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OL AY

: Silah Kaçakçılığı suçundan daha önce gözetim altına alının

Necip Önal isimli şahsın sorgulaması sırasında soruşturmayı genişleten güvenlik kuvvetle
rince yapılan incelemede sanıklardan Ali Aydın'm , Necip Önal’ dan aldığı silahları diğer
—

sanıklar vasıtasıyla çeşitli ilçe ve köylerde sattıkları ve böylece silah alım satımında
teşekkül meydana getirdikleri ileri sürülerek ve suçun 12/E y lü l/l 980 öncesi işlediği be
lirtilerek Kırşehir C.Savcılığı'nm 2.1.1984 günlü ve 1 sayılı iddianamesi ile 6136 sayı
lı Yasa'nın 12/l-3*,maddesi uyarınca tecziyeleri istemiyle haklarında kamu davası açıl
mıştır.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi,30.1.1984 gününde,1984/11-12 sayı ile;atılı
suçun sıkıyönetim kanunu kapsamında olduğu ve sıkıyönetim komutanın da davanın sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülmesini belirttiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
2*0rdu ve Malatya—Kayseri-NiğdeyNevşehir^Kırşehir ve Yozgat İlleri Sıkıyö
netim Komutanlığı Askeri Mahkemesi,15.5*1984 gününde,1984/47-102 sayı ilejsanıklara atılı
silah satma suçunun 1974/1978 y ı l l a n arasında vuku bulduğu ve sıkıyönetim ilanından üç

W

aydan önce işlenen ve sıkıyönetim mahkemelerinde görülen davalarla bağlantılı bulunmayan
suça ait davanın Adli Yargı yerinde görülmesi icap ettiği gerekçesiyle görevsizlik kararı
vermiştir.
Böylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247
sayılı Yasa'nın 14.maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş ve dosya 2*0rdu
Malatya Sıkıyönetim Komutanlığı

askeri savcılığı'nın 13*6.1984 gün,70l6 sayılı yazısıyla

Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü Servet Tüzün'ün Eaşkanlığı'nda,Y,İsmet Ayer,AtıMazhar AkmantTürkan
Güven,Necati Karakış,Ergun Argon ve Yavuz T* Özgen'in katılmaları ile yaptığı 28. I . I 98Ş
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günlü toplantıda«geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan;toplantıya,Cumhuriyet Eaşsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Aske
ri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ferhat Ferhanoğlu,'nun Adli Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünül.ü:
Sanıklara atılı suç,aşağıda da açıklanacağı üzere,Kırşehir ilini de kapsa
mına alarak bütün yurtta 42.9.1980 günü ilan olunan sıkıyönetimden üç aydan önce 1974 ilâ
1978 yılları arasında işlenmiştir.
Olay yerinde açıklandığı gibi sanıkların teşekkül meydana getirerek silah
alım satımı yaptıkları ileri sürülmüş ve 6136 sayılı Yasa'nm 12.maddesi uyarınca teczi
yeleri istemiyle kamu davası açılmıştır.
Görevli yargı yelinin belirlenmesi için önce suç tarihinin saptanması ge
rekir,
^

Dava dosyası içeriğine göre sanıklardan Abit Baran'm 1976 yılında ve 1978
yıllarında,Ali Aydın'm 1970-1974 yıllarında silah alıp sattıkları anlaşılmaktadır,
Böylece,hennekadar iddianamede suçun 12/Eylül/l980 imcesi işlendiği belir
tilmiş ise de,bu önceliğin üç aydan çok önceye ait olduğu belirlenmektedir.
Atılı suçun 1402 sayılı Yasa'nm 13/a. maddesindeki üç aylık süre dışında
işlenmesine ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suç ile genel ve
ortak amaç içerisinde örgütsel ve organik bağlantılı olarak işlendiği hususunda dosyada
bir somut kanıt bulunmamasına göre ve yakalanan silahların anarşik eylemlerde kullanıldı
ğı veya sanıkların bu tür eylemlere katıldıkları yolunda hiçbir bulgu ve kanıt olmaması
nedenleriyle 1402 sayılı Yasa'nm 13/b,maddesindeki bağlantı koşulu da gerçekleşmediğin“
den davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ve bu nedenle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin
görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
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S O N U Ç ______ î_Anlaşmazlığmfniteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi
gerektiğine, bu nedenle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30.1.1984 günlü,1984/ 1 I—12 sayılı
-

w

örevsizlik kararının kaldırılmasına 28 »1*1985 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar
verildi*

