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ölü bulunmuştur. Bu operasyon sonunda 286 kişi göz
altına alınmış olup, tahkikat devam etmektedir. Aynı 
gün Çimentepe mıntıkasında yapılan operasyon so
nunda; 2 tabanca, 1 molotolf kokteyli, bir kısım bant
lar ve ses kayıt cihazları ele.geçirilmiş, 37 sanık gözal
tına alınmıştır. 

Muhteremi arkadaşlar; 
22 Ocak 1980 tarihlinden bugüne kadar İzmir'de 

cereyan eden olaylarda toplam olarak 4 polis memuru 
şehit edilmiş, 1 terörist, 1 öğretmen, 1 işçi valtandaş 
olmak üzere 7 kişi ölmüş, 57 güvenlik görevlisi, 2 as
ker, 40 öğrenci, 9 işçi, 7 normal vatandaş ve 5 terö
rist ölmalk üzere toplam 115 kişi yaralanmıştır. Olay
lar sonunda; 1 uzun namlulu otomatik sten, 43 taban
ca, 330 möllotootf kokteyli, 6 bbmlba, 3 dinamit loku
mu, saniyeli fitil ve fünyeler, 5 av tüfeği, birçok mer
mi, 1 boğma zinciri ve 1 baüita ele geçirilmiştir. Tüm 
olaylar sonunda 2 614"kişi yakalanmış, bunlardan 493 
tkıişiı gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 
Olaiylart Tariş'e bağlı işyerlerine yerleştirdiği anlaşılan 
Dev - Yol, Türkiye Devrim Komünist Partisi İnşa Ör-
ıgütü, Türkiye Halk Kurtuluş Parüisi Cephesi, Dev -
Kurtuluş, Türkiye Devrimimin Yolu, Kıvılcım Sosya
list Gençler Birliği, İlerici Gençler Derneği, Dev - Sol, 
Türlkiye Komünist Partisi yanlısı; Marksist, Leninist, 
'Partizan isimli illegal örgütlerin başlaltitıklan ve yönet
tikleri bazı legal sendika ve kuruluşların da bu ha
reketleri tahrik ve himaye ettikleri anlaşılmıştır. 

Değerli üyeler, son günlerde Devlet kuvvetlerine 
karşı silahlı saldiriaırın arttığı, iç've dış-anarşi mihrak
larının yoğunlaştığı bir başka ilimiz de Hatay'dır. Bu 
il çevresıimde uygulanan sıkıyönetim bölgelerindeki 
pek çok örgüt mensubu Hatay ilimize kaymıştır. 

İSMAİL AKIN (Atfyonk'arahisar Milletvekili) — 
iBaşlta Hatay Valisi olmak üzere. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
((Devamla) — Bu ilîmıizde cereyan eden olaylar ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı girişilen eylemler tehlikeli 
ölçüde artmıştır. lEn duyarlı bir bölgede oluşu ve özel
likleri nedeniyle buralda cereyan eden hadiiseİeri bü
yük bir titizlikle incelemek gerekir. Hatay'da 20 Ara
lık 19791dan itibaren cereyan eden belli başlı olaylar! 
şunlardır. 

İSMAİL AKIN (Afyomkarahisar Miffletivekili) — 
Hatay Valisini alırsanız Hatamda olay biter. 

BAŞKAN — Sayın Atat, lütfen müdahale dtmıeyi-
nıi^ 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — 20 Aralık 1979 günü, saat 00,30'da An

takya merkezi Orhanlı mahallesinde oto ile devriye 
gezen polte ekibi duvarlara yazı yazan ve afiş yapış
tıran bir grubu önlemek ve yakalamak istediğinde, 
gruptakiler polis otosuna ateş etmeye başlamışlar, ara
badan inmekte olan polis memuru Mustafa Köse 
yartağınldan aldığı isabet sonuncu olay yerinde şehit 
olmuş, diğer polislerden Ahmet Sungur omuzundan, 
Durmuş ErgÜder de sırtından kurşunla yaralanmıştır. 
Olay yerinde «Muhbirler sizi ölüm bekliyor, THKPC» 
- Türk Halk Kurtuluş Partisi Gepheciler - » ibareleri 
(bulunan afişler ele geçirilmiştir. Şehit polis memuru
nun cenazesinin memleketine gönderilmek üzere has
taneden alınırken yapılan merasüm sırasında Antakya 
Lisesinde ve hemen yakınındaki Endüstri Meslek Li
sesinde bir kısım öğrencilerin yapılan tahrik sonucu 
sebepsiz yere olaylar çıkarttıkları öğrenilmiş, olay ye
rine polis birlikleri gönderilmiştir. Ancak polis ve 
jandarma olayları yatıştırmaya çalışırken şehrin bazı 
mahallelerinde «Faşistler çocuklarınızı öldürüyor, 
lisede çocuklarınız kesiliyor;» şeklinde yalan haberler 
çıkarılmış ve yapılan tahrik sonucu bazı mahallerlde 
3 - 4 bin kişilik gruplar oluşmuş, bu gruplar içinde 
bazılarının havaya silah attıkları müşahede olunmuş
tur. Tahrik edilen topluluk, bazı militanlarea diğer bir 
mahalle üzerine saldırmaya teşvik edilmişse de, zabıta
nın gösterttiği büyük gayret sonucu vatandaşlar ara
sında başlatılmak istenen çatışma önlenmiştir. Bu ara-
'da şehrin muhtelif yerlerinde yüzlerce kişinin öldüğü 
yolunda yalan haberler yayılmaya çalışılmıştır. Polis 
ve jandarma birliklerinin miktarları 3 - 4 bin civarın
da bulunan topluluğun hareketini kontrol altına al
maya gitmesini fırsat bilen diğer mahallede toplanan 
ve yaşları 16 - 18 civarında bulunan 25 - 30 kişilik 
grup yoldan geçmekte olan kamyonları taşlamış, ba
zı avukatların yazıhanelerinin camlarını kırmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen toparlayın, sü
reniz dolmak üzere. 

İÇİŞLFJRİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — 'Biraz müsamaha ederseniz bitiyor efen-
dinl< 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Dâvamla) — 21 Aralık 1979 günü şehrin bazı semt
lerinde korsan toplantılar vur - kaç şeklinde akşama 
kadar devam etmiş, saat 19.00'da özel otiosüyla seyre
den bir vatandaşa ateş edilmiş, maalesef bu vatandaşı
mız başından aldığı kurşun yarasıyia hastaneye kaldi-
rılrnışsa da, kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 

22 Aralık 1979 günü bazı fırınların, münhasıran 
kendi taraftarlarına ekmek verdiklerinin görülmesi 
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