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Sanık Ferhat Doğan ve 6 arkadaşının 6.9.1979 günü siyasal görü*

ayrılıgış nedeniyle silahlı çatışmaya giriştikleri ve olaya güvenlik kuvvetlerince elkonulla*»

üzerine silahlı mukavemette bulundukları iddia olunarak 6136 sav ılı Yasa

nın 13., TCK.nun 448., 62. ve 258/1-3. maddelerine göre cezalandırılması iste iyie Ka
rabük Sorgu Hakimiiğince haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verriştir.
Karabük Ağır Ceza îîahkeesi; 1.7*1980 gününde, 1980/ 78-83 sayı ile; s çun,
sıkıyönetim ilânına neden olan olaylardan bulunduğu görüşü ile görevsizlik k a r m ver
miştir.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkeıesi; 11.2.1981
Tününde, 1980/1425 sayı ile| Zonguldak ilinde sıkıyönetim ilân edilmiş ve adli yönden
Oölcük -^onanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi*ne bağlanmış olduğu gerek
çesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Oölcük ^onanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi; 14.4.1982
gününde, esas 1981/315» karar I 982/ 3OO sayı ile; suçun, sıkıyönetim ilânından üç aydan
daha önce işlendiği ve .görülmekte olan başka davalarla irtibatının bulunmadığı görüşü
ile sanık Ferhat Doğan*1 karara dahil etmeksizin diğer 6 sanık Cevdet özbay ve arkadaş
ları haklarında görevsizlik kat-arı vermiş ve ve daha sonra da

Ferhat Doğan hakkında

7.7*1982 gününde, I 982/ 36I -478 sayı ile; suçun, sıkıyönetim ilânından üç aydan daha
önce işlendiği ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan dava ile ba“lantıl
bulunmadığı görüşü ile görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları rasında sa~
nıklardan Ferhat Doğan*a ilişkin olarak
/224i sayılı Yasa*nın 14. maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşma-lığı doğmuştur.
İNCELEKTE VE GEREKÇE» Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan tjyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü, Servet Tüzün*ün Başkanlığı* nda, Y. İsmet Ayer, Ali Suat Erkoç,
Mustafa Aksoy, lecati Karakış, Osman Kayacan ve A. Vahap özaslan*m katılmaları ile yap
tığı 12.12.1983 günlü toplantıda, geçioi raportör Haktan Fikret Brem'in raporu ile dos
yadaki belgeler, okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı
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^urmuş Oanioğlu ile Askerî Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ferhat Ferhanoğlu’ nun Askerî Y a r^ yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten
sonra »ere'i görüşülüp düşünüldü»
Karabük Sorgu Hakimliğinin son soruşturmanın açılmasına dair kararında sa
nık Ferhat , Do”an*m da bulundağn ancak, Karabük A*ır Ceza tfahkemesi’ nin 1,7.1980

ninlü

1980/78-83 sayılı görevsizlik kararında zuhulen sa ık Ferhat Doğan ismi yazılmamış ve
Oölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkanesi başvuru kararında bu sanı,»in
adı geçmemiştir.
Uyuşmazlık Mahkemesinin 17 , 5.1982 günlü, esas 1981/ 864, karar 1982/222
sayılı kararında davanın askerî yargı ye inde görülmesi gerektiği şeklinde kesin olarak
görev uyuşmazlığı çözüme bağlandıktan sonra dava dos/asını alan Askerî Yargı yeri 14,4.
1982 gönünde, esas 1981/ 315 , karar I 982/ 3OO sayı ilef yeniden verdiği -örevsizlik kara
rında; sa ık Ferhat Doğan*ın kararlarında yer almaması hususunda Karabiik Ağır Ceza Mah
kemesinin uyarılması üzerine, işbu mahkemece veril en

I . 7 . I 98O »ünlü, 1980/^ 8-83 sayıl

ek kararla adı geçen sanıkda görevsizlik kararma dahil edilmiştir. Bu karar üzerine
Oölcük ^onanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî ’*ahkem*si

7*7*1982 gününde, I 982/ 36I-

478 sayı ile| sanık Ferhat Doğan hakkında da ayrıca görevsizlik

ararı vermiştir.

Sanık Ferhat Doğan dışında kalan di er sanıklar Cevdet özbay ve arkadaşlar
hakkında oluşan görev uyuşmazlığı Uyuşmazlık ^ahke ¡esi Ceza Bölümü*nün 17«5«1982 gün,
esas I 98I / 864» karar 1982/222 sayılı kararı ile; askeri y a r y e r i görevli kılınarak
çözüme bağlanmış ve yine Uyuşmazlık Mahkemesi 12.12*1983 gününde, esas 1982/549» karar
1983/688 sayı ile; bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına ve Gölcük Donanma
ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkeasi’ nce yasa ve yönteme aykırı olarak görülen
14.4.1982 günlü, esas 1981/315» karar 1982/300 sayılı görevsizlik kararının kaldırılma
sına karar varilmiş olmaklaj 3anık ^erhat Doğan ile ilgili davanın da eylemsel bağlan
tısı nedeniyle sanıklar Cevdet Özbay ve arkadaşları ile ilgili dava ile birlikte askeri
yargı yerinde örülmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Oölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlı“ı Askerî ’Tahkemesi*nir
görevsizlik kasarının kaldırılmasına karar verilmelidir.
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Anlaşmazlığın, niteliğine »°re Askerî Yar?ı yerinde çözülmesi »erek
Gtölcük ^onanma ve Sıkıyönetim Komutanlı 1 Askerî Mahkemesinin

7.7*1982 günlü, 1982/361-478 3ayılı görevsizlik 'tararının kaldırılmasına 12*12.1983 gü
nünde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi*
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