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ÖZET : Sıkıyönetim ilânına neden olan olayla

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

iliş k in olmakla beraber,1402 sayılı Yasa'nır

..

CEZA BULUMU

ESAS NO
KARAR NO

1 3 .maddesinin (a) bendindeki süre ve (b) ber

1981/687

dindeki bağlantı koşullarını içermeyen suçla

_ /
: 1982/207

ait davaların Adli Yargı yerinde görülmesi 0
rektiği hk.
K A R A R

Davacı

K .H .

Sanıklar

Abdurrahim Bingöl ,Hakkı Ocakaçan.

O L A Y

2 8 .3.1977

günü İstanbul Teknik Üniversitesind

lardan Abdurrahim Bingöl* ün, siy as al görüş ayrılığı nedeniyle ruhsatsız tabancasıyla mağt
lar Kecati Aslan,Yusuf Yetmişbir ve Cemil Sağlayan 1 a ateş ederek yaraladığı ve diğer sap
nık Hakkı'nın da çıkan kavgada ruhsatsız tabanca ile korkutmak maksadıyla ateş ettiği i]
ri sürülerek,s anık Abdurrahim1in T.C .K .nun 4 5 6 . , ve 457 maddeleriyle üç kez ve 6136 sayıl
Yasa'nın 13.maddes iyi e ve sanık Hakkı'nın T .C .K .n u n 466/ 2 » ,ve 6136 sayılı Y a s a 'n m 13.m£
deleriyle cezalandırılmaları istemiyle İstanbul C.Savcılığı'nca haklarında kamu davası
açılmıştır.
İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi: At ılı suçun T.C .K .nun 448. ,62*maddelerine -uy
ması nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiştir.
İstanbul 5 «Ağır Ceza Mahkemesi:15»1.1979 gününde,Esas 19 77 /1 9 3 ,Karar 1979/22
sayı ile;suçun,sıkıyönetim ilânına neden olan olaylardan bulunduğu gerekçesiyle görevsiz
lik kararı vermiştir.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi: 14*11.1980 günlü,19q
16-450 sayı ile ; s anıklardan Hakkı'nın beraatine ve Abdurrahim Bingöl'ün mahkûmiyetine mi
tedair olarak verdiği karar,sanık vekilinin temyizi üzerine Askeri Yargıtay l.D airesi'nc

24 . 4 . 198 i günlü,198l/l33-120 sayılı kararla;suçun»sıkıyönetim ilânından üç aydan daha ör
işlendiği ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu davalarla bağlantılı olmadığı £
rekçesiyie,sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevli olmadığı belirtilerek bozulmuştur.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı l.N olu Askeri Mahkemesi:20.5.1981 gününde,19J:
314 esas sayı ile ;a d li yargının görevli olduğunu belirterek 2247 sayılı Yasa'nın 19.madc
si uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mal;
kemesi Ceza Bölümü, Ahmet H.Boyacıoğlu'nun Başkanlığı'nda,Fethi Özdural,İsmail Oğuz,l\!evzc
Doğan,Yaşar Ç iftçio ğ lu lasa n Çelikkale ve Nail Y ü c el'in katılmaları ile yaptığı 1 7 * 5 .19£
günlü toplantıda,geçici raportör HSlcim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler,Cuml:
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riyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Adli Yargı yerinin görevli oldu
yolundaki düşünce yazıları okunduktan,toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan y
dımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan yardımcı Ferhat Ferhanoğlu'nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü:
Sanıklara atılı suç,siyasal görüş ayrılığından kaynaklandığından,sıkıyönetim
ilânına neden olan olaylara ilişkin "bulunmaktadır.
Bu suçun, 1402 sayılı Y a s a 'n m değişik 1 3 .maddesinin (a) "bendindeki üç aylık sü:
dışında işlenmesine,sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi "bir suç ile ge-l
nel ve ortak amaç içerisinde örgütsel ve organik "bağlantılı olarak işlendiği hususunda
dosyada somut kanıt "bulunmamasına göre,anılan maddenin ("b) "bendindeki "bağlantı koşulu d;
gerçekleşmediğinden davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir.
SCMUÇ : Aniaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine
"bu nedenle,İstanbul 5»Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15*1.1979 günlü,Esas 1977/l93,Karar 1979/
22 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,17»5»1982 gününde kesin olarak ve oybir
liğiyle karar v erildi.

Uy e
Fethi Ozdural

1 aş ar AIp.fxçxoglu

vf

,U
d/ e

