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Politik ve ideolojik saikle işlen»

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

meyen, sıkıyönetim ilSnına neden olan

CEZA BÖLÜMÜ
Esas No

suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde

: 1980/137

bağlantılı bulunmayan suçlara ait davar

Karar No : 1980/208

ların Adlî Yargı yerinde görülmesi gerd
KARAR

t iği hk.

Davacı

: K.H.

Sanıklar

: Ekrea Kızılboğa, Aydın Kızılboğa (Küpeli)

OLAY

: 24»9»1976 günü bir suçluyu almak için TQB-DER Lokaline gidssı polis

memuru Mustafa Yılmaz ve Emin Bayran'a sanıklardan. Ekrea Kızılboğa*nın ana avrat küfret
tiği, karakola getirilmesinden sonra nezaret odasının kapısını kırdığı ve hakaretini sür
dürerek, ’’Böyle devletin, böyle polisin, böyle kanonun anasını avradını S«K, ederim” diy
küfrettiği, diğer sanık Aydın Kızılboğa*nın, kardeşinin nezarete alınmasına sinirlesıera
etrafına toplctdığı/feaîabalıkla Emniyete gelerek yakmıcı polislere hakarette bulunduğu,
iddiasıyla Göle C»Savcılığı ‘nın istemi üzerine Göle Sorgu Hâkimiigi’nds yapılan ilk so
ruşturma sonunda sanık Ekrem Kızılboğa’nm eylemine uyan Türk Ceza Yasası’nın 159/1»,
516/ilk», 266» t sanık îydın Kızılboğa*nın eylemine uyan Türk Ceza Yasası*nın 266», 456/4
27l/l», 61,, maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle son soruşturmanın Göle A3 İİ
ye Ceza Mahkemesi*nde açılmasına karar verilmiştir*
Göle Asliye Ceza Mahkemesi, 18*9»1979 gününde 1979/182-161 sayı ile: Sanıklara yok
letilen suçların 1402 sayılı Yasa*nın uygulanmasını gerektiren suçlardan bulunduğu düşün
cesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Erzincan-Erzurura-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Sumaralı Askerî Malıkemesi,
29.4.19$0 gününde, 19$0/282 esas saı ile: Sanıklara yükletilen suçlarm sıkıyönetim ilâ
nına neden olan suçlardan olmadığı ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan
bir dava ile de bağlantısının bulunmadığı, buna göre, davanın Göle Asliye Ceza Mahkemesi
de görülmesi gerektiği kanısına vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi için, 2247
sayılı Yasa'nın 19 . maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi*ne başvurulmasına ve Uyuşmazi:
Mahkemesi kararı gelinceye değin yargılamanın ertelenmesine karar vermiştir,
İIICT^T.ME VS GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkera<
si Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H , Eoyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, İsmail Oğuz, Hakkı Müder»
risoğlu, Şeref Tolungüç, Servet 'Yüzün ve İsmet Onur*m katıldığı

30,6,1980 günlü oturur

day geçici raportör Muzaffer Akçay'm raporu ile dosyadaki belgeler ve Cumhuriyet Başsav
cılığı ileAskerî Yargıtay Başsavcılığı»nın bu davada Adlî Yargı•nın görevli olduğu yo
lundaki düşünce yazıları okunduktan} oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yar-

Esas Ho

s 198o/l37

■2-

dimcx Durmuş Gaiiioğlu'iliua .jrBaalİ düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlen
dikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü*
Gerek Anayasalın 124»» gerek sıkıyönetim askeri mahkeraelerinin görevlerini beli
leyen 1402 sayılı Yasa*nın 13. ve 15 » maddeleri hükümleri karşısında, olay kısmında oluş
■biçimi açıklanan suçun, Anayasalın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve öz
gürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemleri niteliğinde, sıkıyönetim
ilân nedenlerine ve faaliyetlerine ilişkin, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu
herhangi bir suçla genel ve ortak anaç içerisinde "bağlantılı olduğu yolunda, politik ve
ya ideolojik saikle işlendiği hususlarında dosyada yeterli kanıt bulunmadığına göre, bu
davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekir.
Bu nedenlerle, Göle Asliye Ceza Kahkem©si*nin görevsizlik kararının kaldırılması
na karar verilmelidir*
SONUÇt Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,
bu nedenle Göle Asliye Ceza 'Mahkenesi »nin 18 «9 »1979 günlü, 1979/182-161 sayılı görevsiz
lik kararının kaldırılmasına 30.6*1980 g ününde kesin olarak oybirliğiyle

karar verildi

