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ÜZET :Sıkıyönetim ilSnına neden olan

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

olaylara ilişkin bulunmayan suça ait

CEZA BÖLÜMÜ

davanın Adli Yargı yerinde görülmesi

ESAS flO

: 1981/999

KARAR NO

: 1982/237

gerektiği hk.

KARAR
Davacı

: K.H.

Sanık

: Kadir Ayvaz

O L A Y ______ : 26 . 6.1980 gönü, s anığın

meskûn mahalde,müşteki Bekir Yalçın' m

dükkânı civarında,patlayıcı madde patlattığı ileri sürülerek,T.Ç.Y. nın 264/ 6 . maddesi
ile cezalandırılması istemiyle Çorum G.Savcılığı'nca hakkında kamu davası açılmıştır.
Çorum Asliye Ceza Mahkemesi: 6 .7.1981 gününde, Es as I 98O / 438 , Karar I 98I /488
sayı ile;suc,tarihine suçun niteliğine,dosya kapsamına göre 1402 sayılı Yasa'nın 13/2.
maddesi uyarınca görevsizlik kararı vermiştir.
Erzincan 3 .Ordu Sıkıyönetim komutanlığı 1 Kolu Askeri Mahkemesi:8.9*1981 gü
nünde, 19 81/42 Y esas sayı ile;olaym ticari rekabetten kaynaklanması ve siyasal bir yön I
bulunmaması nedeniyle Adli Yargı'nın görevli olduğu Kanısına vararak 2247 sayılı Yasa!nın 19*maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahjcemesi1ne başvuruda bulunmuştur.
İKCELEME vE Gj^REKÇjü : Türk Ulusu adına yargı yetKismı ^ulianan Uyuşmazlık
Mahkemesi Geza Bolümü, Ahmet ii.Boyacıoğlu'üUn

aş Kani ıG_ ■
nda, Fethi Özdural,ısmaıl Oğuz,

Kevzat Doğun, Yaşar yiftçioğlu,Haşan Çelikkale ve Kail Yücel'in katılmaları ile yaptığı
17.5*1982 glinıü toplantıda,geçici raportör HSkim ismet Köker-in raporu ile dosyadaki
belgeler,Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı 'nın Adli iargı ye
rinin görevli olduğu yolundaki aüşünce yazıları okunduktan,toplantıya,Cumhuriyet Laşsavcısı yerine katılan yardımcı Durmuş Ganioğlu

ile askeri Yargıtay Başsavcısı yeri

ne katılan yardımcı Ferhat Ferhanoğlu1nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlen
dikken sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
lakınıcınm beyanına ve evrak içeriğine gure atılı suçun,ticari rekabetten
kaynaklandığı ve bu nedenle Sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin bulunmadığa
anlaşıldığından davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir.
.../...
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SOHUg i Anlaşmazlığın,niteliğine göre Adli Yargı yerinae çözülmesi gerek
tiğine, "bu nedenle Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nin 6 .7*1981 günlü,İJsas I 98O / 438 ,Karar
I 98I/488 sayılı görevsizlik ^ararının kaldırılmasına,17»5»1982 gününde kesin olarak
oybirliğiyle karar verildi.
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