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ÖZET t Sıkıyönetim ilânına neden olan olay

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

lara ilişkin bulunmakla birlikte,

CEZA BÖLÜMÜ
ESAS NO

1402 sa

yılı Yasa'nm 13# maddesinde öngörülen süre

: 1981/506

ve bağlantı koşullarını içermeyen suçlara

KARAR NO : 1982/312

ait

davanın, Adlî Yargı yerinde görülmesi

gerektiği hk*
KARAR
Davacı

> K.H.

Sanıklar

: Timur Kırhan ve arkadaşları

O L A Y ______10*9*1978 günü yakınıcı Kemal Ünsal'in yanında olay tanığı diğer ar
kadanan olduğu halde, Yenimahalle Demet evi er 3. Cadde üzerindeki Gençler Pastanesi yanın
daki yolda
ateş

yürürlerken, sanıkların sebepsiz ye ani olarak ruhsatsız taşıdıkları silâhla

ettikleri ve yakınıcıyı bacağından asli faili belli olmayacak şekilde

gücüne engel olacak derecede yaraladıkları Yenimahalle C* Savcılığı*nca

15 gün iş

ve

ileri sürülerek,

sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Yasası'nın 463»» 4 5 6 /1 ., 457/l» ve 6136 sayılı Yasa
nın 13* maddeleri uyarıca cezalandırılmaları istemiyle haklarında kamu davası açılmıştır.
Yenimahalle 1 . Asliye

Ceza Mahkemesi, 17*1*1979 gününde, esas 1978/627» karar

1979/6 sayıîl ile; sanıklara atılı suçun yaygın şiddet hareketlerinden olduğu,
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi,

4*12*1980 gününde,

I 9ÖO/87-453 sayı ile; sanıklara atılı suçun, 1402 sayılı Yasa*nın değişik 13/a maddesinde
ki sürede işlenmediği ve görülmekte olan davalarla bağlantısının bulunmadığı,
Gerekçeleriyle görevsizlik kararı vermişlerdir.
Böylece, her iki Mahkemenin kesinleşen görevsizlik kanarları arasında 2247 sayılı
Yasa'nın 14* maddesinde bbelirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur*
İNCELEME VE GEREKÇE:

Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahke

mesi Ceza Bölümü, Kenan Terzioğlu'nun Başkanlığı'nda, Fethi özdural, İsmail Oğuz,Nevzat
Doğan, Yaşar Çiftçioğlu, Haşan Çelikkale veNail

1982 günlü toplantıda, geçici raportör

Yücel'in katılmaları ile yaptığı 31*5*

Hâkim Tulez Barutoğlu'nun raporu ile dosyadaki

belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Askerî Yargıtay Başsavcılığı'nın Adlî Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askerî Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yar
dımcı Musa Sönmez*in aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görü
şülüp düşünüldü:
Sanık Timur Kırhan*ın sol görüşlü, mağdurun ise sağ görüşlü oldukları, taraflar
arasında suçun işlenmesini gerektirecek kişisel hiçbir neden bulunmayıp, olayın sağ ve
sol görüşlü kişiler arasında salt ideolojik görüş ayrılığından toğduğu dosyada yer alan
sanık^mağdur ve tanık anlatımları ile belirlenmektedir*
........

Esas No

i

1981/506

Sanıklara atılı s u ç « , siyasal ve ideolojik amaçlı olması nedeniyle kıkıyönetim
il8nına neren olandaylara ilişkin bıimmakla birlikte, Ankara ilini de kapsamına alarak
26.12.1978 gününde ilân edilen sıkıyönetimden önceki üç ayın dışında işlenmesi sıkıyöne
tim askeri mahkemelerinin elkoyduğu suçlarla ortak ve genel amaç içerisinde organik ve
örgütsel bağlantılı olarak işlendiği yolunda dosyada hiçbir belge ve bulguya
sı

rastlanmam!

karşısında/lavanm Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekir.
^u nedenle, Yenimahalle 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldın!

masına karar verilmelidir.
SONUÇt Adlî Yargı'da görülmesine, Yenimahalle 1 . Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17«1.

1979 gönlü, esas 1978/627, karar 1979/6 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,
31.5.1982

gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
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