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* öğretmen LiBesi öğrencisi olan sanıkların siyasal—ideolojik göriiş

ayrılığı nedeniyle 7*4*1976 günü yatakhanede müştekiyi dövdükleri ileri sürülerek TCK’nun
456/4., madde ile teoziyeleri istemiyle Susuz C.Savcılığı'nin 29*4*1976 günlü,ll sayılı
iddianamesiyle haklarında kamu davası açılmıştır.
Susuz Sulh Ceza Kahkemesi,3*5*1979 gününde,eEae 1976/l5fkarar 1979/20 sayı ilef
sanıklara atılı suçun sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan olduğuj
Erzurum-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlı 1 Askeri Mahkemesi,l6*8*1979 gününde
1979/ 757-339 sayı ile jsuçun, sıkı yönet İm ilanından uzun süre evvel işlendiği ve 1402
sayılı Yasa’nın 15*madder inde sayılan suçlardan olmadıkı ve sıkıyönetim mahkemelerinde
görülen davalarla bağlantılı bulmmadı'ı.,
Cerekçeleriyle mahkemelerinin rorevciz olduğuna karar vermişlerdir*
Böylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247 sa
yılı Yasa’n m 14-maddesinde belirlenen olumsuz görev uvuşmazlı 1 dokmuş ve dosya Erzurum-Ağrı—^ars-Arfrvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlı 1 Askeri Savcılığı’nın 29*12*1902
günlü, 1982/3219 sayılı yazısıyla Uyuşmazlık Mahkemesi*ne gönderilmiştir*
İNCELEME VE GEITCKÇE t Türk Ulufcu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü Servet Tü-ıün’ün Başkanlığı*ndatY*İsmet Ayer,Mustafa Aksoy,Türkan
GüvenfNecati Karakış,Ergun Argon ve Yavuz T* özgen’ in katılmaları ile yaptı 1 18*6*1984
günlü,toplantıda,geçici raportör Hakim İsmet Köker’ in raporu ile dosyadaki belgeler
okunduktanjtoplantaya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı l^urmuş Ganioğlu
ile Aakeri Yarıtay başsavcısı yerine katılan Yardımcı önder Ayhan’ ın Adli Yargı ye
rinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü*
Sanıklara atılı sı:ç Susuz ^lçesini de kapsamına alarak Kars ilinde 26.12.1978
günü ilan olunan sıkıyönetimden üç aydan daha önce 7 *4*1976 günü işlenmiştir*
Bu suç,siyasal-ideolo.jlk görüş ayrılı ından kaynaklandığından sıkıyönetim

ilanına neden olan olaylara ilişkin "bulunmaktadır.
Suçun,1402 sayılı Yasa’nın 13/a. maddesindeki üç aylık süre dışında işlenmesi
ne ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoydugu herhangi bir suç ile genel ve ortak
amaç içerisinde örgütsel ve organik bağlantılı olarak işlendi i hususunda dosyada somut
kanıt bulunmamasına göre,ar ilan maddenin (B)bendindeki bağlantı koşulu da gerçekleşmediğinden davanın Adli Yarn yerinde görülmesi ve bu nedenle Susuz Sulh Ceza Mahkemesi
nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ

: Anlaşmazlı ın,niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi ge

rektiğine ,bu nedenle Susuz Sulh Ceza Mahkemesi’nin 3«5*1979 günlü,esas 1976/ljTfkarar
1979/20 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,18.6. I984 gününde kesin olarak
oybirliğiyle karar verildi.
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