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yanında arkadaşları dig?

sanıklar Mevlüt Kavak ve Selami Kahraman olduğu haldeyoldagiderlerken,aralarında

po

litik görüş ayrılığı "bulunan mağdur sanıklar Kemal TJstaoğlu ve “inan vılmaz ile kimlik.leri saptanamayan arkadaşları ile karşılaştıkları ve tutuştukları kavga sırasında mağdı
sanık Nafiz Pozkaya»nm tabanca ile mağdur sanık Kemal Ustaoğlu’nu öldürmek kastı ile
yaraladığı,sanık &evlüt Kavak’ın tabancası ile havaya ateş ederek kaçtığı»mağdur sanık,
lar Kemal TJstaoğlu ile Sinan Yılmaz'm sanık Nafiz poskaya’yı tabanca kabzası ile bir ,
iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladıkları iddiasıy ile Karabük Cumhuriyet Savcılığı
n m talepnamesi ile acılan ve yapılan ilk soruşturma sonunda,Karabük Sorgu Hakimliği’n
sanık Selami Kahraman’m suçlarından muhakemesinin men*ine,sanık ®evlüt Kavak'ın eylem
ne uyan T*C«Yasası»nın 466, ve 6136 sayılı Yasa’n m 13»,sanık Nafiz Bozkaya’n m eylemi
ne uyan Türk Ceza Yasası'nm 449/1.,62.,55/3.,6 136 sayılı Yasa'nm 13.,mağdur sanıklar
Kemal TJstaoğlu ve Sinan Yılmaz’m eylemlerine uyan T.C.Yasası’nin 64/l.maddesi aracılı
ile 456/2.ve 6136 sayılı Yasa'nm 13.maddesi uyarınca cezalandırılmaları için son soru
turmanm Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılıp yapılmasına karar vermiştir.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi,6,5.1980 gönünde,1980/53-52 sayı ile yanıklara atı
lan suçların,politik gcrüş ayrılığından kaynaklandığı,sıkıyönetim ilanına neden elan s
lar niteliğinde bulunduğu ve sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan davalarla bağ.
tılı olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir»
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi,5 .9*1980 gününde,
I98O/1IO8 esas sayı ilejSuçun sıkıyönetim ilan edilmeyen Karabük’te işlendiği,yaygın

şiddet eylemi niteliği taşımadığı ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılmakta oıa: j
herhangi bir dava ile genel ve ortak aaaç içerisinde bağlantılı olmadığı,buna gere,da1
da Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevli olması gerekxigi kanısına vararak,göre/li
yar^ı yerinin belirtilmesi için 2247 sayılı Yasa'nm 19» maddesi uyarınca ^îahkememiz
başvurmuştur*
İNCELEME V5 GEBEKÇE :^ürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
mesi Ceza Bölümü,Ahmet H. Poyacıoğlu'nun Başkanlığı’nda,Fethi özdural,İsmail Oğuz,Örn
Erdem,Şeref Tolungüç,Servet Tüzün ve Uasan Çelıkkaie nin .^a.ılma^a.ı j.1
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8*12.1980 günlü toplantıdafgeçici Raportör Muzaffer Akçay'm raporu ile dosyadaki beİ5-e*
lertCumhuriyet başsavcılığı ve Askeri Yargıtay başsavcılığı »nin Adli Yargı»nin görevli
olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan;Toplantıya,Cumhuriyet Paşsavcısı yerine ka
tılan Yardımcı Duraıuş Ganiöğlu ile Askeri Yargıtay Paşsavcısı yerine katılan Yardımcı
Yavmz öğüt’ün aynı doğrultudaki s"zlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği gö üşülüp
düşünüldü:
Milli Güvenlik Konseyi 7 Kumaralı Kararı'nın 4 . ve 1402 sayılı Yasa’n m 13/a-b.
maddeleri hükümleri karşısında,olay kısmında oluş biçimi açıklanan suçlar sıkıyönetim
ilanına neden olan olaylara ilişkin nitelikte ise de,sıkıyönetim ilanından üç aydan da
ha önce işlenmiş bulunmasına ve sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan herhangi bir
dava ile genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olmamasına göre,bu davanın Adli Yars
yerinde görülmesi gerekir.
Bu nedenle,Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldın İmasın?
karar verilmelidir.
SOFJÇ : Anlaşmazlığın,niteliğine göre M ü

Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine

bu nedenle Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6.5*1980 günlü,1980/53—52 sayılı gorevsizli.
kararının kaldırılmasına,8.12.I98O gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

