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Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 12. 1993 Sayı : 21804)
Kanun No
3953

Kabul Tarihi
27.12.1993

MADDE 1 - 13 5 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 19 9 1980 tarihli ve
2301 sayılı Kanunla değişik 23 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
Madde 23 - Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görev
ve yetkilen sona erer
Soruşturma \ e dava dosyaları karar venlmesıne gerek olmaksızın durumlarına, mahiyetlerine
ve kanun hukumlenne gore, bulunduktan aşamada soruşturmaya ve yargılamaya devam edilmek
üzere görevli \ e yetkili mercilere gondenlır
MADDE 2 - 1402 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir
EK GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev ve yetkilen devam
etmekte olan sıkıyönetim askerî mahkemelennın görev ve yetkilen sona erer
Bu mahkemelerde görülmekte olan dava dosyalan karar verilmesine gerek olmaksızın ve
bulundukları aşamada yargılamaya devam edilmek üzere, tebliğ aşamasında bulunan, karar venlmış olup da gerekçeli hükümlerinin yazım işlen tamamlanan dava dosyaları durumlarına, mahıyetlenne ve kanun hukumlenne gore, davalara bakmakta olan sıkıyönetim askerî mahkemelerinin
bulundukları yenn yargı çevresindeki görevli yargı mercılenne gondenlır
Temyiz incelemesi için Askerî Yargıtay Başsavcılığında ve Askerî Yargıtay dairelerinde
bulunup da henüz karara bağlanmamış dava dosyaları, Yargıtaya, karar venlmış olanlar, ışlemlennın tamamlanmasını müteakip kanunun yürürlüğe girdiği tarihle davaya bakmaya yetkili
sıkıyönetim askerî mahkemesinin bulunduğu yerin yargı çevresindeki görevli yargı mercilerine
gondenlır
Cezaların infaz ışlemlen, Cumhuriyet başsavcılıklarınca kovuşturulur ve yenne getirilir
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Buyuk Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

16

94

Sayfa
16

19

15

132

50

57

359 361

I - Gerekçeli 179 S Sayılı Basmayazı Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 57 ncı Birleşim
tutanağına bağlıdır
II - Bu Kanunu, Türkiye Buyuk Millet Meclisinin Milli Savunma ve Adalet Komisyonları
görüşmüştür
III - Esas No

1/436

