ZET:Sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara

T .C .

ilişkin olup,sıkıyönetim ilanından üç aydan d£

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

önce işlenen ve 1402 sayılı Yasa'nm 13/b.madc

CEZA BÖLÜMÜ

sinde yazılı “bağlantı koşulu gerçekleşmeyen sı
ESAS NO

: 1980/813

KARAR NO

: I98I/648

lar hakkındaki davanın Adli Yargı yerinde göri
mesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı

: K.H.

Sanık

: Abdullah Bülent Uluer ve 2 arkadaşı.

O L AY

: 3 Ekim 1976 günü İstanbul Teknik Üniversitesindeki (Anti Demokr;

uygulamaları protesto) amacıyla Vilayet makamından alman izne göre yapılan miting ve gi
teri yürüyüşü s ırasmda, s anıkların, topluluğa karşı yaptığı konuşmada komünizm propogand;

suçunu işledikleri ve topluluğa Dev-Genç marşını söylettikleri ve kendileri de marşın si
lenmesine iştirak ettikleri iddia edilerek İstanbul C.Savcılığı'nca T.C.K.nun 142/l.,17!
31« ,33. , maddelerine göre sanıklar hakkında kamu davası açılmıştır.
İstanbul 4»Ağır Ceza Mahkemesi,23.1.1980 günü,Esas 1978/82,Karar I 98O /II sayı!
kararı ile:Atılan suçun,sonradan ilân edilen sıkıyönetimin sebep ve faaliyetleri arasını
bulunduğundan bahisle görevsizlik kararı vermiştir.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3*Numaralı Askeri Mahkemesi 2O .l l .i 98O günü,]
1980/407 sayı ile,olayın sıkıyönetim ilânından üç gydan daha önce geçtiği ve İstanbul 4
Ceza mahkemesinin davaya bakmağa görevli bulunduğu gerekçesiyle 2247 sayılı Yasa'nm 19
maddesine göre görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulm
karar vermiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE

:Türk Ulusu adma yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Ma

mesi Ceza Bölümü,Ahmet H.Boyacıoğlu'nun Başkanlığı'nda,Fethi Özdural,İsmail Oğuz,Şeref r
lungüç,Orhan Erdem,Y.İsmet Ayer ve Haluk Yardımcı'nın katılmaları ile yaptığı 26.10.198!
günlü toplantıda,geçici raportör Fikret Epem'in raporu ile dosyadaki belgeler okundukta
toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan yardımcı Durmuş Ganioğlu,Askeri Yargıta;
savcısı yerine katılan yardımcı Musa Sönmez'in Adli Yargı'nm görevli olduğunu belirten
lü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Olay yerinde oluş biçimi açıklanan sanıklara atılı s uç, sıkıyönetim llSnma neı
olan olaylara ilişkin ise dejilândan üç aydan dahajönce işlenmesi nedeniyle 1402 sayılı ’
nın 13/a.maddesi kapsamı dışında kalmaktadır.Bu suçun sıkıyönetim askeri mahkemelerinin
koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde örgütsel ve organik bir biçimde bağlant
olarak işlendiğini gösteren somut delil ya da karine bulunduğuna dair dosyada bir kayda
lanmadığmdan aynı Yasa'nm 13/b.maddesindeki koşul da gerçekleşmemiştir.

ESAS NO

: 1980/813
Bu nedenle,davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekmektedir.
SONUÇ :Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,

bu nedenle İstanbul 4*Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23»1«1980 günlü,Esas 1978/82,Karar 1980/]
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 26.l O .i98l gününde kesin olarak oybirliğiy]
karar verildi.
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