OZEL_îSıkıyönetim ilânına neden olan

T .C .

olaylara ilişkin bulunmakla birlikte,

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

1402 sayılı yasa'nın değişik 13.madde-

CEZA BÖLÜMÜ

sinde öngörülen süre ve bağlantı koşul
ESAS NO

* 1982/107

KARAR NO

: 1984/330

larını içermeyen suçlara ait davanın
Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği
hk.
KARAR

Davacı

: K.H.

Sanıklar

: Yurtkoru Bardakçı ve arkadaşları

O L A Y ______: 3-5-1977 günU saat 22.00 sıralarında;mahkemece toplatana ka
rarı verilen " Devrimci Yol” dergisinin 1 Mayıs 1977 günlü, 1 sayılı nüshası ile Ye
şilyurt Kültür Demeği tarafından hazırlanan " Halkımıza" başlıklı bildiriyi İzmir Gaziemir semtindeki kahvelerde müştereken dağıttıkları ve böylece komünizm propogandası yapma ve TCK.nun 312,maddeiine muhalefette bulunma suçlarını işledikleri ileri sü
rülerek İzmir C.Savcılığı'nca eylemlerine uyan TCK.nun 6V l*»142/l.,172/so n .,313^1.
maddelerine göre cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır.
İzmir 2.Ajir Ceza Mahkemesi: 26-2-1980 gününde,1977/161,1980/45 sayı ile;
atılı suçun,sıkiyönetim ilânını gerektiren eylemlerden olduğu ve davada mahkemelerinir
görevsiz bulunduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir.
İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi: 3-11-1981 gününde,
1981/40-306 sayı ile; delil yetersizliğinden sanıkların beraatlerine karar vermiş,ka
rarın komutanca temyizi üzerine Askeri Yargıtay 2 . Dairesi,hükmü görev yönünden bozmuş
tur.
Boanaya uyularak yapılan yargılama sonunda aynı mahkeme; 24-8-1982 günün
de, 1982^296-194 sayı ile; 1402 sayılı yasa'nın lVa-b.maddesindeki koşullar gerçekleş
mediğinden,davada mahkemelerinin görevsiz olduğuna karar vermiştir.
Böylece; her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247
sayılı yasa'nın 14.maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş,dosya Askeri
Savcılığı,30-3-1983 günlü,198]/8192-8/l-l(y'B.sayılı yazısı ile mahkememiz'e gönderil
miştir.
İNCELEME VE GEREKÇE

: Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuşmaz

lık Mahkemesi Ceza BölümüServet Tüzün'ün Başkanlığı'nda,Y.İsmet Ayer,Ali Suat Erkoç,
f<1ustafa Aksoy,Necati Karakış,Ergun Argon ve Muammer Aksüt'ün katılmaları ile yaptığı,
4-6-1984 günlü toplantıda, geçici raportör Danıştay Tetkik Hakimi M.İlhan Dinç'in ra
poru ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katı
lan Yardımcı EfcırmuşGanioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ön
der Ayhan'ın Adli Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendik
ten sonra gereği görüşülüp düşünüldü*
Suç; 20-2-1980 günü sıkıyönetim kapsamına alman İzmir ilinde,sıkıyönetim
ilânırkian Uç aydan çök önce 3-5-1977 tarihinde işlenmiştir.
. . • / *. •

ESAS NO

-2-

* 1983/107

Atılı suçun; niteliğine,işleniş biçimine,dağıtılan bildiri içeriğine ve sa
tılan Devrimci Yol isimli dergide yer alan yazılara göre,MGK.nin 7 sayılı kararı 4.
maddesi kapsamında olduğu,bu yönü ile de sıkıyönetim ilSnına neden olan olaylara iliş
kin bulunduğu açıktır*
Ancak suç;sıkıyönetim ilânından üç aydan daha önce işlendiğinden ve sıkıyö
netim askeri mahkemelerinin elkoyJûğu suçlarla genel ve ortak amaç içinde ve 4-5-1981
günlü, l/l sayılı ilke kararında öngörüldüğü biçimde örgütsel ve organik bağlantılı
olduğu hususurv a dosyada yeterli ve somut kanıt bulunmadığından,1402 sayılı yasa'nın
12/a-b.maddesindeki süre ve bağlantı koşulları gerçekleşmemiştir.
Bu nedenlerle, davanın Adli Yargı yerinde görülmesine ve İzmir 2*Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 26-2-1980 günlü,1977/161,1980/45 sayılı görevsizlik kararının kaldırıl
masına karar verilmelidir,
SONUÇ

* Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek-

tiğine,bu nedenle,İzmir 2*Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26-2-1980 günlü,Esas-1977/161,Karar1980/45 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,4-6-1984 gününde kesin olarak oy
birliğiyle karar verildi*
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