ÖZET * Sıkıvönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin

T.C.
UTUŞMA^LTF MABKT^SÎ
CEZA BÖL'Ml

olmakla beraber,1402 sayılı Yasa’nın değişik ^.madde
sinin (a) bendindeki süre ve (b) bendindeki bağlantı ko
şullarını içermeyen suçlara ait davaların Adlî Yargı

ESAS NO

* 1981/985

FARAP NO

* 1981/615

Davacı

yerinde görülmesi gerektiği hk.
KABAR

: K.H.

Sanıklar : Hüseyin Çar, Nejat Baydan
O

L A y

i Altımda?- fi.Savcılığınca 21*6.1978 günlü iddianamede " sanıklarian Hüseyin '’a

ile Nejat Baylan*in olay günü gecesi (16.6.1978) devamlı surette oturdukları Meserret Kıraat
hanesinde 'buluşarak "birlikte dolaşmaya çıktıkları, saat 23*00 sıralarında Çağdaş Sokağın İ3tinye Sokağı ile kesiştikleri kavşağa geldiklerinde Hüseyin Şar»sn hamili bulunduğu ruhsatsız
tabim cay1 belinden çıkararak, sokakların keşiştiği kavşakta müteveffanın evi altında olan,
karşıt göi'üslü

şahısların devam et t i “ i Do£«n Kıraathanesi istikametine yönelerek ve komünist

leri korkutalım sözlerini sarfoderek 10 el kadar ateş ettiği, bu ateş Birasında l ir kurşunm
Doğan Kıraathanesinin üstünde bulunan müteveffaya ait evin pencere camını delerek o sırada
tan pencerenin karşısındaki kanepede uzanıp televizyon seyretmekte olan maktüllin (jfustafa Bay
kal) başına iorbet ederek yaraladığı ve bu yaradan şahsın öldüğü** açıklanarak,sanık!ardan Hü
seyin Şar* m Türk Ceza vasani ’nsn 52 *, 448 • , 55/3 .* 6136 sayılı Yasa*nan 13»,Nejat Bayİ m ’m
Türk Ceza vasası*nm 448. f65/ 3 . , 55/3*»3i;*cr sarıklar Sebahcttin Yüksel ile Fikret Soylu'nun
?96/l. maddeleri uyarınca oezalancsrslm/ıları istemiyle Altındağ A*ır Ceza Mahkemesi’ne kamu
davası açılmıştır.
Altında" 2*Ayır Ceza Mahkemesi, 29*12*1978 günüçde, 1978/219-412 sayı ile* r5uçun,ide
olojik görüş ayrılırından kaynaklandığını ve sıkıyönetim ilftnsna neden olan suçlardan buluniu£unu neden göstererek görevsizlik kararı vermişti’'.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi *ninf sanıklardan Hüseyin Sar ve Nejat
Baylan*in Türk Ceza Yasası•nın 149/2.,55/3*»59** Fikret Soylu’nun 296*,59*maideleri uyarınca
mahkumiyetlerina, ianık Sehahatt in vük3e lrin beraatine dair verdiği 10.5*1979 günlü, 1979/
892-196 sayılı karan Askeri varpıtay 2*Bairesi*nin 2*4*1980 giLılü, 1980/2/1-127 sayrılı ilâmı
ila sanık Hüseyin rar ve Nejat 'Paylan için suç va^fı ve uygulama yönünden bozulmuş, sıkıyö
netim askeri mahkemesi, 17*10.1930 gününde ise; 1980/1370-306 sayı ile* Suçun,sıkiyönetim
ilânınfan önceki üç ayın dışında işlendiği, sıkıyönetim mahkemelerindeki herhangi bir dava
ile bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle verdimi görevsizlik karan, Askeri Yargıtay 2*Hairesi'nin 25. 2. 198ı gönlü,1981/6/—57 sayılı ilSmıyln onanmıştır.
Böylece, Altındağ 2. Ağır Ceaa ’'ahkamasi ile Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mah
kemesi »nin kesinleşen görevsizlik kararlan arasında, 2247 sayılı Yasa »nın 14 .maddesinde be
lirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı dofcnuştur.
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ESAS NO

: 1981/985

KARAT " O

: 19 8l / 6l 5

Salıife -2-

ÎTTCEUT^E VE HEFEKÇF : Türk ulusu adına yargı ’etkisini kullanan %uşmazlık Mahkemesi

Ceza bölümü, »bmet S.boyacıoğlu'nun başkanlığında, Fethi özdural, İsmail O^uz, Şeref Tolungüç,
Orhan Erdem,Haluk yardımcı ve Haşan Çelikkale *nin katılmaları ile yaptığı 19.lC.193l günlü
toplantıda, geçici raportör Hüseyin Çakıroğlu'muı raporu ile dosyadaki belpeler, Cumhuriyet
Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay "Başsavcılığı *nm Adlî Yargı'nin görevli olduğu yolundaki dü
şünce yazıları okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş
Canioylu ile Askeri vargıtay başsavcısı yerine katılan Yardımcı Demir Akarsu'nun ayîîi doğrul
tudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Politik ve ideolojik amaçlı olan ve anayasal hakların başında yer alan yaşam hakkına
yönelik olan suç, Milli Güvenlik Konseyi 7 numaralı Kararı'nin 4» maddesi kapsamında ve sıkı
yönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin olduğu açıktır.
Suçun, 1402 sayılı ^asa'nın değişik 13* maddesinin (a) bendindeki üç aylık süre dışın’■’S.a işlenmesine ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkcyduğu herhangi lir suçla genel ve or
tak amaç içerisinde örgütsel ve organik bağlantılı olarak işlendirini gösteren dosyada kanıt
"bulunmamasına göre, anılan maddenin (b) bendindeki bağlantı koşulu da gerçekleşmediğinden
davanın Adlî Yarn yerinde görülmesi gerekir.
Hu nedenle Altındağ 2 . Ağır Ceza î'ahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmalına
karar verilmelidir,
SO^TÇ : Anlaşnazlı“ ın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu ne
denle Altındağ 2 . Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.12,1978 günlü, 1978/219-412 sayılı görevsizlik
kararının kaldırılmasına, 19«10. 198l gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
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Atonet H.Poyacıoğlu
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