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ÖZET : Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylar?

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

ilişkin olup,ilandan üç aydan daha önce işlem

CEZA BÖLÜMÜ

ve 1402 sayılı Yasa'nın 13/"b maddesinde yazıl:

Esas

No : 198l/l62

Karar

No : I 98I /7 8 3

bağlantı ¿urumu saptanmayan suça ait davanın
Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı

: K .H .

Sanık

j Feramuz Gökçe ve Arkadaşları

OL AY

: 9*5*1976 geçesi Ardahanda bir

piyesin oynanması sırasında sanıkla.—

#in (kürt halkına,halklara özgürlük,deniz,ibo,çayan-savaşa devam)şeklinde bağırdıkları ve
sanıklardan feramuzun üzerinde çeşitli slogan yazılı kağıtlar çıktığı ileri sürülerek
T»C*K.un 142/3*madde ile cezalandırılmaları istemiyle Diyarbakır Devlet Güvenlik C«Savcılığı’nca haklarında kamu davası açılmıştır»
DiyarbakırDevlet GüvenlikMahkemesi, 1173 sayılı Kuruluş
kemesi kararı

ile iptaledilmesinedeniyle

Yasası'nm Anayasa Mah

dosyanın Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'ne gön

derilmesine karar vermiştir*
Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi, 26.1.1979 gününde,esas 1976/175»karar 1979/15 sa
yı ile,suçun sıkıyönetim ilanına neden olan eylemlerden bulunduğu gerekçesiyle görevsiz
lik kararı vermiştir^.
Erzurunw-Ağrı-£ars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi,29.1.

198i günündef1980/42 sayı ile,suçun sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlendiği ve sıkı,
yönetim mahkemesinin el koyduğu bir dava ile bağlantılı olmadığı nedeniyle Adli Yargı
yerinin görevli olduğu kanısına vararak 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesi uyarınca Ifyuşmazi

İlk Mahkemesi ne başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza Bölümü,Ahmet Hfe Boyacıoğlu'nun Başkanlığında,Fethi Özdural,İsmail Oğuz,Şeref
£
Tolungüç,Orhan Erdem,Y*İsmet yer ve Haluk Yardımcı'nm katılmaları ile yaptığı 23.11.

198i günlü toplantıda,geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler
Cumhuriyet Başsavcılığı ’ n m Askeri,Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nm M l i Yargı’n m görev
li olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan{toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine
katılan Yardımcı Durmuş• §$tniöğlUıile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı
Nursefa Pandar’m Adli Yargı'nın görevli olduğu biçimindeki sözlü açıklamaları dinlendik
ten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Atılı suçun amacı cumhuriyeti,vatan ve milletin bölünmezliğini,bağımsızlığını,

milli güvenliği tehlikeye düşüren, teâıe1 hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya zemin hazır.
layan

Esas No : I 981/ I 62
olayların fikri ve eylemsel yapısını önceden oluşturmak olduğundan "bu suçun Milli Güvenli
Konseyi'nin 7 Sayılı Kararı'nm 4 . maddesi kapsamında ve sıkıyönetim ilanına neden olan ol
lara

ilişkin bulunduğu açıktır*
Suçun 1402 sayılı Yasa'nm değişik 13* maddesinin (a)bendindeki 3 aylık süre dı

şında işlenmesine ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suç ile ge
nel ve ortak amaç içerisinde örgütsel ve organik bağlantılı olarak işlendiği hususunda do
yada somut kanıt bulunmamasına göre,anılan maddenin (b)bendindeki

bağlantı koşulu da

ge

çekleşmediğinden davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir»
Bu nedenle Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasın
karar verilmelidir«
. SONUÇ : Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğinef
bu nedenle Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26*1*1979 günlüfesas 1976/175»karar 1979/15
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 23*11*1981 gününde kesin olarak oybirliğiyle
karar verildi*
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