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Ankara Ticaret Tu izm Yüksek öğretmen Okulu öğrencisi olan sanıkların

3 *4*1978 günü okulda olay çıkartarak birbirlerinin öğrenim özgürlüğünü kısıtladıkları ve
sanıklardan Aynur Akpmar’ m müşteki polise görevi sırası da vurup yaraladığı ileri sürü
lerek TCT^nun 188/6,,madde ile ve sanık -Aynur'un ayrıca 456/ 4 *,27l/l*raaddeleri ile ceza
landırılmaları istemiyle Ankara C.Savcılığı*nca haklarında kamu davası açılmıştır*
l~Ankara 4*Asliye Ceza Mahkemesi,4*l#1979 günündefesas 1978/316 ,karar 1979/8 sa
yı ile{sanıklara atılı suçun,sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan bulunduğu,
3

2—Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi,13*11*1979 gününde,1979/222 -

809 sayı ile;suçun,sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan lulunmadığı,
Gerekçeleriyle mahkemelerinin göreveieliğine karar vermişlerdir#
Böylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247 sayıl:
Tasa’nm 14 * maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur*

İNCELEME VE GEREKÇE »'Pürk Ulusu adına yargı yetki tini kullanan Uyuşmazlık Mahke
mesi Ceza Bölümü,Kenarı Terzioğlu*nun Başkanlığı’nda,İsmail Oğuz,Nevzat Do an,Ali Suat
Erkoç,Yaşar Çiftçioğlu,Ergun Argon ve Nail Yücel *in katılmaları ile yaptı '1 7*3,1983
günlü toplantıda,geçici raportör Hakim İsmet TCöker•in raporu ile dosyadaki belgeler,Cum

huriyet Başsavcılığı ve Askeri Yar -ıtay başsavcılı“ı*nın Adli Yargı yerinin görevli oldu
ğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan{toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan
Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Demir
■Akarsu’nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü *
Sanıklara atılı suç,ideolojik görüş ayrılırından kaynaklandığından sıkıyönetim
ilanına neden olan olaylara ilişkindir#
Suçun,1402 sayılı Yasa’nın 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 somut kanıt
bulıaımamasına göre,anılan maddenin (b)bendindeki bağlantı koşulu da gerçekleşmediğinden
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davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ve İm nedenle Ankara 4» Asliye Ceza Mahkemesinin gS
revsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir*
, ŞPNV.Ç * Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözüİmesigerektiğine,
bu nedenle Ankara 4« Asliye Ceza Mahkemesi nin 4.1,1979 günlü,1978/316,karar 1979/8
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 7*3*1983 gününde kesir olarak oybirliğiyle
karar verildi.
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