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Bilindiği üzere özel görevli mahkemeler ve bu mahkemelerin artık rutin hale gelmiş 

olduğu bilinen adil yargılanma hakları ihlalleri, ceza muhakemesi hukukumuzun en önemli 

sorunudur. Bu mahkemeler demokratik zamanların normal zamanlarının normal mahkemeler 

olmadığı gibi, demokrasiyi içselleştirmiş bir hukuk devletinde, çift başlı yargılamaya yol açan 

bu tür mahkemelerin yeri yoktur.  1970’li yıllardan bu yana Türk hukuk sisteminde yer alan 

özel görevli mahkemelerin varlık gerekçesi, bir takım suçlar bakımından ihtisaslaşmanın 

gerekli oluşu ile açıklanagelmiştir. Bir mahkemenin ihtisas mahkemesi sayılabilmesi için 

gerekli olan şartlar arasında bir uzmanlık alanının olmasının yanında, genel yargılama 

usulünden sapan muhakeme hukuku kuralların benimsenmemesi de yer almaktadır. Oysa 

bugün hukuk sistemimizde halen yargılama yapmayı sürdüren özel görevli mahkemeler olan, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 nci maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca görevli ağır ceza mahkemeleri bu iki özelliği de taşımamaktadır. Bu 

mahkemelerde yargılanan birbiriyle ilgisiz pek çok suçun yanında, savunma hakkını ihlal 

eden özel kuralların varlığı bu hususu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla bu mahkemelerin 

kaldırılmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Bu nedenle bu kanun taslağının büyük kısmı 

bu mahkemelerin kaldırılmasına ve bu konuyu düzenleyen geçiş hükümlerine ayrılmıştır. 

Öte yandan bu mahkemeler kaldırılırken; bu mahkemelerin bir takım uygulamaları ile 

adil yargılama hakkını, kişi güvenliğini ve savunma hakkını ihlal ettiği görülen mevzuattaki 

bazı düzenlemelerin kaldırılması veya değiştirilmesinin de gerekli olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda bu kanun taslağı ile adil yargılama hakkının ve savunma hakkını ağır şekilde ihlal 

eden gizli tanıklık kurumu ortadan kaldırılmaktadır. Zira tanığın duruşmada yüze karşı ifade 

vermesinin ardından korunması suretiyle de, adil yargılanma hakkı ihlal edilmeksizin aynı 

amaca ulaşılması mümkündür. 

Mevzuatın tüm olanaklarına ve hatta emredici hükümlerin varlığına karşın, özellikle  

“katalog suçlar” yönünden uygulamaya, tutuklamanın seçimli değil zorunlu olduğu 

anlayışının egemen olduğu bilinmektedir. Bu nedenle taslakta Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “katalog suçlar”ın kaldırılması 

öngörülmektedir.  

Ceza muhakemesi hukukumuzun bir diğer ciddi sorunu olan uzun tutukluluk süreleri 

de, bu bağlamda değerlendirilmiş ve azami tutukluluk süresi 3 yılla sınırlanmıştır. Bu 

düzenlemenin yapılmasında, 2012 yılında yapılan değişiklikten bu yana adli kontrol tedbirinin 

tutuklamaya tam bir alternatif teşkil etmesi de etken olmuştur.    

Taslakta yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, verdikleri gerekçesiz tutuklama ve 

mahkumiyet kararları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya 

Anayasa Mahkemesi önünde mahkum olmasına yol açan hakimlere, ceza davasında verilmiş 

bir mahkumiyet aranmaksızın, devlet tarafından rücu etme imkanının tanınmasıdır. Böylelikle 

uygulamada sıklıkla rastlanan ve adil yargılanama hakkının ciddi biçimde ihlal eden 

gerekçesiz hüküm ve tutuklama kararlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADDE GEREKÇELERİ 

 

 

MADDE 1- Madde ile 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava 

ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 105 inci maddesi hükmü ile yürürlükten 

kaldırılan Ceza Muhakemesi Kanununun 250 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 

görevlendirilen mahkemelerin, ellerinde bulunan dava dosyalarına kesin hüküm ile 

sonuçlanıncaya kadar bakmaya devam etmelerine dair düzenleme ile özel görevli ağır ceza 

mahkemelerine mevzuatta yapılan atıfların, Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılmasına ilişkin 

hükmün kaldırılması öngörülmektedir. 

 Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile yürürlükten kaldırılan ancak bu mahkemelerin 

ellerinde bulunan ve kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar bakmaya devam edecekleri 

öngörülmüş olan dava dosyalarının genel görevli ceza mahkemelerine devredilmesi 

sağlanmaktadır. Davaları devralan mahkemeler kovuşturma evresine baştan başlamak 

suretiyle bizzat vicdani kanaatlerini oluşturacak ve sağlıklı bir hüküm kurulması yolunda 

ilerleyeceklerdir. Böylelikle, antidemokratik ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle 

kaldırılmış olan özel görevli ağır ceza mahkemelerinin, henüz kesin hükümle sonuçlanmamış 

davalarda adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarına devam etmeleri önlenmiş olacaktır. 

Hakkında hüküm verilmiş fakat henüz Yargıtaya gönderilmemiş olan dava dosyaları,  

gerekçeli karar yazılmamış olsa bile gereği yapılmak üzere derhal Yargıtaya gönderilecektir. 

Yapılan düzenleme gereği, bu dosyalar Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine sunulmak üzere 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği anda bozulmuş sayılacağından, gerekçeli 

kararın beklenmesinde herhangi bir yarar bulunmamaktadır. 

Hükümdeki hukuka aykırılıkların denetlendiği bir yol olan temyiz kanun yolu 

incelemesinde adil yargılanma hakkı ihlal edilerek verilmiş bir hükmün tüm sakatlıklarının 

giderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Temyiz kanun yolu incelemesi ancak adil yargılanma 

sonucunda verilmiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinde yapılabilir. Bu nedenle madde 

hükmünde Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ceza daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığında bekleyen dosyaların görev yönünden bozulmuş sayılarak herhangi bir 

inceleme yapılmaksızın, adil yargılanma hakkına uygun bir yargılamanın yapılması amacıyla 

ilk derece mahkemesine gönderilmesi düzenlenmektedir. 6352 sayılı Kanunun kabul tarihi 

olan 2/7/2012 tarihinde, savunma ve adil yargılanma haklarını ihlal edecek şekilde yargılama 

yaptığı ve anti demokratik olduğu, yasama organınca takdir ve tespit edilerek yürürlükten 

kaldırılan özel görevli ağır ceza mahkemelerinin, bu tarihten itibaren vermiş olduğu 

mahkumiyet kararlarının güvenilirliği de tartışmalı hale gelmiştir. Maddeye eklenen beşinci 

fıkra ile hukuki güvenlik ilkesinin gereğini yerine getirmek üzere, özel görevli ağır ceza 

mahkemeleri tarafından 2/7/2012 tarihinden itibaren verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin 

dava dosyalarının, görevli ve yetkili ceza mahkemesine tevdi edilerek adil yargılama hakkına 

uygun bir yargılamanın yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu mahkemelerde 

görev yapan hakim ve savcıların savunma hakkını, adil yargılanma hakkını ihlal eden 

uygulamaların kamu vicdanında yarattığı rahatsızlığı gidermek ve ortaya çıkan tartışmalardan 

sonra tüm ceza muhakemesi sürecinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla yeniden 

yapılacak yargılamada aynı işte daha önce soruşturma ve kovuşturma evresinde herhangi bir 

şekilde görev almış olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev alamayacağı madde ile 

düzenlenmiştir. 

 Yukarıda açıklanan gerekçelerle, maddeye getirilen altıncı fıkra ile özel görevli ağır 

ceza mahkemelerinin 2/7/2012 tarihi itibariyle kesinleşmiş mahkumiyet kararlarına ilişkin 

dava dosyalarının görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından yargılamanın yenilenmesi 



suretiyle yeniden incelenmesi ve adil bir yargılama yapılması olanağı getirilerek, mahkumiyet 

hükümlerinden doğmuş bireysel mağduriyetler ile kamusal zararın giderilmesi 

amaçlanmaktadır. Madde ile yargılamanın yenilenmesiyle görevli olan mahkemelere kabule 

değerlik değerlendirmesi konusunda bir takdir yetkisi verilmemesi ve doğrudan duruşmanın 

açılması kararının alınacağı hükme bağlanmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanununun 7 inci 

maddesine yapılan atıfla görevli olmayan hakimin yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında 

yaptığı işlemler hükümsüz olduğuna dolayısıyla bunların tekrar edilmesi gerektiğine; 

Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan atıfla ise yargılamanın yenilenmesi 

halinde önceki yargılamada görev yapan hakimin aynı işte görev alamayacağına vurgu 

yapılmaktadır.  

  

 MADDE 2- Günümüzde topluma hakim olan yargının adalet dağıtamadığı ve etki 

altında bulunduğu algısının en önemli nedenlerinden biri de, devlet güvenlik mahkemeleriyle 

başlayan, özel görevli mahkemelerle sürdürülen ve terörle mücadele mahkemeleriyle varlığını 

ısrarla koruyan çift başlı ceza yargılaması sistemidir. Zira; bunlar “demokratik zamanların 

normal zamanlarının normal mahkemeleri değildirler”. 

 6352 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile değişik Terörle Mücadele Kanununun 10 

uncu maddesi uyarınca kurulan Terörle mücadele mahkemelerinin yargılama konularına 

bakıldığında, bu mahkemelerin ihtisas mahkemesi olmadıkları görülmektedir. İhtisas 

mahkemeleri, yargılanacak konuların özelliği itibariyle, bu alanda deney ve ihtisas sahibi 

yargı yerleri kurularak adaleti daha iyi bir biçimde dağıtabilmek gereksinimini karşılamak 

üzere doğmuş ve geliştirilmiş bulunan yargılama makamlarıdır. İhtisas mahkemelerinin özel 

mahkemelerden (olağanüstü mahkemelerden) en önemli farkı; kuruluş, işleyiş, güvence ve 

yargılama usulleri bakımından genel mahkemeler için konulmuş kurallardan ayrılmamalarıdır.  

   Buna karşın, terörle mücadele mahkemelerinin yargılama usulleri itibariyle savunma 

hakkını sınırladıkları, dolayısıyla maddi gerçeğe ulaşılmasında zaafa neden olup, toplumun 

adalet duygusunu zedeleyerek çift başlı yargılamaya yol açtıkları ortadadır. 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 inci maddesi 

uyarınca özel görevli mahkemelerin kesin olarak kaldırılmasından sonra, davaların yine özel 

görevli olan terörle mücadele mahkemelerinde görülmesi, yurttaşların hukuki güvenlik ve adil 

yargılanma hakkına dair endişeleri gidermeyecektir.  

 Bu nedenle Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca kurulan ağır ceza 

mahkemelerinin kaldırılması, böylelikle çift başlı ceza yargılaması sistemine son verilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

 MADDE 3- Madde ile bu kanunun yayımı tarihi itibariyle görev ve yetkileri sona eren 

terörle mücadele mahkemelerinin baktığı dava dosyaları ile Cumhuriyet Savcılıklarınca 

Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak yürütülen soruşturmalara ilişkin dosyaların genel 

görevli ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredilmesi hususu 

düzenlenmektedir. Cumhuriyet savcılığı soruşturmaya baştan başlayarak bu evrede gerekli 

gördüğü işlemleri yeniden yapacak; buna karşın davaları devralan mahkemeler ise, 

kovuşturma evresine baştan başlamak suretiyle bizzat vicdani kanaatlerini oluşturacak ve 

sağlıklı bir hüküm kurulması yolunda ilerleyeceklerdir. Böylelikle yurttaşların adil 

yargılanma ile hukuk devleti ilkesinin gereği olan hukuki güvenlik hakkına kavuşmaları 

sağlanacak; maddi gerçeğin ortaya çıkmasına olanak verilecektir. Hakkında hüküm verilmiş 

fakat henüz Yargıtay’a gönderilmemiş olan dava dosyaları, gerekçeli karar yazılmamış olsa 

bile gereği yapılmak üzere derhal Yargıtay’a gönderilecektir. Yapılan düzenleme gereği, bu 

dosyalar Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na gönderildiği anda bozulmuş sayılacağından, gerekçeli kararın beklenmesinde 

herhangi bir yarar bulunmamaktadır. 



Maddenin ikinci fıkrası ile demokratik bir hukuk devletinde yeri olmayan, çift başlı 

yargılamaya yol açan terörle mücadele mahkemelerinin vermiş olduğu mahkumiyet 

kararlarından temyiz kanun yolu incelemesi için bekleyenlerin, görev yönünden bozma kararı 

verilerek görevli ve yetkili ceza mahkemesine gönderilmesi hususu düzenlenmektedir. 

Hükümdeki hukuka aykırılıkların denetlendiği bir yol olan temyiz kanun yolu incelemesinde, 

adil yargılanma hakkı ihlal edilerek verilmiş bir hükmün tüm hukuka aykırılıkların 

giderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Temyiz kanun yolu incelemesi, ancak adil yargılanma 

sonucunda verilmiş bir ilk derece mahkemesi kararı üzerinde yapılabilir. Bu nedenle madde 

hükmünde Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ceza daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığında bekleyen dosyaların görev yönünden bozulmuş sayılarak herhangi bir 

inceleme yapılmaksızın, adil yargılanma hakkına uygun bir yargılamanın yapılması amacıyla 

ilk derece mahkemesine gönderilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca bu mahkemelerde görev 

yapan hakim ve savcıların savunma hakkını, adil yargılanma hakkını ihlal eden uygulamaların 

kamu vicdanında yarattığı rahatsızlığı gidermek ve ortaya çıkan tartışmalardan sonra tüm ceza 

muhakemesi sürecinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılacak 

yargılamada aynı işte daha önce soruşturma ve kovuşturma evresinde herhangi bir şekilde 

görev almış olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev alamayacağı madde ile 

düzenlenmiştir. 

 Yukarıda açıklanan gerekçelerle, maddeye getirilen üçüncü fıkra ile terörle mücadele 

mahkemelerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kesinleşmiş mahkumiyet 

kararlarına ilişkin dava dosyalarının görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından 

yargılamanın yenilenmesi suretiyle yeniden incelenmesi ve adil bir yargılama yapılması 

olanağı getirilerek, mahkumiyet hükümlerinden doğmuş bireysel mağduriyetler ile kamusal 

zararın giderilmesi amaçlanmaktadır. Madde ile yargılamanın yenilenmesiyle görevli olan 

mahkemelere kabule değerlik değerlendirmesi konusunda bir takdir yetkisi verilmemesi ve 

doğrudan duruşmanın açılması kararının alınacağı hükme bağlanmaktadır. Ceza Muhakemesi 

Kanununun 7 inci maddesine yapılan atıfla görevli olmayan hakimin yenilenmesi mümkün 

olmayanlar dışında yaptığı işlemler hükümsüz olduğuna dolayısıyla bunların tekrar edilmesi 

gerektiğine; Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan atıfla ise yargılamanın 

yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakimin aynı işte görev alamayacağına 

vurgu yapılmaktadır.  

   

 MADDE 4 - Dördüncü madde ile ceza muhakemesi hukukunda adil yargılanma ve 

savunma haklarının ağır şekilde ihlaline yol açan bir uygulama olan gizli tanıklık kurumu 

kaldırılmaktadır. Gizli tanığa, kimliğinin ortaya çıkmaması gerekçesiyle pek çok sorunun 

sorulamaması, tanığın verdiği bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi imkanını savunmanın 

elinden almaktadır. Gizli tanıklığa ilişkin bir diğer hüküm olan ve beşinci madde ile kaldırılan 

Tanık Koruma Kanunu’nun dokuzuncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Bu madde 

hükmü savunma hakkını kısıtlayacak şekilde uygulanamaz” hükmü ise, bir temenniyi ifade 

etmekten öteye geçmemektedir. Zira gizli tanığın varlığı, başlı başına bir savunma hakkı 

ihlalidir. Bu nedenle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58 inci maddesinin ikinci, 

üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Gizli tanıklıktan beklenen fayda, tanık koruma programının etkin bir şekilde 

uygulanmasıyla, savunma ve adil yargılanma hakları ihlal edilmeden de sağlanabilir. Bu 

nedenle aynı hükmün dördüncü fıkrası, bu doğrultuda yeniden düzenlenmektedir. 

 

MADDE 5 - Dördüncü maddeyle gizli tanıklık kurumunun kaldırılması nedeniyle 

işlevsiz kaldığından, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

  



MADDE 6 - Dördüncü maddeyle gizli tanıklık kurumunun kaldırılması nedeniyle 

işlevsiz kaldığından, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 9 uncu 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 MADDE 7- Başta Anayasa olmak üzere mevzuatta gerekçe gösterilmesine ilişkin var 

olan emredici hükümlere karşın mahkemelerin hala gerekçesiz tutuklama kararları verdikleri 

görülmektedir. Hakimleri gerekçe göstermeme kolaycılığına iten en önemli nedenlerden biri 

katalog suçların varlığıdır. Zira; bu suçların varlığı durumunda uygulamada tutuklamanın bir 

araç olduğu unutulmakta, tutuklamanın zorunlu olduğu anlayışı egemen hale gelmektedir. 

 Bu bağlamda otomatik tutuklama sebebi olarak algılanan “katalog suçlar”ın 

düzenlendiği ilgili maddenin kaldırılması ile tutuklama kararlarının gerekçeli verilmesi 

ilkesinin yaşama geçirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

            MADDE 8- Uzun tutukluluk süresinin ceza muhakemesi hukukumuzdaki en ciddi 

sorunlardan biri olduğu açıktır. Bu hükümle Ceza Muhakemesi Kanununda ağır ceza 

mahkemelerinin görevine giren işlerdeki 2 yıllık azami tutukluluk süresi korunmakta, fakat 

uzatma süresi olması gerektiği şekilde asıl süreden daha kısa biçimde düzenlenmektedir. 

Tutuklamanın bir ceza değil, araç niteliğinde bir koruma tedbiri olduğu düşünüldüğünde 

toplam üç yıllık süre son derece makuldür. Kaldı ki 2012 yılında 6352 sayılı Kanunla, adli 

kontrol koruma tedbiri, öngörülen cezaya bakılmaksızın tüm suçlar bakımından uygulanabilir 

hale getirilmiştir. Böylelikle adli kontrolün, tutuklamaya tam bir alternatif teşkil etmesi 

sağlanarak, hakimin tutuklama ile serbest bırakma seçenekleri arasında sınırlı kalmaması 

amaçlanmıştır. Fakat uygulamada, özellikle katalog suçların varlığı nedeniyle, söz konusu 

düzenleme beklenen yararı sağlayamamıştır. Bu madde hükmüyle azami tutukluluk süresinin 

üç yıla indirilmesinin, bu amacı sağlamaya elverişli olduğu düşünülmektedir. 

 

MADDE 9- Anayasamıza göre mahkemelerin ve hâkimlerin bütün kararları gerekçeli 

olmak zorundadır. Kanun maddelerinin tekrarı ve soyut ifadeler, kuşkusuz ki gerekçe değildir. 

Gerekçesiz verilen mahkumiyet hükümleri ve tutuklama kararları, keyfidir. Bu nedenle madde 

ile görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmaktan dolayı 

mahkumiyet şartı aranmaksızın, verdiği gerekçesiz tutuklama veya mahkumiyet kararı, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına konu olan, 

sorumlu hakime, ödenen tazminattan dolayı rücu hakkı saklı tutulmaktadır. Böylece, adil 

yargılanma hakkını ve bireysel özgürlükleri koruyan düzenlemelerin yargı organlarınca 

süratle benimsenmesi sağlanabilecektir. 

 

 MADDE 10- Yürürlük maddesidir. 

 

 MADDE 11- Yürütme maddesidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADİL YARGILANMA HAKKININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA CEZA 

MUHAKEMESİNE İLİŞKİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

 

            

  

MADDE 1 - 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara 

İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2 inci maddesinin dördüncü, 

beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

 

 “Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 nci maddesinin birinci 

fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde görülmekte olan davalar, ayrıca bir karar 

verilmesine gerek kalmaksızın kovuşturma evresine baştan başlanmak üzere genel hükümler 

uyarınca görevli ve yetkili ceza mahkemesine devredilir. Hakkında hüküm verilmiş fakat 

henüz Yargıtaya gönderilmemiş olan dava dosyaları, gerekçeli karar yazılmamış olsa bile 

gereği yapılmak üzere derhal Yargıtaya gönderilir.” 

 “Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 nci maddesinin birinci 

fıkrasına göre görevlendirilen mahkemeler tarafından 2/7/2012 tarihinden itibaren ilk kez 

veya bozma üzerine verilmiş mahkumiyet kararlarına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

ceza daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bekleyen dosyalar, herhangi bir 

inceleme yapılmaksızın görev yönünden bozulmuş sayılarak görevli ve yetkili ceza 

mahkemesine gönderilir. Yeniden yapılacak yargılamada aynı işte daha önce soruşturma ve 

kovuşturma evresinde herhangi bir şekilde görev almış olan hakim ve Cumhuriyet savcıları 

görev alamaz.”  

 “Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 nci maddesinin birinci 

fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerin 2/7/2012 tarihi itibariyle kesinleşmiş 

mahkumiyet kararları hakkında görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından ayrıca bir karar 

verilmesine gerek olmaksızın Ceza Muhakemesi Kanununun 311 ve devamı maddeleri 

uyarınca yargılamanın yenilenmesi kararı verilir. Yargılamayı yenileyecek olan mahkeme, 

yargılamanın yenilenmesinin kabule değer olup olmadığına dair bir denetim yapmaksızın 

doğrudan duruşmanın açılmasına karar verir. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanununun 7 

inci ve 23 üncü maddesinin üçüncü fıkraları uygulanır.”  

 

MADDE 2- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 MADDE 3- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

 

 “GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunun yürürlükten kaldırılan 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılmış olan davalar ile aynı maddeye 

dayanılarak yürütülen soruşturmalar, ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmaksızın 

soruşturma veya kovuşturmaya baştan başlanmak üzere genel hükümler uyarınca görevli ve 

yetkili ceza mahkemelerine veya bu mahkemenin bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığına 

devredilir. Hakkında hüküm verilmiş fakat henüz Yargıtaya gönderilmemiş olan dava 

dosyaları, gerekçeli karar yazılmamış olsa bile gereği yapılmak üzere derhal Yargıtaya 

gönderilir.”  

 



 “Bu Kanunun yürürlükten kaldırılan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 

görevlendirilen mahkemeler tarafından ilk kez veya bozma üzerine verilmiş mahkumiyet 

kararlarına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ceza daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığında bekleyen dosyalar, herhangi bir inceleme yapılmaksızın görev yönünden 

bozulmuş sayılarak görevli ve yetkili ceza mahkemesine gönderilir. Yeniden yapılacak 

yargılamada aynı işte daha önce soruşturma ve kovuşturma evresinde herhangi bir şekilde 

görev almış olan hakim ve Cumhuriyet savcıları görev alamaz.”  

“Bu Kanunun yürürlükten kaldırılan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 

görevlendirilen mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararları hakkında 

görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın 

Ceza Muhakemesi Kanununun 311 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamanın yenilenmesi 

kararı verilir. Yargılamayı yenileyecek olan mahkeme, yargılamanın yenilenmesinin kabule 

değer olup olmadığına dair bir denetim yapmaksızın doğrudan duruşmanın açılmasına karar 

verir. Bu durumda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 7 inci ve 23 üncü maddesinin 

üçüncü fıkraları uygulanır. ” 

  

MADDE 4- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58 inci 

maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin güvenliğinin sağlanması hususunda 

alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. “ 

 

MADDE 5- 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 6- 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 9 uncu 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 MADDE 8- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 “Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek en fazla bir yıl uzatılabilir.” 

 

  MADDE 9- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 93/A 

maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

 “Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 

dolayı mahkumiyet şartı aranmaksızın, verdiği gerekçesiz tutuklama veya mahkumiyet kararı, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına konu olan 

sorumlu hakime, ödenen tazminattan dolayı rücu hakkı saklıdır.” 

 

 MADDE 10- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 MADDE 11- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 


