T .C .
ÖZEM?: Sıkıyönetim komutanlığı emrine girer,
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

personelin, sıkıyönetim hizmet ve görevle

CEZA BÖLÜMÜ
rinin yapılması sırasında veya bu Üzmet
ESAS NO

s 1984A 25

ve görevle ilg ili olarak işlendikleri suç

KARAR NO * 1984/374

lara ait davaların 1402 sayılı Yasa'nın
14* maddesi uyarınca Askerî Yargı yerin
de görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı

* K .H .

Sanıklar

: Mehmet Uzan

O L A Y

t Sanıklardan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Uzun'un Hacıbektaş

ve arkadaşları

ilçesi Merkez Jandarma Karakolunda karakol komutanı yardımcısır<.nanik Şükrü öztaylan'ın
karakolda jandariaa

onbaşısı ve sanık Durmuş Karabulut'ur* ise aynı yerden jandarma

eri

olduğu, 9 * 6 .I 98I günü Konya Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinoe gıyabi tutuklu
bulunan Usman Baltacı'nın yakalanarak karakola getirildiğinde, sanıkların karakolda gıye
b i tutukluyu muhafaza etmedikleri ve kelepçe vurulması gerekirken üzün zaman kelepçesiz
tuttukları ve sonradan kelepçe vurmuşlarsada, kelepçeyi nizami şekilde vurmaliıkları ve
gıyabi tutuklu şehir cerayanının da kesilmesinden istifade ederek, saat 22.00 sıraların
da karakol penceresinden kaçtığı ve bu suretle sanıkların görevi ihmal suçunu işledik
leri ileri sürülerek TCK.nun 230.maddesi 'gereğince cezalandırılmanı istemiyle Hacıbek
taş îlçe îdare Kurulunca 1 6.10 .19 8i günlü ve 6 sayılı son soruşturmanın açıl 'ası kararı
ile haklarında kamu davası açılmıştır.
Hacıbektaş Asliye Ceza Mahkemesi} 31.8.1983 gününde, 1983/99-92 sayı ile} sı
kıyönetim komutanlığının görüşüde nazara alınarak, sanıkların sıkıyönetim personeli ola
rak sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin ifası sırasında atılı suçu işledikleri ğSrüşü il<
görevsizlik kararı vermiştir.
Malatya Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi} 4*4.1984 gününde, esas
1983/231, karar 1984/75 sayı ile} sanıkların eyleminin sıkıyönetim ilân ve faaliyetleri
ne ilişkin olmadığı ve adli bir görevin ifası 3 ırasında atılıstiçun işlendiği görüşü ile
görevsizlik kakarı vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararılan

arasında 224'

sayılı Yasa'nın 1 4. maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı dokmuş olmakla dava
dosyası 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığının 14 . 6.1984 günlü, 1983/
6078 sayal 1 yazısı ile Mahkememize gönderilmiştir.
İBTCSLSME VE ^EREKSEı

Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan uyuşmazlık

Mahkemesi Ceza Bölümü, Servet Tüzün{ün Başkanlığında, Y. İsmet Ayer, Ali Suat Erkoç,
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Mustafa Aksoy, Necati Karakış, Yavuz T* özgen, ve Muammer Aksüt’ ün katılmaları

ile yap

tığı 4*7 »1984 TÜnlü toplantıda, geçici raportör Hakim Fikret Brem* in raporu ile dosyadaki
belgeler, okunduktan} toplantıya, Cumhuriyet başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş
Ganioğlu

ile Askerî Yargıtay Başsavcısı yerine katıhan Yardımcı Ferhat Ferhanoğlu'nun

Adlî Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten 3onra gereği
görüşülüp düşünüldü.:
Suçun, sıkıyönetim ilânından sonra işlen esine, sanıkların jandarma astsubayı
erbaŞjVegfct jandarma eri ol mal hrına^s ıkıyön et im ilânından sonra fcabıta kuvvetleri bütün
teşkilatı ile sıkıyönetim komutanlığı emrine giraasine göre, görevli yargı yerinin belir
lenmesinde, 14®2 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 14* maddesi gözönüne alınmalıdır.
1402 sayılı kanunim 2301 sayılı Kanun ile değişik 14* maddesinde sıkıyönetim
komutanlığı emrine giren personelin sıkıyönetim hizmet ve görevleri ile ilg ili olarak vey
sıkıyönetim

hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında işledikleri bu suçlara ait davar

lara ba'cma görevinin sıkıyönetim

askeri mahkemeleri ne ait olacağı ^görülmüştür.

Sanıkların^sıkıyönetim komutanlığı emrine giren personel olmalarına, atılı su
çun, Konya Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince verilen gıyabi
nın yerine getirilmesi sırasında işlenmesine, sözü edilen gıyabi
kıyönetim askeri

tutuklama kararı

tutuklama kararının sı

mahkemesince verilmiş olması nedeniyle bu yerine getirilmenin sıkıyöne

tim hizmet ve görevleri ile ilg ili olması yanında bu hizmet ve görevlerin yapılması sıra
sında ika edilmesine zira; sıkıyönetim komutanlığı asker^savcılığınca,sıkıyönetim askeri
mahkemesince verilen gıyabi

tutuklama kararının yerine getirilmesine yazı ile Hacıbektaş

tlçe Jandarma Birlik Komutanlığından istenmesine ve bu istemin^sıkıyönetim hizmet ve gö
revini

olduğunun kuşkusuz bulunmasına göre, 1402 sayılı Yasa’ nın 14» maddesinde yazılı

koşullar gerçekleşmiştir.
Bu durumda davanın anılan madde uyarınca askeri yargı yerinde görülmesi gerek
tiğinden 2. Ordu ve SıkıyönetimKomutanlığı Askerî Mahkemesinin görevsizlik İcararının kal
dırılmasına karar verilmelidir.

Esas No

* 1984/125

SOtrig:
ğine, bu nedenle

Anlaşmazlığın niteliğine gore Askerî Yargı yerinde çözül .esi gerekti
Malatya

Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 4 , 4,1984 günlıi,

eiE3İ983/231» karar 1984/75 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 4 «7*1984 gününde
kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Servet Tüzün

MusjjiJ’a Aksoy

