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olaylara ilişkin ve sıkıyönetim mahkemele
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rinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak
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amaç içerisinde organik ve örgütsel somut
■bağlantılı olan suça ait davanın Askeri
Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
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: Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu haftalık (Halkın Yolu)

gazetesinin 8 .2 .1 9 7 8 günlü sayısında,komünizm ve kürtçülük pröpağandası yapıldığı ileri
sürülerek,T.C.K.nun 1 4 2 /l- 6 .,1 4 2 /3 —6fct173« maddelerle cezalandırılması istemiyle,İstanbul
C.Savcılığı'nca,hakkında kamu davası açılmıştır.
İstanbul 4* A- ır Ceza Mahkemesi, 1.10.1979 gününde,esas 197 8/ 283 , karar 1979/328
sayı ile,suçun sıkıyönetim ilanına neden olan eylemlerden bulunduğu gerekçesiyle görev
sizlik kararı vermiştir.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi, 8 .1 2 .1 9 8 0 gününde,
1980/414 esas sayı ile;Suçun,sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiği ve Adli
Yargı yerinin görevli olduğu kanısına vararak,2247 sayılı Yasa'nın 19» maddesi uyarınca
Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına karar vermiştir.
Bu karar gereği olarak Uyuşmazlık Mahkemesi'nce verilecek olan kararı bekleme
den,adı geçen mahkeme,1 1 .1 2 .1 9 8 0 gününde,1980/147-269 sayı ile,suçun sıkıyönetim ilanın
dan üç aydan daha önce işlendiği ve askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla
irtibatlı bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Eöylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında 2247 sayı
lı Yasa'nın 14» maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı oluşmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE : rpürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü,Ahmet H. Boyacıoğlu'nun Başkanlığı*nda,Fethi Özdural,İsmail Oğuz,
Şeref Tolungüç,Orhan Erdem,Orhan Ertosun ve Haşan Çelikkale'nin katılmaları ile yaptığı
2 5 .1 .1 9 8 2 günlü oturumda,geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki bel
geler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsaecılığı'nın Askeri Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan{toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı Durmuş rçanioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Ye
d imci Ferhat Ferhanoğlttfnun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü:
Sanığa atılı suçların amacı,cumhuriyeti,vatan ve milletin bütünlüğünü,bölünmez—
ligini,bakımsızlığını,ÎIilli Güvenliği tehlikeye düşürmeye, temel hak ve özgürlükleri ortadaı

kaldırmaya yönelik olduğundan,tu suçların MGK’ nin 7 sayılı Kararı’nın 4 . maddesi kapsamı
na girdiği,"boylece sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açıkça
ortadadır,
Hennekadar bu suçlar,sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiğinden
1402 sayılı Yasa'nın 13/a maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de,Uyuşmazlık Mahkemesi
nin 2 5 .1.1982 günlü,esas 198l / l 55 |karar 1982/17 sayılı kararında belirtildiği gibi,H al
kın Yolu Gazetesi'nin THKP-C adlı yasa dışı örgütün yayın organı olduğu ve bu örgüt hak
kında sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan davalar bulunduğu bilindiğinden,
adı geçen maddenin (b)bendindeki organik ve örgütsel somut bağlantı bulunması koşulu
gerçekleşmiştir.
Bu nedenle,davanın Askeri Yargı yerinde çözülmesi ve İstanbul Sıkıyönetim Komuİ
tanlığı 3 Kolu Askeri Mahkemesi nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi
/1
gerekir,
SOIIUÇ : Anlaşmazlığın,niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiği
ne,bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 3 1 .12,1980 gür
l ü ,1980/147-269 sayılı görevsizlik kararının k a ld ı n İmasına,25 .1 .1 98 2 gününde kesin
olarak oybirliğiyle karar verildi.
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