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13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine îlişkin Kanun
(Resmî
Kanun No.
2836

Gazete

ile yayımı

: 1.6.1983 Sayı

: 18067)
Kabul tarihi
3 . 6 . 1983

M A D D E 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, küşi hürriyeti, kaır-u selameti aleyhine işlenen cürümlerle, adam öl
dürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel emni
yet gözetimi altında olanlardan veya sıkıyönetim bölge «"nde belirli bir ikametgâhı olmayanlardan veya diğer
şüphel olan veya genel güvenlik ve kamu düzeni bakıırardcıa zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişiler
den gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek veya bu bölge içinde belirli yerlere
girmelerini veya yerleşmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri de,
sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak;
Genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zaraılı faaliyette buJunanüardan gerekli görülenler sıkıyönetim
konrataruıaın takd'irine göre beş yılı geçmemek üzere sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılarak İçişleri Bakanlı
ğınca belirlenecek yerlerde ikamete mecbur tutuluılar.
M A D D E 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının; savcılık veya hâkimlik gö
revlerinde top'aır» olarak en az 5 yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır.
M A D D E 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim K::nununun ek 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Görevlen dUrüceck hâkimlerin asıl görev yerleri ile üîişkileri kesilmez ve kadroları saklı kalır. Bu hâkim
lerin hâkimlik veya savcılık görevlerinde toplam olarak esi vz 5 yıî süre ile hizmet görmüş olmaları ve ceza
davalarında yetişmiş olmaları şarttır.
M A D D E 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek 8 inci madde eklenmiştir.
F K MADDE 8. — Sıkıyönetim askerî mahkemesinin görevine girmesine rağmen, sıkıyönetim komutam
tarafımdan sıkıyönetim askerî mahkemesinde bakılması ma lüzum görüşmeyerek 13, 15 ve ek 4 üncü madde hüküır'eri gereğince ilgili adlî mercilere gönderilen suç dosyasının, daha sonra sıkıyönetim askerî savcılığında
sürdürülen bir soruşturma veya sıkıyönetim askerî mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile şahsî veya fiilî
irtibat halinüt mevcut olması ve bu dosyaların birleştirilerek görülmesinin zorunlu bulunması hallerinde, ha
zırlık soruşturması sırasında sıkıyönetim askerî savcısınca, ton soruşturma sırasında sıkıyönetim askerî mah
kemesince bu dosyaların birleştirilmesine kaıar verilmesi üzerine, ilgili savcılık veya mahkemece görevsizlik
keren verilerek, suç dosyası istemde bulunan sıkıyönetim askerî savcılığına veya askerî mahkemesine gönderiffir.
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MADDE 5. — Bu Kanun, 2 nci maddesi 10.10.1980 tarihînden 3 üncü maddesi 11.12.1980 tarihinden ge
çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanon hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR

Cilt
13
16
18

Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa>
43
74
108
109

578
3
219:220
240:251

I - Gerekçeli 353 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 109 uncu Birleşimine, 596 S. Sayılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 148 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Millî Güvenlik Konseyi
Millî Savunma komisyonları görüşmüştür.
III - Esas N o . : Danışma Meclisi 1/610, Millî Güvenlik Konseyi 1/529.

