ÖZET ? Sıkıyönetim ilânına neden olan

T.C.

olaylara ilişkin bulunmakla birlikte

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

1402 sayılı yasa'nm değişik ^.madde

CEZA BÖLÜMÜ

sindeki süre ve bağlantı koşullarını
ESAS NO

* 198^98

KARAR NO

* 1983/518

içermeyen suçlara ait davanın adli yar
gı yerinde görülmesi gerektiği hk.

KARAR

Davaoı

tK.H.

Sanıklar

sSadrettin Aktan ve arkadaşları.

OLAY

tSanıkların 11.3.1978 günü top oynamameselesindenyakınıcılarla

yaptıkları kavgada bunlardan Halil

Ayrancıyı üç gün iş vegücüne

engelolacak

şekilde dö

vüp yaraladıkları, s ilâh boşalttıkları, ruhsatsız tabanca taşıdıkları iddiasıyla Altındağ
C.Savcılığı’nca eylemlerine uyan TCY.nın 456/ 4.466 ve 6136 sayılı yasa'nın 13*maddesi
uyarınca cezalandırılmaları istemiyle haklarında kamu davası açılmıştır.
Altındağ 4«AsliyeCeza Mahkemesiî27.3.1979 günü,1978/266 Esas,1979/88 Karar
sayı ilejatılı suçların 1402 sayılı sıkıyönetim yasası'nın 13 ve 15 «maddeleri gereği sı
kıyönetim askeri mahkemelerinin görevine girdiği,
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi*3.4»198l günü,
Esas 1980/1333,Karar I 98I / 4I 8 sayı ile;atılı suçların sıkıyönetim ilânından önceki üç
ayın dışında işlendiği,
Gerekçeleriyle görevsiz olduklarına karar vermişlerdir.

Böylece;her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında 2247
sayılı yasa’nın İ4.maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
I

İNCELİME VE GERbKÇE t Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık

Mahkemesi Ceza BölümüjServet Tüzün'ün Başkanlığı’nda,Y.İsmet Ayer,Ali Suat Erkoç,Mustafa
fiksoy,Osman Kayacan,Ergun Argon ve Yavuz T.Özgen’ in katılmaları ile yaptığı 10.10.1983
günlü toplantı da, geçici raportör Hâkim Tul ez Barutoğlu’nun raporu ile dosyadaki belgeler
okunduktan,toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile
Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ferhat Feriıanoğlu’nun adli yargı ye
rinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldüt
İncelenen dosya içeriğinden olayın solcu ve ülkücü görüşteki kişiler arasmde
ideolojik düşünce ayrılığı nedeni ile meydana geldiği,bu yönü ile sıkıyönetim ilânına
neden olan olulara ilişkin bulunduğu belirlenmektedirb
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Ancak suçun,Ankara ilini de kapsamına alarak 26.12.1978 günü il§n edilen sıkı
yönetimden önceki üç ayın dışında ( l l .3*1978) de işlenmesi,sıkıyönetim askeri mahkemele
rinin elkoyduğu suçlarla ortak genel amaç içerisinde organik ve örgütsel bağlantılı ola
rak işlendiği yolunda dosyada hiçbir somut kanıta ¿«atlanmaması açısından davanın adli
yargı yerinde görülmesi,bu nedenle Altındağ 4<Asltye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik k a 
rarının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın,niteliğine göre adli yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,
bu nedenle Altındağ 4*Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27*3*1979 günlü,Esas 1978/266,Karar 1979/
88 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,10.10*1983 gününde kesin olarak oybirliğiy
le kazar verildi*
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