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günü,Beypazarı Çakıloba Köyünde bir düğünde yapıl

aramada ver de bulunan tabanca ve mermilerin sanığa ait olduğu iddiasıyla eylemine uyan

6136 sayılı Yasa’nın 13» maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Feypazarı C.Savcı lığı'nca Beypazarı Asliye-Cez&'Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.
Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi,22.3.1979 gününde,1979/37-6 sayı ile; suçun, sıkıyöJ
netim ilanından sonra işlenmiş olduğu ve 1402 sayılı Yasa'nın 1 5 . maddesinde sayılan
suçlardan bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi,29, 4 . 198 i gününde,esas

I 98O/819

sayı ile;Düğünde yapılan genel aramada bulunan tabancanın şiddet ’eylemlerinde

kullanıldığı tesbit edilemediğinden,davada Feypazarı Asliye Ceza Mahkemesi'nin gSrevli
olduğu kanısına vararak,2247 sayılı Yasa'nın 19 . maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine
başvuruda bulunmuştur.
İftCELEMS VE GEREKÇE ; Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahke
mesi Ceza Bölümü,Kenan Terzioğlu'nun Başkanlığı'nda,Fethi Özdural,İsmail Oğuz,Nevzat Do
ğan, Y.İsmet Ayer,Haluk Yardımcı ve Cezmi Elgin'in katılmaları ile yaptığı,15.3 .1982 gün
lü toplantıda,geçici raportör Hakim Fikret Erem'in raporu ile dosyadaki belgeler,Cumhuri
yet Başsavcılığı ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Adli Yargı yerinin görevli olduğu
yolundaki dürünce yazıları okunduktan;toplantıya,Cumhuriyet Faşsavcısı yerine katılan Yar<|
dımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri vargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Demir A-karsu'nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü]
Atılı suçun,sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlendiği hususunda
dosyada kanıt bulunmadığından ve güncel zabıta olayı niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle davanın Adli Yargı yerinde görülmesine,Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi
nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir.
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SC T O i Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı'nın görevli İmlmdıvruna, Beypaza
rı Asliye Ceza îlahkemesi *nin 22.3.1979 günlü,1979/37-6 sayılı görevsizlik kararının kal
dırılmasına, 1 5.3 .1902 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

