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Madde 1- (4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 2- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesi hükümleri, bu 

Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca görevlendirilecek ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri ile bu mahkemelerin 

görev alanına giren suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevli Cumhuriyet savcıları 

hakkında da uygulanır. Bunların koruma ve güvenlik talepleri ilgili makam ve mercilerce 

öncelikle ve ivedilikle yerine getirilir. 

 

Madde 3- 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet güvenlik mahkemeleri 

ve Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının yetki ve görevleri sona erer. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Devlet güvenlik mahkemesi 

başkanı, asıl ve yedek üyeleri bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza 

mahkemelerine ilk atamalar yapılıncaya ve atananlar görevlerine başlayıncaya kadar sırasıyla; 

ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri sıfatıyla; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet 

Başsavcısı ve Cumhuriyet savcıları da 1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları 

soruşturmak ve kovuşturmak üzere Cumhuriyet savcısı sıfatıyla görevlerine devam ederler ve 

başka bir göreve atanmalarına Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanun hükümlerine göre yapılacak görevlendirme 

ve atamalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilir. 

1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 

görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile aynı maddede belirtilen ağır ceza mahkemelerinin başkan 

ve üyeleri disiplin sebepleri hariç meşru mazeretleri ve talepleri olmadıkça üç yıl süre ile başka bir 

yere veya göreve atanamazlar. Bu görev süresinin tespitinde, Devlet güvenlik mahkemesi ve 

Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki görevlerine son atanma tarihleri nazara alınır. Görev süresi 

dolanlar tekrar atanabilirler. 

 



Geçici Madde 2- Bu Kanunun yayımı tarihinde görev ve yetkileri sona eren Devlet 

güvenlik mahkemelerinde ve Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarında 

mevcut dava ve soruşturma dosyaları ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın 

durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulundukları aşamadan itibaren 

yargılama ve soruşturmaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili ağır ceza mahkemelerine 

ve bu mahkemelerin bulundukları illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredilir. 

Bu Kanun kapsamına girmeyen suçlar nedeniyle; 

a) Hazırlık soruşturma safhasında bulunan dosyalar hakkında ilgili Cumhuriyet 

Başsavcılıklarınca, 

b) Son soruşturma safhasında bulunan dosyalar hakkında ağır ceza mahkemelerince 

dosya üzerinden, 

Kanun hükümlerine göre gerekli kararlar verilmek suretiyle, dosyalar görevli ve 

yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilir. 

 

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Devlet güvenlik 

mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde bulunan arşiv, kalem, emanet ve diğer 

birimler ile Devlet güvenlik mahkemelerinin arşiv, kalem ve diğer birimleri, ayrıca başka bir 

işleme gerek olmaksızın sırasıyla bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi 

gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır 

ceza mahkemelerinin bulunduğu il Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde ve bu ağır ceza 

mahkemelerinde ayrı bir birim olarak bu faaliyet ve görevlerine devam ederler. 

 

Geçici Madde 4- 2845 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre teşkil 

olunan Devlet güvenlik mahkemesi adalet komisyonlarının görev ve yetkileri bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılar dışında kalan personel, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a 

maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak 

ağır ceza mahkemeleri ve bu mahkemelerin bulunduğu il Cumhuriyet Başsavcılıkları 

nezdinde anılan mahkemelerin görev alanına giren suçları soruşturmak ve kovuşturmakla 

görevlendirilen Cumhuriyet Savcılığı birimlerinde başka bir işleme gerek kalmaksızın ve 

bulundukları kadro ve özlük hakları da saklı kalmak şartıyla görevlerine devam ederler. Bu 

personel hakkında, anılan ağır ceza mahkemesi başkanı veya ilgili Cumhuriyet savcısının 

yazılı muvafakati olmadıkça adlî yargı adalet komisyonunca başka bir yere veya göreve atama 

veya görevlendirme işlemi yapılamaz. 

 

Geçici Madde 5- Diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet 

Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 

ve Cumhuriyet savcısı" ibareleri sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", 

"ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları 

soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanır. 



2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanunla 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununa eklenen Üçüncü Fasıla; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4 üncü 

maddesinde 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine yapılan atıflar bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 

394/a maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine yapılmış sayılır. 

 

Geçici Madde 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet güvenlik 

mahkemelerince karara bağlanan ve bu Kanunla 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesiyle 

ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava dosyalarından; 

a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunanlar hakkında Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığınca, 

b) Yargıtay dairelerinde bulunanlar hakkında ilgili ceza dairesince, 

Başkaca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın bulundukları 

aşamada dosyaların incelenmesine devam olunur. 

İncelemesi sona eren dava dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yetkili ve 

görevli ağır ceza mahkemelerine gönderilir. 

 

Geçici Madde 7- 1412 sayılı Kanuna eklenen 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemelerinin yargı 

çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Resmî Gazetede ilân edilir. 

 

Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


