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K A R A R

Davacı
: K.H.
Sanıklar î Kemal Koyuncu ve Arkadaşları
O L A Y
: Balıkesir Ceza evinde tutuklu bulunan maktuller ve sanıklar olaydan bir
gün önce say görüşlü Baki Yeşiloylu'nun öldürülmesi sonucu sağ ve sol görüşlü olarak iki
gruba ayrılıp ayrı koğuşlara konuldukları,30*7.1978 günü saat 14.00 sıralarında cezaevi
terzihanesinde elektrik prizinin arızalandığının bildirilmesi üzerine baygardiyan Fevzi
İnceoğlu'nun talimatı ile gardiyan Rahmet Emir Sayın iki koyuş aracındaki ara kapıyı aç
ması üzerine say görüşlü sanık .ar topluca sol görüşlü tutukluların bulunduğu koğuşa ye~
— *
X ’T
çerek şiş,sopa ve delici aletlerlehucüm edip İbrahimAslan ve Haşan xuran'ıyabalayıp
öldürdükleri aynı sanıklar dahasonranöbetçi

gardiyan HimmetZeybek

veRamazân

Gvünçü

rehin alıp hürriyetlerini tahdit ettikleri iddiasıyla T.C.K.nun 180/1-2.,450/5.,179.,
180/1-2.,maddelerine göre Balıkesir C.Savcıl ğı'nca 31.7.1978 günü-'iddianame ile,
2-Aynı suçu işlediği iddiasıyla sanık Necati üztlirk hakkında 12.1.1979 günlü iddi
anameyle,
3-Cezaevinde gardiyan olan sanıklar Remzi İnceoğlu,‘
yıehmet Emin Sayın ve Ramazan
üvünç haklarında da öldürme suçuna yardım etmek suçlarını işledikleri iddiasıyla 4.8.193
günlü iddianameyle,
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.
4-Cezaevinde gardiyan olan sanıklar haklarında ayraca görevi suistirnal suçunu iş
ledikleri iddia olunarak T.C.K.nun 240i*:naddesine göre Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi'ne
3*3.1978 günlü iddianameyle kamu davası açılmıştır.
Balıkesir Asliye Ceza

.ahkemesi,10.11.1978 gününde,1978/1942-1562 sayı ilejgörevi

suistirnal suçundan olan bu davayı Ayir ^eza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesine
karar verilmiştir.
Balıkesir Ayır Ceza Mahkemesi,ayrı ayrı tarihlerde açılan bu davaların birleştiril
meşine karar verdikten sonra Yargıtay 3. Ceza f i r e s i 7.9.1978 gün,6775-5779 sayıîı ila
mına uyarak 9.10.1978 gününde, 1978/284-266 sayı ile;kamu güvenliyi:... nedeniyle davanın
Burdur Ayır Ceza iahkemesinde görülmesine karar vermiştir.
Burdur Ayır Ceza Mahkemesi,11.1.1979 gününde,esas 1978/225,karar 1979/2 sayı ile;
suçun sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan bulunduğu,
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi,9.12.1980 gününde,1980/783432 sayı ile;suçun sıkıyönetim ilanından üç aydan öne. işlendiği ve görülmekte olan dava

larla bağlantılı olmadığı,
Gerekçeleriyle mahkemelerinin görevsizliğine karar vermişlerdir.
Böylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247 sayılı
Yasa'nm 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur*
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İNü. :.L;.£ VE bHiıt-ıvjh ; Türk olusu adına yaryı yetkisini kullanan vYuşmâZİ'iK Mahkemesi
Goza ^olümü,Kenan Terzio^lu'nun başkanlığı'nda,Fethi uzdurel,İsmail Oğuz,Nevzat Dol,an,
V.İsmet Ayer,Haluk Yardımcı ve Cezmi ^^^faföurıaları ile yaptığı 19.-r.1982 yünlü toj>lantıda,geçici raportör Hakim Yikret Ereni'in raporu ile dosyadaki belceler,okunduktan;
Toplantıya,Cumhuriyet başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş vianioylu ile Askeri Yargı
tay Başsave sı yerine katılan Yardımcı Güven Sökmen'in Adli Yargı yerinin görevli olduğu
yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereyi görüşülüp düşünü dü:
Sanıklara atılı suçun bir bölümü siyasal görüş ayrılırından kaynaklanmış olmakla
sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkindir.Ancak suçun sık.yönetim ilan ndan üç
ayçan daha önce işlenmiş olması ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan
davalarla oryanik ve örgütsel bağlantısı olduğunu belirten bir kanıtın dosyada yer almarnaI
nedeniyle 1402 sayılı Yasa'nın lö/a-b. maddesindeki süre ve bağlantı koşulu gerçekleşmemiş
bulunduğundan davanın Adli Yaryı ;erinde görülmesi gerekir. Bu nedenle burdur Ayır Cuza mahkemesi run görevsizlik kararının kaldırılmasına kara:
A

verilmelidir.

SJKoO : Anlaşmaçlagm,niteliğine göre Adli 'Yaryı yerinde çözülmesi gerektiğine,bu
nedenle buraur Ayır ceza Mahkemesi'nin 11.1.1979 yünlü,esas 1978/225,karar 1979/2 sayılı
görevsizlik kararının kaldırılmasına İV.4.1982 yününde Kesin olarak oybirliğiyle karar
verildi.
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