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1 3 . 5 . 1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek
4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde
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Danışma Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar Md. ; 06-1908 (2145)4509,

15 Haziran 1982

|Konu : Kanun Teklifi.
MÎLLÎ GÜVİBNlâK KONSEYÜ GBNIEL SBKlRlETÎBRUtĞIJNlE
Danışma Meclisi Ö n e l Kurulunun '14 Haziran 1982 HaHühÜ 105 nci Birleşiminde görüşülerek İşaret
oyu ile kabul edBem, llafVa Kuvvetleri Komutanı ve MM 'Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Talisin ŞAHtNKAYA'nın, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek 4 ncü Maddesin m Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir (Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ekte sunulmuştur.
Getregati arz ederim.
\
Sadi IRMAK
Danışma Meclisli Bagfeam
Danışma (Meclisi (Başkanlığuıa
«13.5.19ı7ll Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 4 ncü Maddesinin Değişflirilnıesi ve Bu Ka
nuna Bir Geç'fci Madde Eklenmesine Ilişlkin Kanun TeMiıfi» ye gerekçesi ilişikte sunuhnuştur.
Gereğini arz ederim.
Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral

Hava Kuvvetleri Komutanı
ve Millî Güvenlik
Konseyi Üyesi
GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ
(BiIİMidiği üzere, kaçakçılığın Devletin; Siyasî, Malî, İk'tisaldî, Askeri, idarî Güvenliğini bozacak boyutlara
ulaşması halinde sıkıyönetim mahkemelerinin görevli olacağına ilişkin 8.112,19180 tarih ve 2354 numaralı Ka
nun ile düzenleme yapılmıştır. Ancak, muhtelif sıkıyönetim bölgelerimde aynı örgüte ailt kaçakçılık suçları
işlenmektedir. Bu şekildeku bir suçun muhtelif mahkemelerde ve münferit davalar hal'inıde görülmesi karışılkhklara ve davaların uzamasına ndden ofaıaktiadır. Ayrıca kaçakçılık ıdaıvaları belli bir ihtisası da gerek
tirmektedir. Bu bakımldan geniş kapsamlı kaçakçılık olaylarının önceden tespit edilecek b'ir veya birkaç sı
kıyönetim mahlkemös'inlde görülmesi daha uygun olacağından iş bu kanun teklifi hazırlanmış ve birinci mad
de ile bu yolda düzenleme geçirilmiştir.
Teklifin Mnci maddesi ile, kanunda yapılan değişiklikten önce açılmış bulunan ıkamu davaları bakımın
dan sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerinin devamı sağlanmıştır. Ancak, henüz kamu davası açıl
mamış ise değişiklikten sonra Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek mahkeme veya mahkemeler görev
li ve yetkili olacaklarıdır.
Teklifin üç ve dördüncü maidldeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkinidir*

— 2 MJBî {Savunma Komisyokiıı Raporu
T.C,
MUlî Güvenlik Konseyi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 2/96
Karar No. !: 50

16 Haziran 1982

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlılk Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞjAHİNKAYA tarafın
dan hazırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan «13.5.İİ97U tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Ek 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna ıfîir Geçici ıMadde Eklenmesine İlişkin Kanun
Teklifi» ve getfdkçesi ile teklifin' Danışma Meclisinde 14J6.,1'98İ2 tarihinde görüşülerek kabul edilen şdkli, Komssyonıuimıuzca görüşüldü.
Tdklifin tümü gerekçesin/de ifade edilen (halklı nedenlerle uygun görülerek benimısendtilklten sonra mad
delerin müzakeresine geçilldi.
Tdklifin 1 nıci madde^inddki «Millî Savunana Bakanlığının önceden tespit ve Resmî Gazete ile yayınlaya
cağı ıSılkuyönetiim Askerî Mahkemelerine aittir.» Übaresinfin Danışma Meclisince «'Millî Savunma Bakanlığı
nın önceden tespit edip, Resmî Gazete ile yayunlayacağı Sıkıyönetim Aslkerî Mahkemelerine aittir.» şeklinde
değiştirilerdk kalbuİ ddildiği görülmüştür.
'25,10.19163 tarih ve 353 sayılı Aslkerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 'Usulü Kanununun 1 mel mad
desinde, kanun tekliflinde bulunan ibarenin aynen yer aldığı görülmektedir. Kanunlar arasındlaki terim birli
ğini sağlamak ve uygulamada tereiddüt yaratımamak baJkımından teklifteki ibare daha uygun bülunmuşitur.
Ayrıca Danışma Meclisince bu maddeye «..bakmak görevi...» (kelimelerinden sonra eklenen virgülün yerin
de 'olmadığı zlira «Kanunun 13 noü maddasinddki zaman kaydına 'baikılmalksızın» ibarelerinin de göreve
dahil ıbulunlduğu ve değişikliğe uğratılan asıl metinde de anılan yeride virgül bulunmadığı görülerdk maddenin
anlamı bakımından tekMfldeki noktalamanın yerinde bulunması nedeniyle Danışma 'Meclisi metni yerine,
teklif metnii benimsenmiştir.
Tdklifin 2 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunan ek geçici 5 inci maddenin, 1 nci madde ile sağlanmak
isltenen amaçla çelişkili oldulğu, bir taraftan madddde beliritiilen suçlara ilişkin davaların Millî Savunima Ba
kanlığınca tespit ve ilan ddilecdk mah'kemelerlde bakılması öngörülüılken diğer taraftan açılmış bulunan ka
mu davalarının »bu miahlkemelere intikalinin önlenmesinin uygun bulunmadığı gözönünlde 'tutularak, bu konu
daki bültün davaların tespit ve ilan edilecek Sıkıyönetim Mahkemelerinde görülmesini temlin için geçici madde
yediden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre halen muhtelif Sıkıyönetim Malhlkemelerinde bulunan bu gibi
davalar, mahkemelerim vereceklerdi görevsizlik kararlarıyla Millî Savunima ^Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek
mahkemelere, askerî savcılılklardakji soruşturma dosyaları ise saıvcılılkl'arca verilecdk görevsizlik kararlarıyla
anılan mahkemelerin savcılıMarına gönderilecdklerdir. Bu surdtle ihtisals mahkemeleri niteliğinde olacak bu
mahkemeler ek 4 ncü madde kapsaımıridalkli bütün davalara haıkmış olacaklardır.
Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri Danışma Meclîsinden geçen sekiyle (benimsenmiştir.,
IRaporumuz Milî Güvenlik Konseyine arz olunur.
Başkan
Muzaffer BASKAYNAK
Hâk. Tuğgeneral

Üye
İsmet ONUR
Hâik. Kld. Albay
Üye
Ersin ESEROL
Hâk. Yarbay
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Üye
Edip GÜLTEKİK
Hâk. Kd. Albay

TEKLİF

DANIŞMA MECIİSİNİN KAJBUL ETTİĞİ METİN

13.5.1971 Tarih «ve 1402 Sayılı Sıkıyöntetiim Kamu-'
nunun Ek - 4 üncü 'Maidldesifnin Değiştiribnıesi re !Bu
Kanuna Bir Geçici IMaİlde Eklenmesine İlişkin Ka
nını Teklifi.

13.5.1971 Tarih ve 140(2 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun
Teklifi

IMAİDDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 4 üncü maddesinin birindi fılkrası aşağıda
ki şekilde dağişitiriDmişltir.
«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçunu işliyenler ile, sıkıyönetim askerî mah
kemelerinin görevine giren suçları işliyenleılin fiille
rine iştikak halinde olimaisa bile, bunlara her ne şekil
de olursa ölsuın yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık
ısuçları sanMarınnn Ikaçalklçılik davalarına bakmak
görevi Kanunun ll3 ncü maddesindeki zaman kaydına
'bakılmaksızın, Millî Savunma Bakanlığının öncelden
tespit ve Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim
askerî malhikeımelerine aittir.»

MADDE »1. — 140(2 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 4 ncü maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilin işıfcir.
«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini 'bozacak nitelikteki kaçak çıllıık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim askerî malhkemelerinıiın görevine 'giren suçları işleyenlerin fiillerine
iştirak halinde olmasa bile, bunlara iher ne şekilde
olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suç
lan sanlıklarının kaçakçılık davalarına 'bakmak göre
vi Kanunun 1'3 ncü maddesindeki zaman kaydına bakıllmaksızın Millî Savunma Bakanlığının önceden tes
pit edip, Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim
askerî mahkemelerine aittir.»

MADDE 2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek ıgeçi/ci ma'dlde öklenmiştör.

MADDE 2. — 4402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek geçici 5 nci madde eklenmiştir.

i«E|K GEÇİCİ M'AıDIDE 5. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Ek - 4 üncü madde
kapsamına giren suçlara ilişkin olarak açıfaıış bulu
nan kamu davaları hakkında sıkıyönetim askerî mah
kemelerinin önceki hükümlere göre görev ve yetkileıri devam eder. Henüz kaımu davası açılmamış suç
(dosyaları hakkındaki davalara balkmalk görevi, Millî
Savunma Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazete ile ya
yınlanacak askerî mahkemelere aittir.»

«EK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Ek - 4 ncü madde kap
samına giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan
kamu davaları hakkında sıkıyönetim askerî mahkeme
lerimin önceki hükümlere göre görev ve yetkileri de
vam eder. Henüz kamu davası açılmamış soruşturma
dosyaları hakkındaki davalara bakmak görevi, Millî
Savunma Bakanlığının tespit edip, Resmî Gazete İle
yayınlayacağı askerî sıkıyönetim mahkemelerine aittir.»

IMİAİDOE 3. — ıBu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanunu Balkanlar Korulu yü
rütür.

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
13.5.1971 Tarilı ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 4 ncü Maddesinin Değiştiribnesi ve Bu Kanuna
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1. — 14012 sayılı Sıikıyöneltlim Kalnununuın E/k - 4 ncü maddesinin ibirinei fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«'Devletlin; siyasî veya mailî veya iktisadî veya askerî veya idarî güvenliğimi 'bozacak nitelikteki kaçakçılık
suçumu lişleyenler ile, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin .görevine giren suçları isteyenlerim fiillerine jştiralk
halinde olmasa Ible, bunlara her ne şekilde olunsa olsun yardım ettiği anlaşılan 'kaçakçılık suçları sanıklarının
kaçakçılılk davalarıma bakmak görevi Kanunun 10 ncü maddesindeki zaman kaydına 'bakılmaksızın, Millî Sa
vunma Bakanlığının önceden tespit ve Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim askerî mahkemelerine ait
tir.»

MADDE 2. — 14012 sayılı Sıkıyönetim Kanunuma aşağıdaki ek geçici 5 nd madde efklenıniştir.
EİK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Elk * 4 ncü madde kapsamına
giren suçlara ilişkin olarak açılmış 'bulunan kamu davaları ile henüz soruşturana safihasında olan fiililere iliş
kin davalara bakmak görevi de Millî Savunma Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazete ile yayınlanacak sıkıyö*
netim askerî mahkemelerine aittir.

MADDE 3. — Danışma Meclisi metnimin 3 ncü maddesi aynen kaibul' edilmiştir.
MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen'kabul edilmiştir.
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