Yarg. 8. CD. 10.12.1986. 4112/6241  (Vural Savaş ve Sadık Mollamahmutoğlu,  
Türk Ceza Kanunu Yorumu, II. Cilt, Seçkin Yay., Ankara, 1995. s. 2670; Alasu, s. 112.) 
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husus, bu tanıklığın aynı davada olup olmadığı ve olayın aynılığı ve tekliğidir. Bu 

nedenle aynı davada verilen birden fazla ifade, birden fazla kimse aleyhine de olsa, 

tek bir yalan tanıklık suçunun varlığı kabul edilmelidir. 

Yalan tanıklık suçunda korunan hukuki yarar adliyeye ait olduğuna göre, 

gerçeğe aykırı beyan, suçun oluşması için şart ve yeterlidir. Tanık, ifadesini 

tamamladığı anda birden fazla kişi aleyhine gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olsa 

bile eylem tek olduğundan ortada tek suç vardır.  

Suçun tekliği ya da çokluğu konusunda karar vermek bakımından esas 

alınacak ölçünün tipe uygun eylemin sayısı olduğunu ve bu bakımdan tanık, yetkili 

kişi veya kurul önünde bir kez yalan beyanda bulunduğunda suçun gerçekleşeceğini, 

tanığın daha sonra başka anlatımlarında yalan beyanda bulunması halinde ilk 

eyleminden bağımsız yeni bir suç oluşacağını, anlatımların aynı olay etrafında 

toplanmasının ise, eylemin tekliği değil, şartları varsa zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanması sonucunu doğuracağını düşünenler de vardır329. 

III. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI 

VE  ZAMANAŞIMI: 

1. KOVUŞTURMA 

 Yalan tanıklık suçunun temel ve nitelikli şekilleri şikayet koşuluna bağlı 

değildir. Suçun soruşturma ve kovuşturması C.Savcılığınca genel hükümlere göre 

re’sen yapılır. 

                                                            

329 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s.886. 
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2. GÖREVLİ MAHKEME 

 5235 sayılı Kanunun 10., 11. ve 12.maddeleri uyarınca TCK m. 272’nin 

1.fıkrasındaki suçun temel şeklinde sulh ceza mahkemesi, TCK m. 272/2-3. ve 

8.fıkralarındaki nitelikli hallerde asliye ceza mahkemesi, TCK m. 272/6.fıkradaki 

nitelikli halde (aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis 

veya müebbet hapis cezasına mahkumiyeti halinde) ise ağır ceza mahkemesi 

görevlidir.  

Dolaylı fail olarak sorumlu tutulmayı düzenleyen TCK m. 272’nin 

5.fıkrasındaki koşulların gerçekleşmesi halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 

yalan tanıklık suçlarından açılan davalar, bağlantı nedeniyle asliye ceza 

mahkemesinde görülmelidir330. 

3. SUÇUN YAPTIRIMI 

Maddenin 1.fıkrasında dört aydan bir yıla kadar, 2.fıkrasında bir yıldan üç 

yıla kadar, 3.fıkrasına iki yıldan dört yıla kadar, 8.fıkrasında ise, üç yıldan yedi yıla 

kadar hapis cezasıdır. Maddenin ilk üç fıkrasındaki suçlar açısından 4.fıkradaki 

neticelerin meydana gelmesi halinde bu cezalar yarı oranında artırılacaktır. 

Maddenin 5.fıkrasındaki neticelerin meydana gelmesi halinde ise yalan tanıklık 

yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre 

dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır. 

                                                            

330 Parlar ve Hatipoğlu, Ağır Ceza Davaları, s. 719. 



  100

Maddenin 6.fıkrasında öngörülen netice itibariyle ağırlaşmış suçun yaptırımı, 

aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet 

hapis cezasına mahkumiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis; süreli hapis 

cezasına mahkumiyeti halinde ise, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis 

cezasıdır. Maddenin 7.fıkrası uyarınca, aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin 

mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek 

ceza yarısı kadar artırılacaktır. 

4. ZAMANAŞIMI  

Ceza hukukunda belirli bir süre geçmesiyle kamu davası açılmasını 

engelleyen ya da açılmış bir davanın düşmesine neden olan süre, dava zamanaşımı; 

kesin hükmün üzerinden belirli bir süre geçmesiyle hükümde yer alan cezanın 

infazını engelleyen süre ise ceza zamanaşımı olarak tanımlanmaktadır331. 

Dava zamanaşımı TCK m. 66’da düzenlenmiştir. TCK 272/1, 2 ve 3’ün 

uygulandığı durumlarda dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır (66/1-e). Maddenin 3.ve 

4.fıkralarının birlikte uygulanması veya 8.fıkrasının uygulanması hallerinde dava 

zamanaşımı süresi on beş yıldır. (66/1-d, 3.),Altıncı fıkranın ikinci cümlesinin (süreli 

hapis cezasına mahkumiyet halinin) ve bununla bağlantılı olarak 7. fıkranın 

uygulandığı durumlarda ise aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkum olduğu 

veya infazına başlanılan hapis cezasının süresine göre 66.madde hükümleri 

çerçevesinde dava zamanaşımı süresi belirlenecektir. 

                                                            

331 Fahri Gökçen Taner, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Seçkin Yay., Ankara, 2008, s. 22-23. 
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Ceza zamanaşımı ise TCK m. 68’de düzenlenmiştir. TCK 272/1, 2 ve 3’ün 

uygulandığı durumlarda ceza zamanaşımı süresi on yıldır (68/1-e). Maddenin 3.ve 

4.fıkralarının birlikte uygulanması veya 8.fıkrasının uygulanması hallerinde ceza 

zamanaşımı süresi yirmi yıldır (68/1-d). Altıncı fıkranın ikinci cümlesinin (süreli 

hapis cezasına mahkumiyet halinin) ve bununla bağlantılı olarak 7. fıkranın 

uygulandığı durumlarda ise aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkum olduğu 

veya infazına başlanılan hapis cezasının süresine göre 68.madde hükümleri 

çerçevesinde ceza zamanaşımı süresi belirlenecektir. 
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SONUÇ 

Tanık, adaletin gözü ve kulağı olarak tanımlanmış; tanıklık ise tecrübe ve 

muhakemeden sonra insan bilgisinin kaynaklarından üçüncüsü olacak kadar 

önemsenmiştir. Bu nedenle tanık, usulüne uygun olarak çağrıldığında bu çağrıya 

uymak, beyanda bulunmak ve beyanlarını yeminle teyit etmek yükümlülükleri 

altındadır. Tanığın bu yükümlülükleri yanında kanunda düzenlenen hallerde 

tanıklıktan ve yeminden çekinmek, emeği ve masrafları karşılığında tazminat almak 

ve beyanlarından dolayı bir zarara uğramamak için korunmak hakları vardır. 

Tanığın gerçeğe aykırı beyanı yalan tanıklık suçunu oluşturmaktadır. Yalan 

tanıklık suçu, en eski suç tiplerinden birisidir. Dolandırıcılık suçlarıyla 

ilişkilendirildiği gibi Kral’a hakaret,  Tanrı’ya kötü söz söyleme olarak ele alındığı 

da olmuş, en büyük günahlar arasında da sayılmıştır. Yalan tanıklık suçu, bir yandan 

yargının düzgün işleyişindeki devlete ait yargısal menfaati ihlal ederken; diğer 

yandan aleyhine yalan tanıklıkta bulunulan kişiye ait bireysel varlık veya menfaati 

ihlal eder. Bir suçun birden fazla hukuki varlık veya menfaati ihlal ettiği durumlarda 

kanun koyucu, bunlardan birine üstünlük tanır ve ilgili suçun hukuki konusunu buna 

göre belirler. Kanunumuzda yalan tanıklık suçu adliyeye karşı suçlar arasında 

düzenlendiğine göre, bu suç tarafından ihlal edilen yargının düzgün işleyişindeki 

devlete ait menfaate üstünlük tanınmış demektir ve dolayısıyla yalan tanıklık 

suçunun hukuki konusu da bu menfaattir. 

5237 Sayılı TCK’da yalan tanıklık suçunun maddi unsurunu oluşturan 

hareket, 765 Sayılı Mülga TCK’daki gibi seçimlik olarak sayılmamış “gerçeğe aykırı 

olarak tanıklık yapmak” şeklinde düzenlenmiştir. Gerçeğe aykırı olarak tanıklık 
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yapmak ise ETCK’da “yalan söylemek”, “gerçeği inkar etmek”, “sorulan hususlara 

bildiğini az veya çok saklamak” şeklinde seçimlik olarak sayılan hareketleri 

kapsadığından maddi unsur bakımından iki kanun arasında fark bulunmadığını 

söyleyebiliriz. ETCK döneminde, nezdinde beyanda bulunulan memur veya heyet 

yemin vermeye yetkili değilse, yalan tanıklık suçu oluşmamaktaydı. TCK’da ise 

yalan tanıklığın mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen 

yetkili kişi veya kurul önünde gerçekleşmesi suçun daha ağır cezayı gerektiren 

nitelikli hali; yalan tanıklığın “ tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul” önünde 

gerçekleşmesi ise suçun temel hali olarak düzenlenmiştir. 

 ETCK’da düzenlenmemiş olan “gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık”  

TCK’da bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş; ETCK’da bağımsız bir suç olarak 

düzenlenen yalan tanık tedariki ise TCK’da düzenlenmemiştir. Ayrıca ETCK’dan 

farklı olarak TCK’da aleyhine yalan tanıklık yapılan kişinin gözaltına alınması veya 

tutuklanması halinde, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı 

veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla yalan 

tanıklık yapan kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre 

dolaylı fail olarak sorumlu tutulmaktadır. 

Yalan tanıklık bizzat işlenebilen bir suçtur ve dolayısıyla tanığı tedarik eden 

kişi, ancak azmettiren ve yardım eden olarak sorumlu tutulabilir. Ayrıca yalan 

tanıklık suçu bir zarar suçu değil, tehlike suçudur. Zararın meydana gelmesi 272/4-8. 

fıkralarında meydana gelen neticelere göre cezanın artırılması nedeni olarak kabul 

edilmiştir. Bunun için aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında gözaltına alma ve 

tutuklama veya bunlar dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmış ya da iddia 
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olunan suçtan mahkum edilmiş olmalıdır. Ancak yalan tanıklık suçu, tehlike suçu 

olduğundan bir zarar oluşmamış ve herhangi bir kimse zarar görmemiş olsa dahi suç 

oluşacaktır. 

Yalan tanıklık suçunda dolaylı failliğin de mümkün olduğu söylenebilir. Bir 

kimseyi yanıltarak yalan beyanda bulunmasını sağlayan ve onu yalan tanıklık suçunu 

işlemek için araç olarak kullanan kişinin, dolaylı faillik kuralları uyarınca yalan 

tanıklık suçundan sorumlu tutulması mümkün olacaktır. 

Yalan tanıklığın, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma 

sırasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. TCK, ceza soruşturması dışındaki 

soruşturmaları da ifade etmek istediğinde bunu m. 267’de düzenlenen iftira suçunda 

olduğu gibi ayrıca ve açıkça belirtmektedir. Yalan tanıklık suçu ile ilgili 

düzenlemede böyle bir açıklık olmadığından CMK m. 2/1-e hükmü karşısında teknik 

bir terim niteliğinde olan “soruşturma” kavramını, sadece ceza soruşturması olarak 

anlamak, kanunilik ilkesi gereğince bir zorunluluktur. Kaldı ki soruşturma teriminin, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127 ve devamı maddeleri uyarınca yapılan 

disiplin soruşturmalarını, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanunun 5 ve 6. maddeleri uyarınca kamu görevlileri 

hakkında yapılan ön incelemeyi de kapsayacak şekilde geniş yorumlanması halinde 

memur disiplin soruşturmaları, öğrenci disiplin soruşturmaları hatta iş hukukundan 

kaynaklanan soruşturmalar dahi bu kapsamda değerlendirilmek gerekecek, suçun 

kapsamı aşırı derecede genişlemiş olacak ve bu durum da kanunilik ilkesi ile 

bağdaşmayacaktır. 



  105

Yalan tanıklık suçu, kasten işlenebilen suçlardandır; ihmal veya tedbirsizlikle 

yanılarak beyanda bulunulması halinde fail cezalandırılmamaktadır. Ancak tanıklar, 

ceza muhakemesinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte yanılarak ya da kasten 

gerçekten ayrılarak da adaletin yanlış yönlendirilmesine sebep olabilirler. Bu nedenle 

tanık beyanına temkinli yaklaşılmalı; tanığın beyanı değerlendirilirken tanığın 

kimliği, karakteri, geçmişi, alışkanlıkları, eğilimleri, sosyal yeri, eğitim ve sağlık 

durumu gibi tanıklığını etkileyebilecek özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tanıklık etmek, tanığa zaman kaybı, tedirginlik, aleyhine beyanda bulunacağı 

kişiden kaynaklı korku gibi külfetler yüklemekte bu durum da tanığı tanıklıktan 

kaçınmaya ya da yalan beyanda bulunmaya yöneltmektedir. Tanıklık, tanık açısından 

yerine getirilmesi kural olarak zorunlu bir kamu görevi olduğundan tanığın, 

beyanlarından dolayı bir zarara uğramaması için gerekli tedbirleri almak amacıyla 

yapılan düzenlemeler sınırlı kalmamalı ve uygulanabilir olmalıdır.  
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ÖZET 

‘Yalan Tanıklık Suçu’ adlı bu tez çalışması iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ceza muhakemesinde ispat ve delil çeşitleri, tanık ve tanık beyanı 

incelenmiş; tanığın ödevleri ve hakları başlığı altında ise tanığın tanıklıktan çekinme 

hakkına, tazminat hakkına ve korunma hakkına yer verilmiştir. Yalan tanıklık 

suçunun gelişimi ile suçun hukuki konusu, faili ve mağduru ele alınmıştır. 

İkinci bölümde ise yalan tanıklık suçunun unsurlarına geçilmiş; suçun maddi 

ve manevi unsurları, suçun özel görünüş şekilleri olarak cezaya etki eden nedenler, 

teşebbüs, iştirak ve içtima kurumları değerlendirilmiş; yalan tanıklık suçunda daha 

ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar ile şahsi cezasızlık veya cezayı azaltan 

sebepler inceleme konusu yapılmıştır.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu yalan tanıklık suçunu adliyeye karşı suçlar 

arasında düzenlediğine göre, bu suç tarafından ihlal edilen yargının düzgün 

işleyişindeki devlete ait menfaate üstünlük tanınmış demektir ve dolayısıyla yalan 

tanıklık suçunun hukuki konusu bu menfaat, mağduru da devlettir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tanık, Tanık Beyanı, Yalan Tanıklık Suçu  
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ABSTRACT 

The thesis named as “Crime of False Testimony” is divided into two chapters. 

In the first chapter, evidence in the Criminal Procedure Law and types of evidence,  

witness and witness statement are examined. Right to compensation, witness  

protection and immunity of witness are cited under the rights and duties of witness  

heading. Also development of crime of false testimony, judicial subject of crime, its 

perpetrator and victim are mentioned. 

In the second chapter, moral and material elements of crime, criminal 

attempt, complicity, concurrence of crime as the special appearances of the offense 

and impunity or mitigating circumstances, agravated  circumstances are examined. 

The crime of false testimony is arranged in the section of crime against 

judiciary in TCK that indicates the interest of the state are superior. So the judicial 

subject of  false testimony is the  interest of the state and the victim is the state too. 

 

Keywords:  Witness, Witness Statement, The Crime Of False Testimony 

 


