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: sanığın sorumlu yazı işleri müdürlüğüna yaptığı "Bağımsız Türkiye"

isimli gazetenin 3#4»1978 günlü 45 sayılı nüshasında yayınlanan "Bir Mayısta Taksimde bul
şalım" ve »Halkımıza"başlıklı yazılarla devletin emniyet ve muhafaza kuvvetlerinin tahkir
ve tezyif edildiği,"Kızıldere"'başlıklı yazı ile de kanunun cürüm saydığı fiille r in övül
düğü iddiakıyla İstanbul C.Savcı1ığı'nca sanığın eylemine uyan T*C.Y#nm 1 5 9 / l .,8 0 .,
3 1 2 /1 ^ 2 » ,maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne
kamu davası açılmıştır#
l” İstanbul 5« Ağır Ceza Mahkemesi, i 4 . l l . i 979 gününde,esas 1978 / 4 19 ,karar 1979/

472 sayı ile,suçun,sıkıyönetim ilan nedenlerinden bulunduğu,
2-İstanbul Sıkıyönetim

omutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi jl9«3.198l gününde,

esas 1980/28,karar 1981/373 sayı i l e fsuçun,sıkıyönetim ilanından önceki üç ayın dışında
işlendiği ve sıkıyönetim mahkemelerindeki davalarla irtibatlı "bulunmadığı,
Gerekçesiyle mahkemelerinin görevsiz olduğuna karar vermişlerdir#
Eöylece,İstanbul 5« Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3
Nolu Askeri Mahkemesi'nin kesinleşen kararları arasında,2247 sayılı Yasa'nın ^.m addesin
de belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur#
İNCELEME YE GEREKÇE î^ürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkem
si Ceza Eölümü,Ahmet H# Boyacıoğlu'nun Başkanlığı'nda,Fethi Özdural,İsmail 0 *uz,Şeref Tolungüç,Orhan Erdem,Orhan Ertosun ve Haşan Çelikkale'nin katılmaları ile yaptığı 7#12#198l
günlü toplantıda,geçici raportör Hüseyin Çakıroğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler,Cum
huriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı*nm Adli Y ar g ı'n m görevli olduğu
yolundaki düşünce yazıları okunduktan {toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan
Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargitay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Mustafa
Güzel*in Askeri Y a r g ı'n m görevli olduğu "biçimindeki sözlü açıklamaları dinlendikten sonr

«• -

gereği görüşülüp düşünüldü:
Atılı suçlardan "bir "bölüğünün amacı {cumhuriyeti »vatan ve milletin bütünlüğünü,bö
mezliğini,"bağımsızlığını,milli güvenliği tehlikeye düşüren temel hak ve özgürlükleri or
tadan kaldırmaya zemin hazırlayan olayların fikri ve eylemsel yapısını önceden hazırlamak
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olduğundan bu suçların,M ilii Güvenlik Kcn seyi'nin 7 sayılı Kararı'nın 4» maddesi kapsamında
ve sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açıktır.
Suç, 1402 sayılı Yasa'nın değişik 1 3 .maddesinin (a)bendinde belirlenen üç aylık
süre dışında işlenmiş ise de,Mehmet ^zgen'in komünizm propagandası yapmak suçundan sanık
bulunduğu davada,İstanbiıl Sıkıyönetim komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin 21*11.
I 98I gününde,I 98O/498 esas sayı ile yaptığı başvuruda Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü,
7*12*198l gününde,1981/213 e s a s , 198 l/866 karar sayı ile Askeri Yargı yerini görevli kıldı
ğından,o dava ile Ceza Yargılama Usuiü Yasası'nın 3* ve 353 sayılı Yasa'nın 18* maddesinde
ki irtibat hali bulunan bu davanın da Askeri Yargı yerinde görülmesi gerekir*
Bu nedenle,İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi nin görev
sizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir*
ŞONUg : Anlaşmazlığınfniteliği ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin $*12*1981 günlü,I 98I / 2I
esas sayılı dosya ile Ceza Yargılama Usulü Yasası'nın 3* ve 353 sayılı Yasa'nın 18* madde
sindeki irtibat hali bulunduğundan anlaşmazlığın Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine
bu yüzden de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 19.3*1981 günlü,
esas l 98o / 28,karar 1981/373 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 7 * 12 .198 1 gününde
kesin olarak oybirliğiyle karar verildi*
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