UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

uyuşmazlığı çözüldükten sonra,zuhuien yenıue«

CEZA BÖLÜMÜ

yapılan başvuru üzerine yeni bir karar veril-

Esas

meşine yer olmadığı hk.

No î 1981/131

Karar No : 1981/426
KARAR
Davacı

: K«H.

Sanık

: Mazhar Naci Yalman ve Kemal Turan.

OLAY

: 5.12.1975 günü,Erzurum Yüksek öğrenim Derneği’ne bağlı olarak sanık

ların sahibi bulundukları ,EYÖD bülteninin halka dağıtılan 4 sayılı nüshasmda,cumhuriyetin
tahkir ve tezyif edildiği,kanunun cürüm saydığlfiilin övüldüğü ve cemiyetin muhtelif sınıf
larını umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik edildiği iddiasıyla
sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Yasası’nın 64. maddesi delaletiyle 159/İlk.,173/Son.,
ve 312/Son. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne dava açılmış ve sonradan dava dosyası Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal ettirilmiştir.
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi,1.2.1979 gününde,esas 1976/197, karar 1979/19 sayı
ile,sanıklara atılı suçların sıkıyönetim il&nını gerektiren nitelikte olduğu gerekçesiyle
görevsizlik karan vermiştir.
Erzurum-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi,17.12*1980 gününde,
1980/44 esas sayı ile,suçun sıkıyönetim ilânından önce işlendiği ve şiddet eylemlerinden
olmadığı ve sıkıyönetim mahkemelerinde görülen davalarla bağlantılı bulunmadığından Adlî
Yargı'nın görevli olduğu kanısına vararak, 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca Mahke
memiz 'e başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE i Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza Bölümü,Kenan Terzioğlu BaşkanlığmdafFethi Özdüral, İsmail Oğuz,Şeref Tolungüç,
Orhan Erdem,Servet Tüzün ve Haşan Çelikkale'nin katılmalarıyla yaptığı 29*6.1981 günlü top
«
lantıda,geçici raportör hâkim Muzaffer Akçay'ın raporu ile dosyadaki belgeler,Cumhuriyet
A
Başsavcılığı ve skeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Adlî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki
düşünce yazıları okunduktan,toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı IXırmı
Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Nursafa Pandar'ın evvelce
aynı konuda karar verilmiş olduğundan yeniden karar ittihazına mahal olmadığına karar ver
mesi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp,düşünüldü
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Belgelerin ve Mahkememiz *in 198l/l53 esas sajiı dosyasının incelenmesinden,
evvelce Mahkememiz'ce Adlî Yargı'nın görevsizlik kararının kaldırılmasına kesin olarak
karar verildiği anlaşıldığından, "bu kerre zuhulen yeniden yapılan başvuru hakkında yeni
bir karar ittihazına mahal bulunmamaktadır*
SONUÇ ; Mahkememiz'in 198l/l53 esasına kayıtlı dosyada 18*5*1901 gün,198l/273
sayılı kararınızla Adlî Yargı’nın görevli olduğuna ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nin
1*2*1919 gün, esas 1976/197»1979/19 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına kesin
olarak oybirliğiyle karar verilmiş bulunduğu anlaşıldığından, sözü edilen I981/ 13I esas
sayılı dosya hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 29*6*1981 gününde kesin
olarak oybirliğiyle karar verildi*
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