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13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı
ğiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî
Kanun No.
2766

Gazete

ile yayımı

: 30.12.1982 Sayı

Maddelerinin De

: 17914)
Kabul Tarihi :
28 . 12 . 1982

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları
sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine
son verilmesi, mahallî idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hakkında
ki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tabi oldukları; 5434 sayılı T.
C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlikkurumlan hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Bu
şekilde işlerine /son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha
kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hak
kında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (c)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla sayıda
bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koymak;
sıkıyönetim komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildi
ri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarım toplatmak; bunları basan mat
baaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak; yayma yeni
girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak;
MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin son
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izin
siz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makamlarına ikametgâhlarını veya buradan ayrılışlarında gidecekle
ri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan bir yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin 1
inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sıkıyönetim ilanından sonra; sıkıyönetim ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suçlar
la ek 4 üncü maddede yazılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para ce
zalan o suç için muayyen olan cezanın üçte birinden az olmamak üzere iki katma kadar artırılır. Ancak,
sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek
cezalar o fiil için muayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.
GEÇÎCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
2 nci maddesine 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkıyö
netim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komutanlıklarınca ye
niden tetkik edilip, kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar, diğer kamu görev
lileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkında
tabi oldukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumlan hakkındaki
kanun hükümleri uygulanır.
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MADDE 5. — Bu Kanun; 2 nci maddesi 26.12.1978 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AlT TUTANAKLAR

Cilt
8
13

Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa
135
33
34

256
81
156:158

1 - Gerekçeli 264 ve 260 S. Sayılı basmayazılar Danışma Meclisinin 34 üncü Birleşimine, 515 S. Sa
yılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 124 üncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Gü
venlik Konseyi Millî Savunma komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi 1/478, 2/76, Millî Güvenlik Konseyi 1/463, 2/107.

