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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

• Millet Meclisinin 'Beşinci Dönem Üçüncü Yasama 
Yılı, en yaşlı eski Başkanvekili Muslih Görentaş'ın 
hayırlı olması dileği ile açıldı. 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Adalet 
Partüsi Genel 'Başkanı ve İsparta Milletvekili Süley
man DemireTin (görevlendirilmiş 'olduğuna; 

Görevle yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı'ya Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşku n'un, 

Tedavi olmak üzere yurt dışına güden (Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçi'ye Devlet Bakanı - 'Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in ve 

İzinli 'olarak yurt dışına giden Tuncay Mataracı'ya 
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın ve
killik etmelerinin uygun bulunmuş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Açık bulunan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına İmar ve İskân Bakanı Mehmet Yüceler'in 
atanması ve böylece boşalan İmar ve İskân Bakanlı
ğına da kendisinin vekillik etmesinin uytgun bulunmuş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Millet MecKsi Başkanı için aday gösterilmediğin
den : 

6 Kasım 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 15.30'da son verildi. 

IBaşkan Geçici Divan Üyesi 
Geçici IBaşkan Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 
Geçici Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Muslih Görentaş 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul). Mustafa Gazata (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan üyelerin 'burada oldukla
rını ifade etmelerini rica ederim. 

{Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Sonradan 
ıgelen sayın üyeler, tezkere ile Başkanlığa burada ol
duklarını hMir'sinler. 

Çoğunluğumuz vardır, ıgünderne geçiyoruz. 

III. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 
Başkanının seçimi yapılacaktır. 

\ 
Başkanlık için aday gösterme önergesi vardır, 

okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığına Zonguldak Milletve

kili Sayın Cahit Karakaş'ı aday gösteriyoruz. 
Saygılarımızla. 

İstaribul Ankara 
Metin Tüzün Altan Öymen 
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BAŞKAN — Anayasamızın 84 ncü ve içtüzüğü
müzün 10 ncu maddeleri uyarınca Başkan seçimi giz
li oyla yapılacak ve ilk iki turda üçte iki çoğunluk 
aranacaktır. İlk iki turda netice alınamazsa, daha 
sonraki oylamalarda salt çoğunluk yeteri olacak
tır. 

Gizli oylama şeklini arz ediyorum : 
2 Divan Üyesi Başkanlık Kürsüsünün sol tara

fındaki Hükümet sırasında yer alacaktır. Bir Divan 
Üyesinin önünde, adı okunan milletvekiline verilmek 
üzere mühürlü oy pusulası ve zarf bulunacak; diğer 
Dîvan Üyesi ise; oy pusulası ve zarfı verilen millet
vekilini yoklama cetvelinde işaretleyecektir. 

Sayın üyeler, kürsü üzerinde kurulacak iki ayrı 
hücrede oy pusulasına adaylardan birinin adını, soy
adını yazacak veya yazmayacak. Bu oy verme işle
mi mutlaka hitabet kürsüsündeki 'hücrede yapılacak
tır. Bilahara oy pusulası da hücrede zarfa konduktan 
sonra kürsü üzerine konacak oy kutusuna atılacak
tır. 

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konula
caktır. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır. 

Ayrıca, sayın üyelerin oylamada dikkat edecekle
ri hususları da belirtmek isterim. Adaylardan 'birinin 
sadece adının veya sadece soyadının yazılması tered
düt doğuracağından, adını ve soyadını veya en azından 
adının baş 'harfi ile soyadını yazmaları gereklidir. 

Ayrıca, oy pusulasında oyun kime ait olduğunu 
belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya 
renkli kalem kullanma ıgibi durumlarda oy pusulası 
geçersiz sayılacaktır. 

Geçerli oy; hiçbir surette işaret taşımayacaktır. 
Aday gösterilenlerin dışında aday ismi yazıldığın

da bu oylardan 'Başkanlığa aday olabileceklere veri
len oylar geçerli sayılacaktır. 

Başkanlık (Kürsüsündeki Dîvan üyeleri ve görev
liler gizli oy hücrelerini göremeyecek şekilde sandal
yelerini geri çekeceklerdir. Bu hususu teminen ad oku
yacak Sayın Divan Üyesinin de oturduğu yerden oku
masını oyunuza sunacağım : 

Oturduğu yerden okumasını kabul edenler... Et
meyenler... ıKaibul edilmiştir. 

2 Divan Üyesi lütfen yerlerini alsınlar. 
'Bu tur oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pu

sulaları sayın Divan üyelerine verilsin. 
Sayın 2 tane Divan Üyesi... 
Sayın Karaatlı... Burada. 
Halk Partisinden bir Divan Üyesi rica ediyorum. 
METtN TÜZÜN (îstanlbul) — Geliyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet sıraları dolu 
olduğu için Divan Üyeleri sağ taraftaki komisyon sı
ralarında yer alsınlar. 

Sayın Divan Üyesini bekliyoruz... 
Divan üyeleri yerlerini almıştır. 

Bu tur oylamada kullanılacak tek mühürlü oy 
pusulaları sayın Divan üyelerine verilsin. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için ad çekmek 
suretiyle 5 kişilik Tasnif Komisyonu tespit ediyo
rum : 

Emin Atıf Şohoğlu?.. Burada. 
Faik Öztürk?.. Burada. 
FAİK ÖZTÜRK '(Elazığ) — Benim mazeretim 

var Sayın IBaşkan. 
BAŞKAN — Sayın Faik Öztürk'ıün mazereti var-

nv>. 
Erol Yeşilpınar?.. IBurada. , 
Turgut Yücel?.. ıBurada. 
Malik Yılman?.. Burada. 
Doğan Onur?.. Yok. 
Tarhan Erdem?.. Burada. 
Tasnif Komisyonuna Sayın Tarhan Erdem, Sayın 

Malik Yılman, Sayın Tungut Yücel, Sayın Erol Ye
şilpınar, Sayın Emin Atıf Şohoğlu seçilmişlerdir. 

Oylamaya Adana İlinden haşlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Kalmamıştır. 

Oylama işlemi 'bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 
Sayın Yeşilpınar, ISayın Yücel, 'Sayın Yılman, Sa

yın Şohoğlu, Sayın Erdem... 
Tasnif 'Heyetine seçilen arkadaşlar lütfen yerleri

ni alsınlar; iki arkadaşımız noksan galiba... 
Sayın Şohoğlu?.. Yok. 
Sayın Turhan Erdem?.. 
Sayın Tarhan Erdem geldiler, Sayın Şohoğlu yok

la:; onun yerine bir isim daha çekmek zorunluğu var
dır Tasnif Heyetini tamamlamak için. 

Sayın Orhan Alp?.. Yok. 
Sayın Şinasi Osma?.. Yok. 
Sayın Mehmet Halit Dağlı?.. Yok. 
Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Sadi Somuncuoğlu, lütfen Tasnif Heyetine 

katılınız. 
Tasnif Heyeti tamamlanmıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu Raporu gelmiş

tir, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 1 nci tur 
seçime 356 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Erol ıH. Yeşilpınar Turgut Yücel 
Üye Üye 

Malik Yılman Tarihan Erdem 
Üye 

Sadi Somuncuoğlu 
Cahit Karakaş 320 rey 
Boş 26 rey 
Muhtelif 7 rey 
Geçersiz 3 rey 

Toplam 356 rey 
BAŞKAN — Bu sonuca göre, Anayasamızın amir 

hükmüne göre 2/3 ekseriyetle Millet Meclisi Başkan
lığına Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Karakaş 
seçilmiştir, hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın Karakaş, 'buyurun. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA

KAŞ (Zonguldak) — Sayım milletvekilleri, önümüz
deki ıiki yasama yılı için beni tekrar Başkanlığınıza 
seçmekle göstermiş olduğumuz yüksek teveccüh ve 
itimat için hepimize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. 

Ulusumuzun her zaımanıkinden daha çok birlik ve 
beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemde ve demok
rasiye o(la,n saraıîmlaz bağlılığın yeniden kanatlandığı 
şu sırada, Yüce Parlamentomuza daha da büyük so-
ramfluluklar düştüğü şüphe götürmez bir gerçektir. 
Sizler, bu yeni yasama yıllının ilk günlerinde partiler 
arası bir centilmenlilk anlayışının iyi geleneğine uya-

/. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, anar
şik olaylar ile faillerine ilişkin İçişleri ve Adalet Bcv 
kanlarından sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Can' 
m yazılı cevabı. (71621) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçi'şleri ve Adalet Bakan-

larınoa yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Ceyhun 

İstanbul Milletvekili 

rak basjkanınızı seçmekle ulusumuzun Parlamentodan 
beMediıklerine güzel bir yanıt vermiş oldunuz. 

Parlamentomuzun bundan sonraki çalışmalarında 
da aynı ahenk ve anlayışın egemen olması en büyük 
dileğimıizdıir. 

Başkanınız olarak geçen iki yasama yılında taşı
dığım görev heyecanı ve sorumluluk bilincini önü
müzdeki dönemde de muhafaza ederek, Parlamento
muzun çaHışmaİarının daha etkili ve verimli olması 
yolunda gayret sarf edeceğim. Bu görevi yaparken 
dikkat edeceğim yine en büyük husus, Anayasa ve 
İçtüzük: kuralliarına tam bağlilik ve kesin tarafsızlık 
anlayışı içinde, parlamenter demoikrasinin ülkemizde
ki işlerliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve onun 
iyi geleneklerimin ülkemizde de tam anlamiyla oluş
masına yardım etmek alacaktır. Görev süremde be
nini için en büyük güç kaynağı, bugüne kadar oldu-' 
ğu gibi, bundan böyle de siz sayın m ^etvekilüerinin 
ve değerli parti gruplarımızın destek ve yardımları 
olacaktır. 

Önümüzdeki yasama yılının ulusumuz ve üükemıiz 
için hayırlı olacak çalışmalarla geçmesini gönülden 
arzularken, mllletvelkıilii arkaidaşlarımla başarı ve mut
luluk; dileklerimle saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Sayın miletvekilleri, Başkanlıkça ve Danışma Ku

rulunca, Başkanlık Divanı Üyelikleri ve komisyon 
üyellilklerinîn siyasi parti gruplarının oranılarına göre 
dağılımının tespiti i e , Genel Kurulca gerekli kara
rın alınması için 7 Kasım 1979 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatti : 16.47 

Ecevit Hükümetinin göreve başladığı 5 Ocaık 1978' 
den 5 Haziran 1979'a kadar geçen süre içinde yur
dumuzdaki anarşik olayların tırmanışı korkunç sevi
yeye ulaşmıştır. 

«Anarşiyi bıçak gibi keseceğini»! ilân ederek gö
reve gelen CHP'nin Hükümette olduğu 17 ayda anar
şik olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 1 660'a 
ulaşmıştır. 

Bu dönem içinde yayınlanan gazetelerin incelen
mesi, tablonun acı gerçeğini gözler önüne sermekte
dir. Zira geçen 565 gündeki gazetelerde yer alan ve 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 8 — 
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bugüne kaidiar tekzip edsilrnemıiş haberlere göre, bu 
süre içinde 7 965 anarşik olay vuku bulmuş, 1 172'si 
1978'de öteıalk üzere 1 660 kişi ölmüş, 8 412 kişi ya
ralanmış, 5 358 yere bombalı veya silahlı saldırı ya
pılmıştır. Gene gazete koleksiyonlarının tekzip edil
meyen haberlerine göre, bu dönemde 426 soygun 
olayında 160 milyon lina gaıspedilmiştir. 

Kamuoyuna intikal eden gerçek bu iken, sayın 
tçîşlerıi Bakanı, AP Genel Başkanı Sayın Süleyman 
Derniırel'in aylık basın topl'antısiyte ilgili olarak 3 Ha
ziran 1979 günü verdiği bir demeçte, «Sayın Demıirel 
olay ve ölü sayısında yanlış ve abartılmış rakamlar 
vermiştk.» diyebiilmdştir. 

«Bir tek kişinin bile. hayatma kaybetmesinin, bir 
Hükümetin düşmesine yeteceğimi»ı ilan ederek göreve 
gelen bir Hükümette emniyet ve asayişten sor um!u 
bir Bakanın böyle bir beyanda bulunabilmesi gerçek
ten hazin olmuştur. 1 660 kişinin kanlarının vebali 
altında bulunan bu Hükümetin İçişleri Balkanı, anla-
şilııyorki, vatandaşla ilişkisini kestiği gibi günlük ga
zeteleri de takip etmez duruma gelmiştir. Genel an-
îaşıihyorki, Sayın İçişleri Bakanı, kendi Bakanlık ar
şivlerim bile iyi inceleme durumundan yoksun hal
dedir. Zira, Eskişehir Milletvekili Sayın Seyfi Öztürk' 
ün 17.5.1978 günü verdiği ve Ecevit Hükümetinin ilk 
130 gününün ölü sayısı iile ilgili yazılı sorusu hâlâ 
cevaplandırılmamıştır. Sayın Öztürk, verdiği bık 
önergede o güne kadar gazete sütunlarına intikal eden 
c!ü iamlerini vermiş ve Sayın İçişleri ve Adalet Ba
kanlıklarından bunlar hakkında bilgi istemişti. Her 
ilki Bakandık da, tam 11,5 ay önce kendilerine verilen 
ve 290 kişiyi içine alan listenin cevabını verememiş
lerdir. 

6 Ocak 1978 ile 5 Haziran 1979 tarihler i arasın
daki Hürriyet, Günaydın, Tercüman, Milliyet, Cum
huriyet, Yeni Asır, Aydınlık, Son Havadis, Dünya 
ve Barış gazeteleri koleksiyonlarının incelenmesinde 
görülecektir ki, bu dönem içinde cereyan eden 7 965 
anarşik olayda 1 660 kişi ölmüş, 8 412 kişi de yara-
knmıştır. Bu olayların büyük kısmının hâlâ failleri! 
beli değildir. Olan ölene olmuş, suç, işleyenin yanı
na kâr kalır hale gelmiştir. 

Söz konusu gazete kolleksiyonlarının incelenme
sinden görülecektir, ki, ilişik Üstede isimleri - belirli 
olan meslekileri - ölüm yer ve tarihleri yazılı vatan
daşların anarşik olaylarda hayatlarını kaybettiklerine 
dair haberler tekzip edilmemiştir. 

(*) Not: Bu soru önergesi ile ilgili İçişleri Ba
kanının cevabı geldiğinde yayımlanacaktır. (7/621) 

Hal ve gerçek bu olduğuna tgöre, 
1. Sayın İçişleri Balkanı 3 Haziran 1979 günkü 

demecinde «Ölü sayısı abartıldı». dediğine göre liste
de isimleri bulunanlardan hâlâ yaşıyan var mıdır? 
Varsa hangileridir? 

2. Bu ölüm olaylarının hangilerinin failleri, ne 
zaman, nerede yakalanmıştır? Adları ve görevleri ne
dir? 

3. Her olayın, ayrı ayrı olmak üzere polisçe fa
ili olarak yakalandıktan sonra salıverilen zamlıları 
var mıdır? Varsa kimlerdir? 

4. Olayların zanlısı olarak yakalanıp, savcılık 
önüne çıkarılan ve burada olayla ilişkisi olmadığı an
laş 'Jarak salıverilen var mıdır? Varsa kimlerdir? 

5. Sanık olarak mahkemeler önüne çıkarılıp da, 
duruşmaları ısonunda mahkûm olan veya beraat eden 
kimse var mıdır? Varsa kimlerdir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.8.1979 

060955-26-10-79 
Konu : İstanbul Milletvekilli 
Sayın Ekrem Ceyhun'un yazılı 
soru önergesinin cevaplandırıl-
dığı hakkında. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ıföadeli ve 19.6.1979 gün, 7/621, 3629-21390 sayılı 
yazıları. 

b) 5.7.1979 gün ve 3.4.8.1979/39502 sayılı yazı
mız. ~ 

İstanbul Milletvekili Sayın Ekrem Ceyhun tara
fından, anarşik olaylarda meydana gelen adam öl
dürme eylemleri ve bunların fiaiteri ile ilgili olanak; 
İçişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza yörieîtıilip, ilgi 
yazılan ekinde tevdi buyrülan yazılı soru önergesi-
njin, Bakariığımııza taallûk eden adli istemlerle üUgii 
kısmının cevaplandırıllaibilmesini teminen, keyfiyet 
olay mahalli yetkili Cumhuriyet Savcılıklarından ay
rı ayrı sorulmuş, alman bilgilere göre derlenen ve 
soru önergesine bağlı listedeki sıra numaraları kar
şılık tutulmak suretiyle düzenlenen çizelge ilişikte su
nulmuş, Kahramanmaraş'ta 21, 22, 23, 24, 25,12.1978 
günlerinde meydana gelen adam öldürme olayları ile 
ilgilü bilgide ayrı bir liste halibde birlikte takdim kı
lınmıştır. 

— 9 — 
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Anılan yazılı soru önergesinde, Eskişehir M;'rct-
vekili Sayın Seyfi Öztiirk taraf nidan aynı nitelikteki 
ollay Ve eylemlerde öldürülen kişilerle ilgili olaı .k, 
daha önce Bakanlığımıza yöneltilen ve cevaplandırıl-
maldığı ifade olunan yazılı soru önergesinin, 18.9.1978 
gün ve 3.4.7.1978/53860 sayılı yazımızla cevaplandı-
ridığı ve cevap metniniin Millet Meclisi Tutanak Der
gisinin 19.9.1978 gün ve Dönem: 5, Cilt: 6, Toplan
t ı : 1 sayılı nüshasında yayınlandığı anlaşılmış, bu 
nedenle önergeye ekli listede 1 ila 288 sıra numara
sında 'beli edilip, bilgileri daha önce verilmiş olay
lara ilişkin bölüm ayrık bırakılarak, 289 numaradan 
itibaren sorulan kısımlar çizelgeye dercedJIlmişttir. 

Çizelge, önergede sorulan adam Öldürme eylem
lerinin niteliği ve yapılan adli işlemlerin aşama: iri 
hakkında gerekli bilgileri kapsamaktadır. 

Diğer taraftan, malûmları bulunduğu üzere, kesin 
suç sebep ve sai'kleri, bağımsız yargı mercilerince ya
pılan soruşturma ve kovuşturmalar sonucu verilecek 
kararlarla saptanacağınıdan ve tedbir niteliğinde bu
lunan gözaltıına alınma ve tutuklama işlemleri, so
ruşturma ve kavuşturmanın her aşamasında değişik
lik gösterip, belirli bıir tarih itibariyle bu konuda 
bilgi derlenmesine olanak bulunmadığından ve ov\y-
larlıa ilgili soruşturma ve 'kovuştiurmalaırım önemli bir 
'kıısmiı halen Sıkıyönetim Adli Mercilerine intikali et
miş bulunduğundan, önergede değinilen sair işlerr.'er 
haklfcınida bilgi sunulması mümkün bulunmamıştır. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lâlet ıbuyrulmasiinı saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 

14.5 . 1978 - 31 . 12. 1978 
289. Coşkun Erdoğan'ın, 14 . 5 . 1978 tarihin

de Kars'da, Abbas Karanal tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da Kars Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

290. Sedat Yılmamın, 15 . 5 . 1978 tarihinde An
kara'da, Zafer Özdemir ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında Ankara Sorgu Hâkimliğine açılan da
vanın görevsizlik kararı ile Sıkıyönetim Askeri Mer
cilerine tevdi olunduğu, 

291. Semih Erteke'nin, 9 . 5 . 1978 tarihinde İz
mir'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

292. Harami Semirtaş'ın, Nusaybin Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair ka
yıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

293. Renan Eriş'in, 16.5.1978 tarihinde İstan
bul'da, Tayyar Cemsekmen ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava
nın görevsizlik kararı ile Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi olunduğu, 

294. Erdal Nuhoğlu'nun, 17.5.1978 tarihinde is
tanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

295. Naver Ergin'in, 17.5.1978 tarihinde Balıke
sir'de Cuma İJlgür ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesine açılan 
davanın, kamu güvenliği nedeni ile Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesine naikledildiği, 

296. Nurettin Aydın'ın, Kars'da, 5.5.1978 tarihin
de solunum yetmezliği sonucu öldüğü, 

297. Bekir Kaysı'nın, İstanbul Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

298. Muzaffer (Mustafa) Özer'in, 17.5.1978 tari
hinde kalp krizi sonucu öldüğü, 

299. Ahmet- Yücelkaya'nın, 20.5.1978 tarihinde 
İstanbul'da, ibrahim Elçi tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın gö
revsizlik kararı ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine 
tevdi olunduğu, 

300. Ahmet (Mahmut) Kocaoğlu'nun, 20.5.1978 
tarihinde Ankara'da Bekir Tongül tarafından ve ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu sanık 
hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

301. Halil Çalgıcı'nın, 19.5.1978 tarihinde Urfa' 
da kişisel nedenlerle ismail Bebek tarafından öldürül
düğü, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilmiştir, 

302. Çetin Ergün Doğan'ın, 23.5.1978 tarihinde 
Bingöl'de Zeki Ademci ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine açılan da
vanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mercilerine 
tevdi olunduğu, 

303. Mustafa Ertan'ın Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

304. Ahmet Ersan Ünal'ın, 24.5.1978 tarihinde 
Üsküdar'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

— 10 — 
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305. Ahmet Atlamaz'ın, 25.5.1978 tarihinde İs
tanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

306. Arif Bakır'ın, 26.5.1978 tarihinde Ankara' 
da, Mustafa Ardıç tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

307. Yavuz Karaman'ın, 25.5.1978 tarihinde An
kara'da, Uğur Özer ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

308. Cevat Balcı'nın, 26.5.1978 tarihinde İstan
bul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülrnekte bulunduğu, 

309. Hilmi Öztürk'ün, 25.5.1978 tarihinde Sivri-
ce'de, Veysel Aslan ve arkadaşları tarafından kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, bu yer 
Sorgu Hâkimliğince tanıklar hakkında son tahkikatın 
Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesine açılmasına karar ve
rildiği, 

310. Halil Demir'in, 26.5.1978 tarihinde Şuhut' 
da, irfan Çetinel tarafından ve ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanığın Afyon Ağır 
Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği, 

311. Yılmaz Koşar'ın, 27.5.1978 tarihinde De-
miröi'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

312. Mehmet Çelik'in, 27.5.1978 tarihinde Anka
ra'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

313. Mehmet Erbilen'in, 26.5.1978 tarihinde El
bistan'da İzzet Yılmaz ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

314. Adem Yavuz, 315. ismail Yıldız'ın, 
28.5.1978 tarihinde Geyve'de, bilinmeyen nedenle ve 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

316. Sefer Aktaş'ın, 28.5.1978 tarihinde Soma' 
da, Nail Çelik tarafından ve ideolojik nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturmasının 
sürdürülmekte bulunduğu, 

317. Selma Keçeli, 318. Zeynel Gönül, 319. Se-
lahattin Aslan'ın, 9.5.1978 tarihinde Gaziantep'de, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğü hazırlık soruştur
masına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim Ad
li Mercilerine tevdi olunduğu, 

320. Ali Kocaoğlu'nun, 29.5.1978 tarihinde Gazi
antep'de, Mehmet Selim ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

321. Nurettin Il'in, 29.5.1978 tarihinde istanbul' 
da, polis memuru Yaşar Beton tarafından öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

322. Hülya Tekin'in, 29.5.1978 tarihinde istan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

323. Bayram Turan'ın, 29.5.1978 tarihinde Espiye' 
de, Şevket Kaya ve arkadaşları tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

324. Rıfat Genc'in, 28.5.1978 tarihinde Borçka' 
da, Celâl Yavuz ve arkadaşları tarafından ve ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

325. Hakkı (Hakan) Türkoğlu'nun, 29.5.1978 ta
rihinde Kırıkkale'de, Mehmet Dilan tarafından ve ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğince son tahkikatın 
Keskin Ağır Ceza Mahkemesine açılmasına karar ve
rilmiştir. 

326. Hasan Türel'in, 29.5.1978 tarihinde Konya' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

327. Cabir Aydın'ın, 29.5.1978 tarihinde Elâzığ' 
da, Vahit Cevizci tarafından ve kişisel nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

328. Yaşar Temiz'in, 27.4.1978 tarihinde Kartal' 
da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık, soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

329. Halil Uzun'un, Ankara Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
bir bilgi bulunmadığı, 
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330. Doğan Çan'ın, Ankara Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

.331. Tamer Akbaba'nın, 29.5.1978 tarihinde Kars' 
da, Hasan Gezen ve arkadaşları tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

332. Gülaverdi Polat'ın, 1.6.1978 tarihinde An
kara'da, Ömer Koç ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

333. Bilâl Öztoprak'ın, 1.6.1978 tarihinde Anka
ra'da, Şakir Koçadam ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıl
dığı, 

334. Turgay Yetkin'in, 2.6.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

335. Mehmet Gürcan'ın, 2.6.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır i ık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

336. İsmail Caymaz'ın, 2.6.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

337. Süleyman Tersi'nin, 2.6.1978 tarihinde Kay-
seri'de, Ahmet Aygen ve arkadaşı tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

338. Abdurrahman Özdemir (Özenmiş)'in, 1.6.1978 
tarihinde Acıpayam'da, Kemal FJbey'i ve arkadaşı ta
rafından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğince son 
tahkikatın Denizli Ağır Ceza Mahkemesine açılması
na karar verildiği, 

339. Kemal Durmaz Pınar'ın, 3.6.1978 tarihinde 
Erzurum'da, Muammer Sağlam tarafından ve ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu ve sanık 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılıp ka
mu güvenliği yönünden Bolu Ağır Ceza Mahkemesine 
nakledilen davanın görev itibariyle Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesine tevdi olunduğu, 

340. Sabri Aykurt'un, 2.6.1978 tarihinde Kars'da, 
Zübeyir Çelik ve arkadaşları tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

341. Yaşar Bahceci'nin, 4.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, Gazi Tezatlı ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

342. Fikret Çağan'ın, 6.6.1978 tarihinde Sıvas'da, 
Fatih Hüseyin İpek tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sına ait evrakın görev yerinden Sıkıyönetim Adli Mer
cilerine tevdi olunduğu, 

343. Süleyman Aslan'ın, 9.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikten saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sı
kıyönetim Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

345. Zeki Alkan'ın, 9.6.1978 tarihinde İstanbul' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

346. Büral Yüceoğlu'nun, 7.6.1978 tarihinde An
kara'da, Mehmet Poyrak ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açı
lan davanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi edildiği, 

347. Ziya Duru'nun, 9.6.1978 tarihinde Kara-
man'da, Mahir Güneş ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğince son tah
kikatın Karaman Ağır Ceza Mahkemesine açılmasına 
karar verildiği, 

348. Şakir (Şaban) Karataş'ın, 7.6.1978 tarihinde 
Ankara'da, Mehmet Poyraz ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açı
lan davanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi olunduğu, 

349. Ali Kemal Turgut'un, 10.6.1978 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasını evrakının görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

350. Yusuf Keskin'in, 10.6.1978 tarihinde İstan
bul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturması evrakının görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 
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351. Tevfik Torik'm, 10.6.1978 tarihinde İstan-
bulda kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü,, hazırlık 
soruşturmasını evrakının görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

352. Yavuz Pilot'un, 10.6.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

353. İsmail Mökik'in, 9.6.1978 tarihinde Antal
ya'da, Kemal Taşkıran ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

354. Nuri Karamürsel'in, 14.6.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

355. Ziya Saral'ın, 9.6.1978 tarihinde Kartal'
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

356. Musa Uysal'ın, 15.6.1978 tarihinde Kadı
köy'de, gasp suçu işlemekte bulunduğu sırada yaka
landıktan sonra güvenlik kuvvetlerince götürülürken 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu polis memuru Ah
met Selvi tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu 
gasp suçu ile birlikte sanı'k hakkında da Ağır Ceza 
Mahkemesine dava açıldığı, 

357. Mehmet Özmen, 358. Yaşar Şentürk'ün, 
14.6.1978 tarihinde İstanbul'da, Şemsettin Şahin ve 
arkadaşları tarafından ve ideolojik nedenle Öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

359. Hatice Sefer'in, 15.6.1978 tarihinde Trab
zon'da, Emin Kalfa tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

360. Seyfullah Ekşi'nin, 16.6.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bu-
lunduğup 

361. Celil Yıldırım'ın, 16.6.1978 tarihinde Anka
ra'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

362. Nuriye Bertan, 363. Emel Bertan'ın, 
15.6.1978 tarihinde İzmir'de, dikkatsizlik ve tedbirsiz

lik sonucu Ahmet Uygur tarafından öldürüldüklerinin 
iddia olunduğu, sanrk hakkında bu yer Ağır Ceza 
Mahkemesine dava açıldığı, 

364. M. Akif Bekiroğlu'nun, 16.6.1978 tarihin
de Kocaeli'de İsmail Erkli ve arkadaşları tarafından 

i ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
j sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
J dava açıldığı, 
I 365. Mustafa Baykal'ın, 16.6.1978 tarihinde Al

tındağ da, Hüseyin Şar ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında Altındağ Ağır Ceza Mahkemesine 
açılan davanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesine tevdi edildiği, 

366. Yıldırım Atakan'ın, 17.6.1978 tarihinde 
Kartal'da, arkadaşı Astsubay Sezer Sevgili tarafın
dan Askeri yerde öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturması evrakının görev yönünden 1 
nci Ordu Komutanlığına tevdi edildiği, 

367. Halil Kavak'ın, Adana Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlardan 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

| 368. Mehmet Polat'ın, 20.6.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır-

I lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkı
yönetim Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

369. Murtaza İçel'in, 21.6.1978 tarihinde Ma
latya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

370. Cemal Kabak'ın, 20.6.1978 tarihinde Gazi-
antep'de, Garip Yılmaz tarafından kişisel nedenle, öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

I 371. Muzaffer Mutlu'nun, 21.6.1978 tarihinde İs
tanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sı-

I kıyönetim Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 
{ 372. Abdullah Akçay'ın, 13.6.1978 târihinde Kulu 

Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek Ayşe Yıl
maz tarafından öldürülmek istendiğini iddia eylediği, 
hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik kararı veril-

I diği, 
j 373. Cihangir Erdeniz, 374. Mustafa Erdem'in, 

23.6.1978 tarihinde Kadıköy'de, kimlikleri saplanama-
l yan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik neden-
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le öldürüldükleri hazırlık soruşturmasının sürdürül
mekte bulunduğu, 

375. Ahmet Türgenç'in, 23.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, Mustafa Aktaş ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan 
davanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi edildiği, 

376. Osman Kandemir'in, 23.6.1978 tarihinde 
Altındağ'da, Nesimi Tosun tarafından ve kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

377. Murat Tuncay'ın, 23.6.1978 tarihinde İs
tanbul'da, Yunus Meral ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
dava açıldığı, 

378. Fikret Derin'in, 24.6.1978 tarihinde Kartal' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

379. Ömer Kartal'ın, 22.6.1978 tarihinde Adana' 
da, Niyazi Akın ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

380. Haki Kalman'ın, 26.6.1978 tarihinde Ela
zığ'da, Ömer Faruk Parlar tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında bu yer Sorgu Hakimliğine açılan davanın gö
rev yönünden Sıkıyönetim Adli Mercilerine tevdi 
edildiği, 

381. Mehmet Karabulut'un, 26.6.1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

382. Mehmet Altun'un, 27.6.1978 tarihinde Düz-
ce'de, Hüseyin İnan ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkında Düzce Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı ile Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi edildiği, 

383. Cezmi Ölekli'nin, 27.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

384. Davut Duman'ın. 28.6.1978 tarihinde Sam
sun'da, Yahya Kemal Çoban ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu-
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ğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
dava açıldığı, 

385. Özer Üstüribaş'ın, 27.6.1978 tarihinde Ala-
şehirde, Yaşar Sever tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

386. İclal Akm'ın, 28.6.1978 tarihinde Alaşehir' 
de, Ali Kara'bostan ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

387. Cafer Fidan'ın, 27.6.1978 tarihinde Antal
ya'da, Halil Karataş tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

388. Erhan Başer'in, 28.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, intihar eylemek suretiyle öldüğü, hazırlık so
ruşturması sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

389. Şükrü Yaman'ın, 28.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, Ahmet Sarı ve arkadaşı tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

390. Ersoy Yıldız'ın, 28.6.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

391. Hürrem Gürsoytrak'ın, 30.6.1978 tarihinde 
Altındağ'da, Ahmet Köse ve arkadaşları tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

392. Mehmet Ayık'ın, 30.6.1978 tarihinde Mersin' 
de, Saffet Fırtına ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

393. Fatma Yıldırım'ın, 30.6.1978 tarihinde Koca-
eli'de, Ramazan Akaroğlu tarafından ve kişisel neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

394. Şakir Sakan'ın, 30.6.1978 tarihinde Kara
yazı'da, Ali İhsan Taşdemir ve arkadaşları tarafın
dan kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında Hınıs Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

395. Ahmet Orhan Üçgül'ün, 1.7.1978 tarihinde 
Altındağ'da, Hüseyin Taşdan ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
dava açıldığı, 
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396. Hüseyin Şimşek'in, 1.7.1978 tarihinde Ga-
ziantep'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturması evrakının görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi olunduğu, 

397. Kerim Büyükkurt'un, 30.6.1978 tarihinde An
talya'da, Rıza Şahin ve arkadaşları tarafından ve ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

398. Adnan (Hasan) Medeni'nin, 29.6.1978 tari
hinde Silvan'da, Hikmet Bal tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so-
ruşturmamsının sürdürülmekte bulunduğu, 

399. Mustafa Öcal'ın, 30.6.1978 tarihinde Pat-
nos'da, İhsan Akbay ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine açılan davanın 
kamu güvenliği nedeni ile Uşak Sorgu Hâkimliğine 
nakledildiği, 

400. Zeki Şişman'ın, 29.6.1978 tarihinde Pazar
da Yusuf ^Atilla ve arkadaşları tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

401. Kazım Karameşe'nin, 1.7.1978 tarihinde 
Fatsa'da, suda boğulmak suretiyle öldiiğü, 

402. Nazmi Gümüş'ün, 2.7.1978 tarihinde An
kara'da, İlkel Adlı ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu,-sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan 
davanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi edildiği, 

403. Ali Güvercin'in, 3.7.1978 tarihinde Ada-
nada, Nurettin Akgün ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
açılan davanın görev yöünden Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesine tevdi edildiği, 

404. Aziz Angılan'ın, 3.7.1978 tarihinde Istan-
bulda, Ali Alakuş tarafından ve kişisel nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında Sorgu Hâ-
kimliğince son tahkikatın istanbul Ağ"" Ceza Mahke
mesine açılmasına karar verildiği, 

405. Mustafa Öztürk'ün, 4.7.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu,, 

406. Mehmet Çelik'in, 3.7.1978 tarihinde Ha
tay'da, Hasan Çimen ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa

nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
açılan davanın kısmen mahkumiyeti ve kısmen be-
raate hükmedilmek suretiyle sonuçlandırıldığı, 

407. Zülkif Özol'un, 4.7.1978 tarihinde Baskil'-
de, Latif Aktı tarafından ve ideolojik nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

408. Nuri Ak'ın, 2.7.1978 tarihinde Batman'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, ' 

409. Hasan Kuş'un, 4.7.1978 tarihinde Tunceli' 
de, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Ali Çürün tara
fından öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

410. Fahrettin Yılmaz'ın, 5.7.1978 tarihinde Bey
koz'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü', hazırlık 
soruşturması evrakının görev yönünden Sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

411. Mehmet Çimen'in, 5.7.1978 tarihinde istan
bul'da, sarhoşluk nedeni ile merdivenlerden düşerek 
öldüğü, hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik ka
rarı verildiği, 

412. Hasan Erol, 413. Aydın Sönmez, 414. Cev
det Sönmez'in, 5.7.1978 tarihinde istanbul'da, kim
likleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldükleri 'hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

415. Hayati Gökgözlü'nün, 3.7.1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturması evrakının görev yerinden Sıkıyönetim 
adİi mercilerine tevdi edildiği, 

416. Satılmış Goşkun'un, 5.7.1978 tarihinde An
kara'da, Salim Gözütok ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında Ankara Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

417. Salih Çakır'ın, 6.7.1978 tarihinde istanbul' 
da Yunus Meral ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu sanıklar hak
kında 'bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

418. ismet Yılmaz'ın, 6.7.1978 tarihinde istan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

15 — 
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419, Mehmet Akay'ın, 7.7.1978 tarihinde Diyar
bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyönetim 
askeri mercilerine tevdi edildiği, 

420, ismet Ünalan'ın, 5.7.1978 tarihinde Altın
dağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

421, Önder Pala'nın, 7.7.1978 tarihinde Niksar' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

422* Erdoğan Aksu'nun, 9.7.1978 tarihinde Sam
sun'da Dursun Sağır tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün, iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

423. Kemal Kabak'ın, 9.7.1978 tarihinde Anka
ra'da, Harif Çak ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

424., Ramazan Sancak'ın, Antalya Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda bir bilgi bulunmadığı, 

425. ismail Kendirci'nin, 10.7.1978 tarihinde An
kara'da, Mehmet Yılmaz tarafından kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

426. Fuat Şahin'in, 11.7.1978 tarihinde Ankara' 
da, Mithat Karakoçak ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine açılan dava
nın görev yönünden sıkıyönetim askeri mercilerine 
tevdi edildiği* 

427. Dr. Bedrettin Cömert'in, 11.7.1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 'kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
somşturmasının evrakının görev yönünden sıkıyöne
tim adili mercilerine tevdi edildiği, 

428. Selâhattin Baylay'ın, 11.7.1978 tarihinde 
Bingöl'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

429. Seydo Koldaş'ın, 12.7.1978 tarihinde Gazi
antep'te, Mustafa Kartal tarafından ve kişisel neden
le öldürüldüğü, sanık hakkında bu yer Ağır Ceza 
Mahkemesine dava açıldığı, 

430. Ali Kurtoğlu'nun, 13.7.1978 tarihinde Al
tındağ'da, Ali Fevzi Efeoğlü, ve arkadaşları ta

rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkeme
sine dava açıldığı, 

431. Ahmet Koç'un, Urfa Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bilginin bulunmadığı, 

432. Şükrü Zorlu'nun, 13.7.1978 trihinde Urfa1 

da, Ali Kaya ve arkadaşları tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

433. Yüksel Yaşar'ın, 13.7.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

434. Ömer Nail Yusuoğlu'nun, 12.7.1978 tarihin
de İstanbul'da, bir trafik kazası sonucu öldüğü, 

435. Nedim Aktaş'ın, 14.7.1978 tarihinde Elbis
tan'da, Mustafa Güler ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

436. Osman Özcan'ın, 15.7.1978 tarihinde Altın
dağ'da, Mustafa Karacı ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

437. Battal Kılıç Aslan'ın, 15.7.1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan ikisi veya kişiler 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

438. Mehmet Gümüşbaş'ın, 15.7.1978 tarihinde 
Manisa'da, Hikmet Gönen tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so-
ruşturmasımn sürdürülmekte bulunduğu, 

439. Kenan Akıncı'nın, 14.7.1978 tarihinde Ke
şan'da, bir trafik kazası sonucu öldüğü, 

440. Yaşar Bayrak'ın, 18.7.1978 tarihinde An
kara'da, Cafer Muti ve arkadaşları tarafından ideola-
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

442. ibrahim Akköse'nin, 17.7.1978 tarihinde 
Zeytiriburnu'nda, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

443. Hüseyin Şahin'in, 17.7.1978 tarihinde Ela
zığ'da, Hidayet Çelik ve arkadaşı tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 
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444. Ali Ata'nın, Adana Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bilginin bulunmadığı, 

445. Durdu Mehmet Biçer'in, 16.7.1978 tarihin
de Elbistan'da, Kemal Baş tarafından kişisel neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

446. Hanefi Çelik'in, 17.7.1978 tarihinde Diyar
bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

447. Özean Aytekin'in, 18.7.1978 tarihinde Ba
kırköy'de kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

448. Osman Ağar'ın, 18.7.1978 tarihinde Antalya' 
da, denizde boğulmak suretiyle öldüğü, hazırlık so
ruşturması sonunda takipsizlik karan verildiği, 

449. Mehmet Aslan'ın, 18.7.1978 tarihinde An
talya'da, Ali Aslan ve arkadaşı tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

451. Ali Arıcı'nın, 19.7.1978 tarihinde İstanbul' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğt, 

452. Kemal Pehlivan'ın, 20.7.1978 tarihinde Eski
şehir'de, Kenan Şen tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

453. Osman Kaptan'ın, 22.7.1978 tarihinde Ba
kırköy'de, Ahmet Boyaç ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

454. Celâl Akkaya'nın, 17.7.1978 tarihinde Ela
zığ'da, Rıza Sarıkaya ve arkadaşr tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyöne
tim adli mercilerine tevdi edildiği, 

455. Mahmut Baysal'ın, 24.7.1978 tarihinde Hil-
van'da, Fuat Çalgun ve arkadaşı tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Siverek Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

456. Halil Dinç'in, 19.7.1978 tarihinde Elazığ'da, 
bilinmeyen nedenle kimlikleri saptamayan kişi veya 
kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 
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457. Hüsnü Karakuş'un, 23.7.1978 tarihinde 
Eyüp'te, Şerafettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıl
dığı, 

458, Subay Çiftçi, 459. Ali Gül'ün, 25.7.1978 
tarihinde Kırıkhan'da, bulundurdukları patlayıcı mad
denin infilâki sonu öldükleri, 

460. Cema Sevik'in, 26.7.1978' tarihinde Zeytin-
burnu'nda, bilinmeyen nedenle ve kimlikleri saptana
mayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazır-
lik soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

461. Kerim Kaşh'nın, 27.7.1978 tarihinde Ada-
na'da, aynı olayda ölen Nurettin Gürateş tarafından 
ideolojik nedenle öldürülmüş bulunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

462. Konya'da, başına vurularak öldürülmüş bir 
kişinin cesedinin bulunduğu yolundaki haberin asılsız 
olduğu, 

463. Sanayi Tan'ın, 27.7.1978 tarihinde Elazığ' 
da, Ali Rıza Bozyalı tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

464. Nahit Sungur'un, 28.7.1978 tarihinde Tar
sus'ta, Esma Sungur ve arkadaşları tarafından kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Mersin Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

465. Gıyasettin -Beratkurt'un, 27.7.1978 tarihin
de Kadıköy'de kişisel nedenle Mehmet Sarıtaş tara
fından öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

466. Mahmut Çamkak'm, 29 . 7 . 1978 tarihinde 
Urfa'da, kimlikleri saptanmayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

467. Baki Yeşiloğlu'nun, 29.7.1978 tarihinde 
Balıkesir'de, Mustafa Tanrıkulu ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında Balıkesir Ağır Ceza Mahke
mesine açılan davanın kamu güvenliği yönünden 
Konya Ağır Ceza Mahkemesine nakledildiği, 

468. Mehmet Güneş'in, 29.7.1978 tarihinde 
Kırıkkale'de, Mustafa Güler ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında Keskin Ağır Ceza Mahkemesi
ne açılan davanın görevsizlik kararı ile Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 
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469. İbrahim Arslan, 470,. Hasan Turan'ın 
30.7.1978 tarihinde Balıkesir'de, Kemal Kuyumcu 
ve arkadaşları tarafından ideolojik nedenle öldürül
düklerinin iddia olunduğu, sanıklar hakkında Balı
kesir Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın kamu 
güvenliği nedeni ile Burdur Ağır Ceza Mahkeme
sine tevdi edildiği, 

471. Dursun Duman'ın, 30.7.1978 tarihinde Ba
lıkesir'de, Hamdi Uygun ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

472. Oktay Çiğdemal, - 473 - Veysel Kelleci
nin, 30.7.1978 tarihinde Adana'da, Bülent Ağaoğlu 
ve arkadaşları tarafından ve ideolojik nedenle öldü
rüldüklerinin iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu 
yer Sorgu Hakimliğine açılan davnın görev yönün
den Sıkıyönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

474. Nurettin Gürateş'in, 27.7.1978 tarihinde 
banka soygunu sırasında güvenlik kuvvetlerince vu
rularak öldürüldüğü, 

475. İsmail Tombul'un, 27.7.1978 tarihinde 
Urfa'da, İzzettin Şasi tarafından ve kişisel nedenle 
öldürüldüğünün üddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

476. Battal Aslan, 477. Hacı Mehmet Yıldız, 
478. Yusuf Çiftçi'nin, 29.7.1978 tarihinde İslahi
ye'de Ahmet Şahıs İsmail oğlu ve arkadaşları ta
rafından kişisel nedenle öldürüldüklerinin iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine 
dava açıldığı, 

479. Hakkı Halepli'nin, 31.7.1978 tarihinde Kas
tamonu'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

480. Nihat Çılgm'ın, 31.7.1978 tarihinde Gazi-
antep'de, Ecder Fakılı ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden 
Sıkıyönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

481. Hasan Kayra'nın, Balıkesir'de 31.7.1978 
tarihinde Arif Baştan ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

482. Hasari Akgöz'ün, 31.7.1978 tarihinde Ur-
fada, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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483. Kimliği saptanamayan kişinin, 31 . 7 . 1978 
tarihinde istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
düğü, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yö
nünden Sıkıyönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

484. İsa Baykal'ın, Mardin Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

485. İzmir'in, Çınarlı semtinde bulunan cesedin 
aldığı fazla miktardaki ispirto sonucu ölen bir kişi
ye ait olduğu, 

486. Hüseyin Şetreli'nin, 29.7.1978 tarihinde Ti
re'de, Mustafa Kızılışık tarafından kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında öde
miş Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

487. Kemal Gökbolat'ın, 1.8.1978 tarihinde An-
karada, Mustafa Aksoy ve arkadaşı tarafından kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

488. Mehmet (Hasan) Eroğlu'nun, 3Û.7.1978 ta
rihinde Balıkesir'de, kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

489. Mehmet Çiçek'in, 3.8.1978 tarihinde Gazi
antep'te Ahmet Özaslan tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

490. Harun Baran'ın, 2.8.1978 tarihinde Diyar
bakır'da, Sedat Kılıçoğlu ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ve 
sanıklar hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkeme
sine açılan davanın beraate hükmedilmek suretiyle 
sonuçlandığı, 

491. Turgay Gürpınar'ın, 3.8.1978 tarihinde Ma
latya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkı
yönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

492. Galip Üstün'ün, 3.8.1978, tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

493. İsmail Yetik'in, 2.8.1978 tarihinde Niğ
de'de, Ofhan Altın tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 
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494. Alâattin Yakut'un, 3.8.1978 tarihinde Elbis
tan'da, Nasurullah Özcan ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

495. 'Hüseyin Bayışlı'nın, 3.8.1978 tarihinde An
talya'da, Mehmet Kadı ve arkadaşı tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı ile sıkıyönetim askeri mah
kemesine tevdi edildiği, 

496. İsa Abacı'nın, 4.8.1978 tarihinde Urfa'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideplojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

498. Ertuğrul Çeri'nin, 6.6.1978 tarihinde İstan
bul'da, İbrahim ilci tarafından ve ideolojik nedenle 
•öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer ağır ceza mahkemesine açılan davanın görevsiz
lik kararı verilmek suretiyle sıkıyönetim askeri mah
kemesine tevdi edildiği, 

499. Rahmi Akbulut'un, 7.8.1978 tarihinde İğ
dır'da Kadir Karadeniz tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

500. Fatma Tuncer'in, 7.8.1978 tarihinde İğ
dır'da, Ferudun Aral ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

501. Volkan Tuncer'in, 7.8.1978 tarihinde İğ
dır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle vurularak yaralandığı, ha
zırlık soruşturması evrakının görev yönünden sıkıyö
netim adli mercilerine tevdi edildiği, 

502. Mevlüt Aksu'nun, 7.8.1978 tarihinde Antal
ya'da, Yaşar Ali Tosun ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı. 

503. Hasan Harput, 504. Kemal Bilici'nin, 
8.8.1978 tarihinde Ankara'da, Şevki Balaban ve arka
daşları tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün 
iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer ağır ceza 
mahkemesine açılan davanın görev yönünden sıkıyö
netim askeri mahkemesine tevdi edildiği, 

505. Nurullah Ceren'in, 5.8.1978 tarihinde Afşin' 
de, Hanefi Bozdoğan ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

506. Ahmet Aslan'ın, 4.8.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruştur-

" masının sürdürülmekte bulunduğu, 
507. Hüsnü Alkan'ın, 7.8.1978 tarihinde Viranşe

hir'de Beşir Demir ve arkadaşları tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Urfa Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

508. Gani Çelik'in, Kayseri Cumhuriyet Savcı
lığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

509. Ahmet Kılıç'ın, 9.8.1978 tarihinde Ankara' 
da, Hasan Hüseyin Kaner tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer ağır ceza mahkemesine açılan davanın görev
sizlik kararı verilmek suretiyle sıkıyönetim askeri 
mahkemesine tevdi edildiği, 

510. Ömer Baltacı'nın, 9.8.1978 tarihinde Adıya
man'da, Ahmet Yılmaz ve arkadaşları tarafından ve 
kişisel nedenle öldürüldüğünün, iddia olunduğu sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açılan 
davanın beraate hükmedilmek suretiyle sonuçlandığı, 

511. Bedrettin Başkan'ın, 9.8.1978 tarihinde Be
şiri'de, Emin Şengül tarafından kişisel nedenlerle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

512. Sa'bri Ay'ın, 9.8.1978 tarihinde Gebze'de, 
Fahri Tomak ve arkadaşları tarafından kişisel neden
le öldürüldüğünün idda olunduğu, sanıklar hakkında 
bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

513. Hüseyin Yıldızhan'ın, 9.8.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

514. Remzi Güneş'in, 8.8.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

515. Hayrettin Devecioğlu, 516. Mehmet Bağ
daş, 517. Necati Çangal, 518. Necati Yılmaz'ın, 
10.8.1978 tarihinde Ankara'da, İsa Armağan ve arka
daşları tarafından ideolojik nedenle öldürüldüklerinin 
iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer ağır ceza 
mahkemesine açılan davanın görevsizlik kararı veri
lerek sıkıyönetim askeri mahkemesine tevdi edildiği, 

519. Ahmet Oto'nun, 9.8.1978 tarihinde Kilis'te, 
Fahrettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Kilis Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın 
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görevsizlik kararı nedeni ile sıkıyönetim askeri man- ı 
kemesine tevdi edildiği, 

520. Salbri (Şahin) Akar'ın, 7.8.1978 tarihinde iğ- I 
dır'da, Mikail Göreli ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturması evrakının görev nedeni ile sıkı
yönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

52L, Hüseyin Ceylan'ın, 10.8.1978 tarihinde İs
tanbul'da, Ziya Osman Ağırbaş tarafından ve ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanığın 
bilâhare öldürülmüş bulunması nedeni ile hakkında 
takipsizlik kararı verilmek suretiyle soruşturmanın 
sonuçlandırıldığı, 

522. Faruk Çınar'ın, 11.8.1978 tarihinde Gazian
tep'te, Ahmet Çınar ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

523. Ekrem Çölyen'in, 12.8.1978 tarihinde Urfa' 
da, Fuat Çavgun ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Urfa Sorgu Hâkimliğine açılan davanın görev 
yönünden sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

524. Erdal Coşkuner'in, 13.8.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

525. Ahmet (Veysel) Yılmaz'ın, 13.8.1978 tari
hinde Samsun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

526. Ali Osman Koday'ın, 12.8.1978 tarihinde 
Malkara'da, Şerif Ali Cara tarafından ve kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

527. Kemal Karasaç'ın , 14.8.1978 tarihinde Kar
tal'da Arif Ayhan tarafından öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanık hakkında ibu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, 

528. Ahmet Münür Demirbağ'ın, 14.8.1978 tari
hinde Elazığ'da, Zülküf Yıldırım tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so-
soruşturmasmın sürdürülmekte bulunduğu, 

529.1 Yusuf Altan'ın, Konya Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 
, 530. Ahmet Yıldız'ın, .hayatta bulunduğu ve adı 

geçenin 11.8.1978 tarihinde öldürülen Emrullah Gezi
ci adlı kişinin sanıklarından olduğu, 
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531. Meral Yıldız'ın, 15.8.1978 tarihinde Hozat' 
ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

532. Mehmet Yılmaz'ın, 15.8.1978 tarihinde Mu
cur'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

533. Arif Yılmaz'ın, 14.8.1978 tarihinde Kayse-
ri'de, bilinmiyen nedenle Atlıhan Nevrus ve arkada
şı tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine açılan 
davanın berat kararı verilmek suretiyle sonuçlandığı 
dava dosyasının halen Yargıtayda bulunduğu, 

534. ibrahim Aktaş'm, 11.8.1978 tarihinde Al
tındağ'da, Turan Tansel ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açılan 
davanın görevsizlik kararı verilerek sıkıyönetim as
keri mahkemesine tevdi edildiği, 

535. Yusuf Metin'in, 15.8.1978 tarihinde Kar
şıyaka'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

536. Mustafa Akın'ın, 15.8.1978 tarihinde Na
zilli'de, Muammer Kuru ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine da
va açıldığı,; 

537. Mehmet Akyüz'ün, 15.8.1978 tarihinde Ur-
fa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

538. Veysel Dönmez'in, 15.8.1978 tarihinde Sam
sun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

539. Ahmet Yılmaz'ın, 15.8.1978 tarihinde Sam
sun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

540. Cengiz Biçer'in, 17.8.1978 tarihinde Anka
ra'da, îrfan Gökmen ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

541. Ali Kaçar, 542. Mehmet Dönmez'in, 
16,8.1978 tarihinde Antalya'da, Hüseyin Göz ve ar
kadaşları tarafından kişisel nedenle öldürüldüğünün 



M. Medlidi B : 2 6 , 11 . 1979 O : 1 

iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâ
kimliğine dava açıldığı, 

543. Salih Kara'nın, 18.8.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

544. Mehmet Kızılırmak'ın, 18.8.1978 tarihinde 
Eşme'de bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

546. Mehmet Genc'in, 19.8.1978 tarihinde Kaş' 
da, Mehmet Aktaş ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

547. Fethi Demir Aydoğdu'nun, 19.8.1978 tari
hinde Konya'da, Ergun Karaçay ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, -, 

548., Ziya Özcan'ın, Ankara Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
Herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

549. Osman Eryüksel'in, 19.8.1978 tarihinde An
talya'da, Ali Rıza Koşal ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

550. Cihan Kurt'un, 18.8.1978 tarihinde İsken
derun'da, Sinan Pehlivan ve arkadaşları tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine da
va açıldığı, 

551. Rumeli Hisarında kimliği belirsiz olarak ele 
geçen cesedin bir inşaattan düşerek ölen bir kadına 
ait olduğu, olayla ilgili olarak hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

552„ Yahya Teke'nin, 19.8.1978 tarihinde Mersin' 
de, Cumali Çelikten ve arkadaşları tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

553. Mehmet Budak'ın, 19.8.1978 tarihinde Vi
ranşehir'de, kişisel nedenlerle öldürüldüğü, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

554. Murat Menteş'in, 23.8.1978 tarihinde Ma
latya'da, Arif Karabağ ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesine 
açılan davanın görevsizlik karan verilerek sıkıyöne
tim askeri mahkemesine tevdi edildiği, 

I 555. Cemal Oral'ın, 23.8.1978 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın-

I dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turması evrakının görev yönünden sıkıyönetim adli 
mercilerine tevdi edildiği, 

556. Devrim Çelenk'in" 24.8.1978 tarihinde îs-
I tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
I tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
I soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyöne

tim adli mercilerine tevdi edildiği, 
557. — Veli Kanh'nın, 24.8.1978 tarihinde Anka-

I ra'da, Fatih Hüseyin İpek ve arkadaşları tarafından 
I ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
I sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine açılan 

davanın görev yönünden sıkıyönetim adli mercilerine 
tevdi edildiği, 

558. Ali Topal'ın, 3.8.1978 tarihinde Tirebolu' 
I da, Ali İbrahim oğlu tarafından ve ideolojik nedenle 
I öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hakkında 
I bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

559. Necmettin Yağmur'un, 27.8.1978 tarihinde 
I Ağrı'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-
I rafından gaspa maruz kaldığı sırada öldürüldüğü, ha-
I zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

560. Mehmet (Hacı) Doğan'ın, 25.8.1978 tarihin-
I de patlayıcı madde nakletmekte bulunduğu sırada 
I maddenin infilâkı sonucu öldüğü, olayla ilgili olarak 

Mehmet Doğan hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mah-
I kemesine dava açıldığı, 

561. Hüseyin Yardak, 562. Arif Tatar'ın, 
I 26.8.1978 tarihinde Şırnak'da» Şeyhmus Başak ve ar

kadaşı tarafından kişisel nedenle öldürüldüğünün id-
I dia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâ-
I kimliğine dava açıldığı, 

563. Kemal Bıyık'ın, 28.8.1978 tarihinde Urfa' 
I da, İbrahim Paşa Bayraş ve arkadaşları tarafından ide-
I olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
I hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

564. Cemal Çoban Yıldız'ın, 28.8.1978 tarihinde 
I Hilvan'da, Müslüm Bayık ve arkadaşları tarafından 
I ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa-
I nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl

dığı, 
I 565.] Mehmet Hatipoğiu, 571. Cemal Havuzoğ-
I lu'nun, 28.8.1978 tarihinde Mardin'de, İsmail Yeğen 
I ve arkadaşları tarafından ideolojik nedenle öldürül

düğünün iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer 
I ağır ceza mahkemesine açılan davanın görevsizlik ka-
I rarı verilerek sıkıyönetim askeri mahkemesine tevdi 
I edildiği, 

21 — 



M. Mecfâi B : 2 

566. Halim Özcan'ın, 27.8.1978 tarihinde Ür
güp'te, Hüseyin Akçan ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer sorgu hâkimliğince son tahkika
tın Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesine açılmasına ka
rar verildiği, 

567. Mehmet Kör'ün, Gaziantep Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

568. Yüksel Mazmanoğlu'nun, 28.8.1978 tarihin
de Malatya'da, Muzaffer Akıncı ve arkadaşı tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine da
va açılıdığı^ 

1 569. Aziz Boz'un, 30.8.1978 tarihinde Mersin'de, 
Veysel Ekici tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer ağır 
ceza mahkemesine dava açıldığı, 

570. îsmail Kara'nın, 31.8.1978 tarihinde Kay-
seri'de, Osman Dağaşan ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

572. İbrahim Uzun, 573. Mehmet Çal, 574. Sa
di Okçuoğlu'nun, 1.9.1978 tarihinde Yenimahalle'de, 
ideolojik nedenle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, 
Altındağ Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın gö
revsizlik kararı verilerek sıkıyönetim askeri mahke
mesine tevdi edildiği, 

575. Sinan Çağlar'ın, 1.9.1978 tarihinde İstanbul' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

576, Metin Baldız, 577. Remzi Tat'ın, 31.8.1978 
tarihinde İskenderun'da, Osman Kabadayı ve arka
daşları tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün 
idia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer ağır ceza 
mahkemesine dava açıldığı, 

578. Haldar Elma'nın, 31.8.1978 tarihinde İsken
derun'da, Hasan Sarpkaya ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

579. Kemal Karabulut'un, 1.9.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

580. Ali Kuvvemin, 2.9.1978 tarihinde Akçaabat' 
ta, Hasan Baki ve arkadaşları tarafından kişisel ne-
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denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vada beraate hükmedilmek suretiyle sonuçlandığı, 

581. Şevket Özayhan'ın, 1.9.1978 tarihinde Urfa' 
da, Sami Kösenoğlu ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
halkkırida bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

582. Gülsüm Keldik, 583 - Müslüme Gülmez, 
584 - Musa Oğuz, 585 - Vedat Kanat, 586 - Bektaş 
Gökdemir, 587 - Bünyamin Yılmaz, 588 - Muhittin 
Akbay, 589 - Ömer Aksak, 590 - Musa Kale'nin, 
3.9.1978 tarihinde Sıvasita, Mesut Kurt ve arkadaş
ları tarafından ideolojik nedenle öldürüldüklerinin 
iddia olunduğu, sanı'klar hat t ında Sivas Ağır Ceza 
Mahkemesine açılan davanın kamu güvenliği nede
ni ile Anlkara 2 ne i Ağır Ceza Mahkemesine nakledil
diği ve bu mahkemece görevsizlik kararı verilerek 
dosyanın Sıkıyönetim Aslfceri Mahkemesine tevdi edil
diği, 

591. Yusuf Lütfü Tamer'in, 2.9.1978 tarihinde 
Arikara'da, Feramus Kuitlu ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden 
Sıkıyönetim Adili Mercilerine tevdi edildiği, 

592. Abdullah Könez'in, 3.9.1978 tarihinde Ga
ziantep'te, Memıik Kuytu ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava 
açıldığı, 

593. Ender Köşebaş'ın, 2.9.1978 tarihinde Gazi
antep'te, Hüseyin Yalçın ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

594. Yusuf Dal'ın, 3.9.1978 tarihinde Tunceli' 
de, İbrahim Tunç ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

595. Muhammet Baş'm, 4.9.1978 tarihinde istan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

596. Cuma Oruç'un, 6.9.1978 tarihinde İstanbul' 
da,, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

597. Haydar Gedikoğlu'nun, 3.9.1978 tarihinde 
Elazığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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599. Talat Diş, 600 - Ahmet Aydın'ın, 6.9.1978 
tarihinde Elazığ'da, Hıdır Toktaş tarafından ve ide
olojik nedenle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, sa
nık hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

601. Ziya Barlak, 602 - Ahmet Muhtar Kara-
bıçikın'ın, 5.9.1978 tarihinde Gaziantep'te, Vedat Ka-
lis tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüklerinin 
iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâ
kimliğine dava açıldığı, 

603. Hasan Fehmi Şenbayraklı'nın, 6.9.1978 ta
rihinde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

604. Haşim İlice'nin, Urfa Cumhuriyet Savcılığı 
Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bilginin bulunmadığı, 

605. Ali Yılmaz'ın, 31.8.1978 tarihinde Ankara' 
da, Durmuş Ali Dursun ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

606. Haşim Soknaz'ın, 7.9.1978 tarihinde Elazığ' 
da kimlikleri saptanamayan kişi Veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

607. Süleyman Yalçın'ın, 7.9.1978 tarihinde Ela
zığ'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

kişiler tarafından..ve kişisel nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

614. Sırma Bayoğlu'nun, 8.9.1978 tarihinde Kar
tal'da, Hami Şehoğlu ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sor3u Hâkimliğine açılan da
vanın görev yönünden Sıkıyönetim Adl'i Mercileri
ne tevdi edildiği, 

615. Sefer Kocaman, 616 - Süleyman Kork
maz, 7.9.197S tarihinde Yalvaç'ta, Ahmet Korkmaz 
ve arkadaşları tarafından kişisel nedenle öldürüldüğü
nün iddia olunduğu, sanıklar hakkında Yalvaç Sor
gu Hâkimliğince son tahkikatın Yalvaç Ağır Ceza 
Mahkemesine açılmasına karar verildiği, 

617. Ahmet Jandarma'nın, 7.9.1978 tarihinde Ur-
fa'da, Şükrü Çadırcı tarafından azmettirilen bir baş
ka kişice ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanık hakkında Sorgu Hâkimliğine açılan 
davanın meni muhakeme kararı verilmek suretiyle 
sonuçlandığı, 

618. Gülüzar Boran'ın, 3.9.1978 tarihinde Sivas' 
ta, Mesut Kurt ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Sivas Ağır Ceza Mahkemesine açılan ve kamu 
güvenliği nedeniyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine 
nakledilen davanın görevsizlik kararı verilerek Sıkı
yönetim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 

619. Hasan Kıhç'ın, 8.9.1978 tarihinde Nizip'te, 
Uğur Kuyucu ve arkadaşları tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

620. Önder Alkan'ın, 10.9.1978 tarihinde Düz-
ce'de, Hüsnü Gündüz tarafından ve ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
Düzce Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın gö
revsizlik kararı verilerek Sıkıyönetim Askeri Mah
kemeline tevdi edildiği, 

621. Şerafettin Alan, 622 - Eray Kaçmaz'ın, 
10.9.1978 tarihinde Balıkesir'de, Kadir Şaşmaz tara
fından ve kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

623. Hıdır Sönmez'in, İstanbul Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

624. Nizamettin Orhangazi'nin, İstanbul'da, 
11.9.1978 tarihinde kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideoloik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 
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608. Kimliği saptanamayan bir kişinin 7.9.1978 
tarihinde Adananda, Faruk Gündoğdu ve arkadaşları 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında Adana Ağır Ceza Mah
kemesine açılan davanın görevsizlik kararı verilerek 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 

609. Arif Çavdar'ın, 5.9.1978 tarihinde Elmadağ' 
da, intihar eylemek suretiyle öldüğü, hazırlık soruş
turması sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

610. Hamdullah Bulut'un, Diyarbakır Cumhuri
yet Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair ka
yıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

611. Mehmet Ateş'in, Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair ka
yıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

612. Tabir Çan'ın, hayatta bulunduğu 3.9.1978 
tarihinde Gaziantep'te, öldürülen Emruüah Gezici 
adındaki şahsı öldürenlerden birisi olduğu, 

613. Mustafa Nuri Akbulufun, 6.9.1978 tari
hinde Elazığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
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625. îsmâil Olyaç'ın, 11.9.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

626. Ali Akdağ'ın, 11.9.1978 tarihinde Adana'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruştur
masına ait evrakın görev nedeniyle Sıkıyönetim Ad i 
M ercilerinle tevdi edildiği, 

627. Osman Türk'ün, 8.9.1978 tarihlinde Araban' 
da, Mehmet Kara tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

628. Cemal Bulut, 629 - Mehmet Doğruer, 630 -
Nuri Çetüin'in, 11.9.1978 tarihinde Gaziantep'te, kim
likleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldükleri hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

631. Yasin Uçaklı'nın, 12.9.1978 tarihinde Ela
zığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

632. Yusuf K iliç'in, 12.9.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülımekte bulunduğu, 

633. Hasan Yardımcı'nın, 12.9.1978 tarihinde 
Elazığ'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideoloikj nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

634. Necati Özd'il'in, 11.9.1978 tarihinde Cey
han'da, Yalçın Barut ve arkadaşı tarafından ideolo-
ijk nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

635. Aydın Temizkan'ın, 11.9.1978 tarihinde 
Dörtyol'da, Mehmet Doğan tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

636. Ahmet Sandıkçı'nın, 13.9.1978 tarihinde ts-
taribuMa, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

637. Kemal Türk'ün, İstanbul Cumhuriyet Savcı
lığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi blir bilginin bulunmadığı, 

638. Bayram Gül'ün, 13.9.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
şortrşltupmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

639. Resul Çankaya'nın, 4.9.1978 tarihinde Kar
gı'da, Zafer Koç ve arkadaşları tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu sanıklar hak
kında Corum Ağır CeZa Mahkemesine dava açıldığı, 

640. Zübeyir Bozkurt'un, 13.9.1978 tarihinde Si
irt'te, Cemil Başkan ve arkadaşları tarafından kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

641. Ali Hazer'in, 15.9.1978 tarihinde Elazığ'da, 
Celal Karaduman ve arkadaşı tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

642. Nevzat Erkılıç'm, 15.9.1978 tarihinde Ela
zığ'da M. Adnan Bitirim ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

643. Mehmet Öztenoğlu'nun, 15.9.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişüer 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli mercilerine tevdi edildiği, 

644. Münir Ayık (Anık)'ın, Bingöl'ün Genç il
çesinde 15.9.1978 tarihinde Ziya İlltaş ve arkadaşları 
tarafından kişisel nedenlerle öldürüldüğü, sanıkların 
tutuklanarak yasal gereğine tevessül olunduğu bildi-
riilımişjrlr. 

645. ismail Yıldırım'ın, 15.9.1978 tarihinde Ka
ğızman'da, Mevlüd Yıldırım ve arkadaşları tarafın
dan kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava 
açıldığı, 

646. Erbeyi Yıldırım'ın, 10.9.1978 tarihinde Se-
lim'de İhsan Yıldırım ve arkadaşları tarafından ve 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

647. Mustafa Yıldız'ın, 11.9.1978 tarihinde Eruh' 
ta, Salih Yıldız ve arkadaşları tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında Siirt Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

648. Mustafa Korkmaz'ın, 15.9.1978 tarihinde 
Elazığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

649. Recai Ulütaş'm, 16.9.1978 tarihlinde Gazi-
anteptıe, Mehmet Eryılımiaz ve arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa. 
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ntkkr hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl- I 
dığı, 

650. Bahriye Oral'ın, 17.9.1978 tarihinde Ankara' 
da Hasan Bolat ve arkadaşı tarafından ideolojik ne-
derilıe öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak- I 
kında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, I 

651. Necati Çakıcı'nın, 18.9.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler I 
tarafından ve idealdik nedenle öldürüldüğü, hazırlık I 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö- I 
netim Adli Mercilerine tevdi edildiği, I 

652. Suat Koca'nın, Adana Cumhuriyet Savcılığı 
Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her- I 
hangi bir bilginin bulunmadığı, I 

653. Mustafa Yaşar'ın, 19.9.1978 tarihinde İstan
bul'da, Ferhat Tüysüz tarafından öldürüldüğünün id- I 
dia olunduğu, sanık hakkında bu yer Ağır Ceza I 
Mahkemesine açılan davanın görevsizlik; kararı veri- I 
lerek Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, I 

654. Vedat Uslusoy'un, 19.9.1978 tarihinde Ur-
fa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara-, | 
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so- I 
ruışturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

655. Hüseyin Bulüt'un, 19.9.1978 tarihinde Ka-
rakoçan'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler I 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır- I 
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

656. Lütfü Cansız'ın, 18.9.1978 tarihinde Anka
ra'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta- I 
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so- I 
Tutturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

657. Hasan Tufan'm, 19.9.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara- I 
fından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so- I 
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

658. Namik Kemal Afak'ın, 20.9.1978 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi- I 
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha- j 
zırlılk soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 1 

659. Kimliği saptanamayan kişinin 20.9.1978 ta- I 
rihinde İstanbul Unkapanı'nda, suda boğulmak sure- I 
tiyle öldüğü, hazırlık soruşturması sonunda takipsiz- I 
l'ilk kararı verildiği, I 

660. Hikmet Abay'ın, 20.9.1978 tarihinde Anka
ra'da, Mehmet Erol ve arkadaşları tarafından ideolo- I 
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır- I 
>l<k soruşturmasının sürdürülmeklte bulunduğu, I 

661. Kâzım Çelîk'in, 8.8.1978 tarihinde Ankara' 
da, Şevket Balaban ve arkadaşları tarafından ideolo- J 
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jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı verilerek Sıkıyönetim Aske
ri Mahkemesine tevdi edildiği, 

662. Elazığ'da, 25 yaşlarında bir gencin öldürül
düğü yolunda Elazığ Cumhuriyet Savcılığı Yargı böl
gesinde kayıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

663. Müstecep Türk'ün, 21.9.1978 tarihinde kim
likleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından ve 
ideolodjk nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

664. Sadettin Yıldız'ın, 21.9.1978 tarihinde Kar
tal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolöik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

665. Ümit Doğaç'ın, 21.9.1978 tarihinde tstan-
buPda, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

666. Hasan Özkan'ın, 20.9.1978 tarihinde tzmir' 
de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırltk so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

667. Mehnıet Taylan'ın, 21.9.1978 tarihinde Edir
ne'de, Cengiz Şahin ve arkadaşı tarafından ideolöik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının 'sürdürülmekte bulunduğu, 

668. Ahmet Barış'ın, 19.9.1978 tarihinde Elazığ' 
da, bilinmeyen nedenle kimliMerii saptanamayan ki
şi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

669. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin 21.9.1978 
tarihinde GaziosmanpaşaMa, kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişiler tarafından ve ideolöik nedenle öldü
rüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmeklte bu
lunduğu, 

670. Necip Büyüktaş'ın, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilgilim bulunmadığı, 

671. Memik Yılmaz'm, 21.9.1978 tarihinde Ga-
ziantep'de, Alü Yıldırım ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

672. Şefik Akansel'in, 19.9.1978 tarihinde Kars' 
ta, Nevzat Kaşıkçı ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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673. Hasan Başyiğit'in, 23.9.1978 tarihinde Ma
latya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

674. Hacı Yiğit'in, 23.9.1978 tarihinde Malatya' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

675. Mustafa Ertan'ın, 24.9.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
somşturmasına ai)t evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

676. Mehmet Bentli'nin, 23.9.1978 tarihinde bi-
linrh'eyen nedenle ve kiimikleri saptanamayan iki ki-
şiin'in birbirine tabanca ile ateş eylemesi sonunda se
ken bir kurşunla vurularak öldüğü hazırlık soruştur
masının sürdürüllmökte bulunduğu, 

677. Alii Bilinmez'in, 23.9.1978 tarihinde Malat
ya'da, Rıza. Murat Akgül ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu HMdimliğine açılan" da
vanın görev yönünden Sıkıyönetim Adli Mercilerine 
tevdii edildiği, 

678. Nurettin Akgün'ün, Elazığ Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

679. Mustafa Kurt'un, 25.9.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasımın sürdürülmekte bulunduğu, 

680. Fehmi Kasartoğlu'nun, 25.9.1978 tarihinde 
Urfa'da, Fuat Çavgun ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine açılan da
vanın görev yönünden Sıkıyönetim Askeri Mercile
rine1 tevdi edildiği, 

681. Hasan Türk'ün, 24.9.1978 tarihinde Diyar
bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

682. • Ramazan Güzeliin, 24.9.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

683. Mehmet Mazlumı'un, 24.9.1978 tarihinde 
Adananda, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

684. Mustafa Alasırt'ın, 25.9.1978 tarihinde 
Adana'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

685. Mehmet Erdem'in, Bingöl Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da herhangi bir bilgimin bulunmadığı, 

686. Müslüm Koyuncu'nun, Kars Cumhuriyet 
Savcılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir b'ilginiin bulunmadığı, 

687. Cafer Mutluer'in, 15.9.1978 tarihinde Kars' 
ta, suda boğulmak suretiyle öldüğü, hazırlık soruş
turmasının sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

688. Hasan Çınar'ın, 25.9.1978 tarihinde Malat
ya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

689. Şinasi Esenderoğlu'nun, 26.9.1978 tarihinde 
Malatya'da Doğan Gülaçar tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıklığı, 

690. Orhan Karaca'nın, 26.9.1978 tarihinde İstan
bul'da Ferhat Tüysüz tarafından ve ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın gö
revsizlik kararı verilerek Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi edildiği, 

691. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin 26.9.1978 
tarihinde Kartal'da kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojlik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte hulunduğu, 

692. Seyfi Güler'in, 26.9.1978 tarihinde İstanbul' 
da bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

693. Orhan Karaca'nın öldürülmesi ile ilgili ola
rak No. : 690'da bilgi verildiği, 

694. Kimliği belirsiz ceset ile ilgili olarak Mani
sa Cumhuriyet Savcılığı kayıtlarında herhangi bir 
bilginin bulunmadığı, 

695. Halil Hilmi Sakarya'nın, 27.9.1978 tarihin
de İstanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldükleri, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

696. Recep Eroğlu'nun, 27.9.1978 tarihinde Ma
latya'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
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soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

697. Şükrü Gül'ün, 27.9.1978 tarihinde Turgut 
lu'da kişisel nedenlerle kimliği saptanamayan şahıs
lar tarafından öldürüldüğü, soruşturmanın sürdürül
düğü bildirilmiştir. 

698. Aziz Paşahan'ın, 25.9.1978 tarihinde Malat
ya'da Kemal Avcı ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine açılan dava
nın görev yönünden Sıkıyönetim Adli Mercilerine tev
di edildiği, 

699. Vahap Erendin, 28.9.1978 tarihinde Malat
ya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideoloik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

700. Mehmet Şahin-in, 27.9.1978 tarihinde Çi
ne'de, Veysel Tosun tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık halkkında Aydın 
Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın mahkumiye
te karar verilmek suretiyle sonuçlandığı, 

701. Yüksel Kaşıkçı'nın, 24.9.1978 tarihinde İs
tanbul'da, Yakup Temel ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

702. Sami Avcı'nın, 21.9.1978 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evralkın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

703. Mustafa Bacaiksız'in, 28.9.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkı
yönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

704. Demir Celi'k'in, Mardin Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

705. Aytekin Taş'ın, 24.9.1978 tarihinde Zeytin-
bumu'nda, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkı
yönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

706. Vedat Ummaz'ın, 29.9,1978 tarihinde Kars' 
ta, Yaşar Aslan ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturması evrakının görev yönünden Sıkıyönetim Ad
li Mercilerine tevdi edildiği, 
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707. Hanifi Tunç'un, 1.10.1978 tarihinde Bursa' 
da, Mehmet Nafiz Selim ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

708. Halil Tuncay'ın, 24.9.1978 tarihinde Çay'da, 
Bünyamin Ak tarafından kişisel nedenle öldürüldü
ğünün iddia olunduğu, sanık hakkında Bolvadin Ağır 
Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

709. Muzaffer Kargavuş'un, 28.9.1978 tarihinde 
Konya Ereğli'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

710. Orhan Çakır'ın, 29.9.1978 tarihinde Yenima
halle'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

711. İsa Dinçtopal'ın, 30.9.1978 tarihinde Uşak' 
ta, kimlikleri saptanamayan 'kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

712. Mevlüt Şerifin, 1.10.1978 tarihinde ve is
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

713. Hüseyin Çözenin, 1.10.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

714. Osman Demîirkoparan'ın, 30.9.1978 tarihin
de Altındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

715. Gürbüz Yavuz'un, 2.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideoloik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

716. Alaatüin Gürbüs'ün, 2.10.1978 tarihinde 
Uşak'la, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır-
lik soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

717. Haydar Şahİn'in, Niğde Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
hefhanği bir bilginin bulunmadığı, 

718. Hüsnü Tepe'nin, 3.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev 
yönünden Sıkıyönetim Adli Mercilerine tevdi edil
diği, 
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719. Taner Gürsal'ın, 2.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, Uğur ve Yavuz isimli kardeşler tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha-
zırlılk soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

720. Recep Haşatlı, 721 - Mustafa Haşatlı'nın, 
3.10.1978 tarihinde İstanbulda, kimlikleri saptanama
yan kişÜ veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürulldülkleri, hazırlık soruşturmasının sürdürülmek
te bulunduğu, 

722. Ahmet Sulubülut'un, 3.10.1978 tarihinde De
nizli'de, Hayretinin Şişman tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

723. Mustafa Özkan'ın, 3.10.1978 tarihinde Bur-
sa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so-
ruşturmaisinm sürdürüllmiekte bulunduğu, 

724. İzzet Çörekçi'nin, 3.10.1978. tarihinde İs-
tanlbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
'tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

725. Suat Koçerlin, 4.10.1978 tarihinde İstanbul' 
da Fevzü Recep Merdem ve arkadaşlar tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
açılan davanın görevsizlik kararı verilerek Sıkıyö
netim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 

726. Adnan Çeki'nin, 4.10.1978 tarihinde Anka
ra'da, 'kimlikleri sapitanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

728. Halil Baybars'ın, 6.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik «edenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

729. Orhan Tuncaelli'nin, 6.10.1978 tarih'inde 
Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

730. Battal Bezirgan'rn, 6.10.1978 tarihinde Ada
nanda, Mehmet Çelik ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı verilerek Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesine tevdi edildiği, 

731. İlhan Akyıldiz'm, 7.10.1978 tarihinde Zey-
tinburnu'nda, Ali Osman Düzenli ve arkadaşları ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu HâkıimMğine 
dava açıldığı, 
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732. KemaleMn Güçlü'nün, 7.10.1978 tarihinde 
Kartal'da, Esat Mahmut Karabulut ve arkadaşları ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine 
açılan davanın görev yönünden Sıkıyönetim Adli 
Mercilerine tevdi edildiği, 

733. Akın Atalay'ın, 7.10.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

734. Zekeriya Kartal'ın, 7.10.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

736. Yusuf Yeker, 737 - Süleyman Tumay'ın, 
8.10.1978 tarihinde Ankara'da, Ali Başkaraağaç tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüklerinin iddia olun
duğu, sanık hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
dava açıldığı, 

738. Latif Can, 739 - Efraiim Ergin, 740 -
Osman Nuri Uzuner, 741 - Gürcan Gülsam, 742 -
Faruk Efşan, 743 - Salih Gevenci'nin Ankara'da, 
9.10.1978 tarihirıdıe ideolojik nedenle öldürüldükleri 
olay sanıklarının halen Sıkıyönetimi Askeri Mahke
mesinde yargılanmakta bulundukları, 

744. Ahmet Öztürk'ün, Aydın Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

745. Nedim SaJk'ın, 7.10.1978 tarihinde Kurta
lan'da Fadıl Sever ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Siirt Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

746. Rabia Eken'in, 9.10.1978 tarihinde Adilce-
vaz'da, -Cemel Uluğ ve arkadaşları tarafından ideolo--
jilk nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

747. İsan Ergür'ün, Malatya Cumhuriyet Savcı
lığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

748. Tahir Özyazga'nın, 10.10.1978 tarihinde Ma
latya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adil Mercilerine tevdi edildiği, 

749. Hüseyin Keyik'iin, 9.10.1978 tarihinde Gün-
doğmuş'da, Mustafa oğlu Hüseyin Keyik ve arka
daşları tarafından kişisel nedenle öldürüldüğünün id-
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dia olunduğu, sanddar hakkında Alanya Ağır Ceza 
Mahkemesine dava açıldığı, 

750. Yaşar Karaalioğlünun, 7.10.1978 tarihinde, 
EdirneMe kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nederile öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

751. 9.10.1978 tarihinde Hendek'te, ta'banca ile 
vurularak öldürülen ikisinin kimliğinin öldürülme ne
deninin ve sanıkların ktaffiklerariin saptanamadığı, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

752. 10.10.1978 tarihinde Hendek'te, cesedi bu
lunan kişinin bir trafik kazası sonucu öldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

753. Adnan Aslan Yeşilyurt'un, 12.10.1978 tari
hinde Amasya'da, Bülent Küçük ve arkadaşları ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

754. Turan Güngör'ün, 12.10.1978 tarihinde İs
tanbul'da Adil İlhan tarafından ve kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

755. Emine Tür'ün, Adana Cumhuriyet Savcılı
ğı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
her hangi bir bilginin bulunmadığı, 

756. Ferit İğneci'nin, 12.10.1978 tarihinde Mu
durnu'da İlhan Altındal ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

757. Ali Erkılıç'ın, 14.10.1978 tarihinde Kartal' 
da, Suat Ünal ve arkadaşları tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

758. Muzaffer Kargavuş'un, öldürülmesi ile il
gili olarak No. : 709'da bilgi verildiği, 

759. Ömer Dilek'in, 15.10.1978 tarihinde Ba
kırköy'de,-kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

760. Ali Aslan Özcan'ın, 15.10.1978 tarihinde 
Sarıyer'de, İsmail Abaza tarafından kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

761'. Halim Kaptan, 762. Veli Güneş'in, 
14.10.1978 tarihinde Ankara'da, ideolojik nedenle 
öldürüldükleri, sanıklar hakkında sıkıyönetim askeri 
mahkemesince mahkûmiyet kararı verildiği, 

763. Hidayet Çelik, 764. Lütfü Ergin'in, 
15.10.1978 tarihinde Elazığ'da, Ömer Örs ve arka
daşları tarafından ideolojik nedenle öldürüldükleri
nin iddia olunduğu, sanıklar hakkında Elazığ Ağır 
Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

765. Mehmet Acar'ın, 15.10.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyö
netim adli mercilerine tevdi edildiği, 

766. Oktay Köye, 767. Mehmet Yanardöner' 
in, 16.10.1978 tarihinde İslahiye'de, bilinmeyen ne
denle Ekrem Erşahin ve arkadaşları tarafından öl
dürüldüklerinin iddia olunduğu, sanıklar hakkında 
bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

768. Can Tekeli'nin, 16.10.1978 tarihinde Ada-
na'da, Dursun Ağca tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer ağır ceza mahkemesine açılan davanın görev yö
nünden sıkıyönetim askeri mahkemesine tevdi edildi
ği, 

769. Mehmet GüFün, Mardin Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
her hangi bir bilginin bulunmadığı, 

770. Hasan Elaldı'nm, 17.10.1978 tarihinde Ada-
na'da, Mevlüt Korkmaz ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia edildiği, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

771. Serdar Altan'ın, 9.10.1978 tarihinde Anka
ra'da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

772. Sait Hasan Çağlı'nın, Van ile Başkale Gü-
zeldere'de 5.10.1978 tarihinde kimliği saptanamayan 
kişilerce bir soygun olayı sırasında öldürüldüğü, so
ruşturmanın sürdürüldüğü bildirilmiştir. 

773. Cengiz Erdoğan'ın, 15.9.1978 tarihinde has
talanarak, Ankara'da Numune Hastanesinde öldüğü, 
güvenlik kuvvetlerince fena muameleye maruz kal
ması sonucu öldüğü yolundaki iddia ve şikâyetin ta
kipsizlik kararı verilerek sonuçlandığı, 

774. Ali Ayvaz'ın, 17.10.1978 tarihinde Çal'da, 
Bekir Ayvaz tarafından kişisel nedenle öldürüldüğü
nün iddia olunduğu, samk hakkında bu yer sorgu 
hâkimliğine dava açıldığı, 

775. Ferruh Ataol'un, 18.10.1978 tarihinde İs
tanbul'da, Ümit Bayer ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa-
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nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açı
lan davanın, görevsizlik kararı ile sıkıyönetim askeri 
mahkemesine tevdi edildiği, 

776. Erdal Vahapoğlu'nun, 19.10.1978 tarihinde 
Kadirli'de, Süleyman Beler ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine açı
lan davanın, görev yönünden sıkıyönetim adli mer
cilerine tevdi edildiği, 

777. Bozan Kılıç'ın, 19.10.1978 tarihinde Gazi
antep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

778. Ekrem Talih Tantiri'nin, 18.10.1978 tari
hinde Ankara'da, Rafet Dönmez ve arkadaşları tara
fından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava 
açıldığı, 

779. J9.10.197Ş tarihinde Kırıkkale'de, kimliği 
saptanamayan kişinin bilinmeyen nedenle kimlikleri 
saptanamayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 

780. Yalçın Boran'ın, 2.10.1978 tarihinde Kağız
man'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

781. Süleyman Günç'ün, 18.10.1978 tarihinde 
Üsküdar'da, Hasan Kozak ve arkadaşı tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesine 
dava açıldığı, 

782. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu'nun, 20.10.1978 
tarihinde Bakırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
düğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

783. İbrahim Öcal'ın, 15.10.1978 tarihinde Ela
zığ Kapalı Cezaevinde İsrafil Top tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkında Elazığ Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı ile sıkıyönetim askeri mah
kemesine tevdi edildiği, 

784. Recep Selçuk'un, 21.10.1978 tarihinde Te
kirdağ'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

785. Reşat Gönder'in, 10.10.1978 tarihinde Ço-
ium'da öldüğü, ölüm nedeninin intihar olduğu bildi
rmişt ir . 

I 786. Mehmet Girmik'in, Hatay Cumhuriyet 
I Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair, kayıt-
I larda her hangi bir bilginin bulunmadığı, 

787. Tevfik Pampa'nın, 23.10.1978 tarihinde 
I Adana'da Mehmet Başat tarafından ideolojik ne-
I denle öldürüldüğünün iddia olunduğu sanık hakkın-
I da bu yer ağır ceza mahkemesine açılan davanın gö-
I revsizlik kararı verilerek sıkıyönetim askeri mahke-
I meşine tevdi edildiği, 

788. Hikmet Yıidırım'ın, 23.10.1978 tarihinde 
I Borçka'da Murat Atilla ve arkadaşları tarafından 
I ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
I hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

789. Cemal Parlak'in, 10.10.1978 tarihinde Tun-
I celi'de, Musa Yılmaz ve arkadaşı tarafından ideolo-
I jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
I hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıl

dığı, 
790. Şennur Özen'in, 24.10.1978 tarihinde İstan-

I bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-
I rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
I olunduğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
I bulunduğu, 

791. Mahmut Erbil'in, 22.10.1978 tarihinde Kı-
I zıltepe'de bilinmeyen nedenle, kimlikleri saptanama-
I yan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık 
I soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

792. Fikret Kara'nın, 24.10.1978 tarihinde İstan-
I bul'da, Fuat Turhan ve arkadaşları tarafından ide-
I olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa-
I nıklar hakkında ağır ceza mahkemesine dava açıl

dığı, 
793. Murtaza Kara'nın, 24.10.1978 tarihinde 

I Malatya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi-
I 1er tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha-
I zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

794. Ahmet Ali Duran'ın, 26.10.1978 tarihinde 
I Bingöl'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
I tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
I soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

795. Sami Olaç'ın, 26.10.1978 tarihinde Konya' 
I da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın-
I dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş-
I turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

796. Ali Türküm'ün, 25.10.1978 tarihinde Saf-
I ranbolu'da, Tahsin Bora ve arkadaşları tarafından 
I ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
I sanıklar hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi-
I ne dava açıldığı, 

30 — 
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797. Osman Armağan'ın, 25.10.1978 tarihinde 
Antalya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya- kişiler 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

798. İrfan Güvercin'in, 27.10.1978 tarihinde 
Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyöne
tim adli mercilerine tevdi edildiği, 

799. Abdurrahman Köse'nin, 24.10.1978 tarihin
de Darende'de, İrfan Altaş tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında Gürün Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

800. Mehmet Dirlik'in, 27.10.1978 tarihinde 
Bingöl'de, Celal Kaya ve arkadaşı tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

8011. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin 26.10.1978 
tarihinde Antalya'da, yüksek bir yerden düşerek öl
düğü, hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik ka
rarı verildiği, 

802. Mehmet Yiğit'in, 28.10.1978 tarihinde Ada-
na'da, Adnan Çetin ve arkadaşı tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Adana Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı verilerek sıkıyönetim askeri 
mahkemesine tevdi edildiği, 

803. Hüsnüye Kurtar'ın, 24.10.1978 tarihinde 
Denizli'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

804. Mehmet Kurnaz, 805. Hasan Yazgan'ın, 
26.10.1978 tarihinde Zonguldak'ta, Müjdat Akgün 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüklerinin 
iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer sorgu hâkim
liğine dava açıldığı, 

806. Ruhi Özver'in, 28.10.1978 tarihinde Sivas' 
ta, Nedim Keleş ve arkadaşı tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

807. Vahap Şahin'in, 26.10.1978 tarihinde Ma
latya'da, Feriz Aydoğan tarafından ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer sorgu hâkimliğine açılan davanın görev yö
nünden sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

808. İrfan Altan'ın, 28.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

809. 29.10.1978 tarihinde Cibali İskelesinde bu
lunan cesedin kimliğinin, öldürülme nedeninin ve sa
nıklarının saptanamadığı, hazırlık, soruşturmasının 
sürdürülmekte bulunduğu, 

810. Saner Sezen'in, 28.10.1978 tarihinde İstan
bul'da, bir trafik kazası sonucu öldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

811. Hikmet Akyol'un, 27.10.1978 tarihinde Bur-
sa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

812. Ömer Çelik'in, Urfa Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her 
hangi bir bilginin bulunmadığı, 

819. Muammer Gürsakarya'nın, 31.10.1978 ta
rihinde İstanbul'da, Mümin S. Sağlam tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanık hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açılan 
davanın görevsiz kararı verilerek sıkıyönetim askeri 
mahkemesine tevdi edildiği, 

820. Güner Ekiz'in, 3.10.1978 tarihinde Trab
zon'da, Hüseyin Koloğlu tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

821. Halil Turgut'un, 31.10.1978 tarihinde Zey-
tinburnu'nda Ahmet Turan Toker ve arkadaşı tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında sorgu hâkimliğine açılan 
davanın görev yönünden sıkıyönetim adli mercileri
ne tevdi edildiği, 

813. Sabri Tokuş, 814. Selahattın Abacı, 815. 
Nurşen Aktaş'ın, 29.10.1978 tarihinde Tokat'ta, kim
likleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından ide
olojik nedenle öldürüldükleri, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

816. Mehmet Salih Güçlü'nün, 30.10.1978 tari
hinde Trabzon'da, Adnan Abant ve arkadaşları ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliği
ne dava açıldığı, 

817. Veli İnce'nin, 29.10.1978 tarihinde Adana' 
da, Abdulkadir Kafkaf ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer' sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

818' Ahmet Yüksel'in, 29.10.1978 tarihinde An
talya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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822. Hamit Celayir'in, 31.10.1978 tarihinde Zey-
tinburnu'nda kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün' 
iddia olunduğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın 
görev yönünden sıkıyönetim adli mercilerine tevdi 
edildiği, 

823. İsmail Serdaroğlu'nun, 1.11.1978 tarihinde 
Bakırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

824. Güler Özduran'ın, 2.11.1978 tarihinde İz
mir'de, Taner Demircan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

825. Nazlı Gökbaş'ın, 2.11.1978 tarihinde İstan
bul'da, hırsızlık yapmakta bulunduğu sırada, güven
lik kuvvetlerince öldürüldüğü, sanıklar hakkında, sor
gu hâkimliğine dava açıldığı, 

826. Ankara asvaltı Yakacık bölgesinde bulun
duğu söylenen cesetle ilgili olarak İstanbul Cumhuri
yet Savcılığı kayıtlarında her hangi bir bilginin bu
lunmadığı, 

827. Mehmet Ünal'ın, 1.10.1978 tarihinde Tur
gutlu'da, kişisel nedenlerle kimliği saptanamayan ki
şilerce öldürüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü bil
dirilmiştir. 

828. Hasan Özgül'ün, 2.11.1978 tarihinde Malat
ya'da, Turan Özer tarafından ideolojik nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

829. Başkomiser İsmail Özgümüş'ün, 2.11.1978 
tarihinde Gaziantep'te, kaçakçılığın men ve takibi 
görevini ifa eylemekte bulunduğu sırada İbrahim 
Çapan ve arkadaşları tarafından öldürüldüğünün id
dia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkim
liğine dava açıldığı, 

830. Gülali Bal'ın, 3.11.1978 tarihinde Ankara' 
da, Burhan Gümüştekin tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer ağ-ır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

831. Rasim Öztürk'ün, 2.11.1978 tarihinde Ço-
rum'da Abdurrahman Köse tarafından ve kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

832. Mehmet Kuru'nun, 3.11.1978 tarihinde 
Adana'da, Ramazan Şafak tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
lında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

833. Abdullah Küçük'ün, 3.11.1978 tarihinde 
Elazığ'da kimlikJeri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

834. Numan Kaygusuz'un, 4.11.1978 tarihinde 
Zeytinburnu'nda kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden 
sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

835. Aziz Koyuncu'nun, 4.11.1978 tarihinde İs
tanbul'da, Rüştü Ertan ve arkadaşı tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik kararı ile sıkıyönetim askeri mah
kemesine tevdi edildiği, 

836. Turan Aydemir'in, 3.11.1978 tarihinde Sa
rıkamış'ta Asistan Hindistan ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönün
den sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

837. Bedri Şenoğlu'nun, 3.11.1978 tarihinde Al
tındağ'da, İsmail Mazman tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

838. Fatma Gözüsulu'nun, 3.11.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

839. Abdullah Küçük'ün, 3.11.1978 tarihinde 
Elazığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

840. Ahmet Dağlı'nın, 4.11.1978 tarihinde Kar
tal'da, cezaevi firarilerinin takibi ile ilgili operasyon 
sırasında kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sür
dürülmekte bulunduğu, 

841. Süheyl Hamavioğlu'nun, 4.11.1978 tarihin
de TJrfa'da, Mustafa Dağyutan ve arkadaşları tara
fından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, samklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine da
va açıldığı, 

842. Zühtü Polat'ın, 5.11.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu-
ğ\ı, sanıklar hakkında soruşturmanın sürdürülmekte 
bulunduğu, 

843. Ahmet Baylay'ın, 5.11.1978 tarihinde Bin
göl'de, Bayram Karasungur tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak-
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kında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 
844. Cafer Karabulut'un, 5.11.1978 tarihinde İs

tanbul'da, eceli ile öldüğü, hazırlık soruşturması so
nunda takipsizlik kararı verildiği, 

845. Mustafa Emeksiz'in, 4.11.1978 tarihinde 
Adana'da, Fikret Alemdar ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açı
lan davanın görevsizlik kararı ile sıkıyönetim askeri 
mahkemesine tevdi edildiği, 

846. Aydın Başbozkurt, 847. Nadir Dündar'ın, 
4.11.1978 tarihinde Kars'ta, Ahmet Atalay ve arka
daşları tarafından ideolojik nedenle öldürüldükleri
nin iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer ağır 
ceza mahkemesine dava açıldığı, 

«48. Ali Akçam'ın, 5.11.1978 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

849. Cuma Harputoğlu'nun, 30.10,1978 tarihin
de Trabzon'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

850. Gündüz Çelik (Celal Gümüş)'ün, 6.11.1978 
tarihinde Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ideolojik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 

851. Mehmet Kalkan'ın, 7.11.1978 tarihidne Al
tındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

852. Hacı Kadir Çayırlı'nın, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda her hangi bir bilginin bulunmadığı, 

853. Sadi Dalkılıç'ın, 7.11.1978 tarihinde Üskü
dar'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

854. Mehmet Koyuncu'nun, 6.11.1978 tarihinde 
Kâhta'da, Ahmet Turanlı ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi
ne açılan davanın görevsizlik kararı verilerek sıkıyö
netim askeri mahkemesine tevdi edildiği, 

855. Celal Öner'in, 8.11.1978 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

856. Hüseyin Atalay'ın, 7.11.1978 tarihinde 
Kayseri'de, Mehmet Çıklacoşkun tarafından ve kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia edildiği, 

857. Duran Çahmlı'nın, 8.11.1978 tarihinde Ga
ziantep'te, Cemil Kütük tarafından ve ideolojik ne
denle Öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

858. Atılla Kurtuluş'un, 12.11.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün id
dia olunduğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

859. Turgut İplikçioğlu'nun, 7.11.1978 tarihinde 
Bakırköy'de, Sami Alkan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

860. Halis Kaya'nın, 6,11.1978 tarihinde Anka
ra'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

.861. Ömer Karaosmanoğlu'nun, 10.11.1978 tari
hinde Altındağ'da, bilinmeyen nedenle kimlikleri 
saptanamayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

862. İbrahim Özkan'ın, 10.11.1978 tarihinde 
Gaziantep'te Şiho Kaya ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

863. Hızır Naren'in, 4.11.1978 tarihinde Elbis
tan'da, Necip Doğan tarafından ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, samk hakkında bu 
yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

864. Ramazan Abic'in, 11.11.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

865. Sadettin Kazan'ın, 2.11.1978 tarihinde Ba
kırköy'de, Veli Can Oduncu ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

866. Deniz Çetin'in, 15.11.1978 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

867. Mustafa Başkaya'nın, 15.11.1978 tarihin
de Eskişehir'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
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kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, { 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

868. Adnan Taşdelen'in, 16.11.1978 tarihinde 
Eyüp'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

869. . Mehmet Aras'ın, 10.11.1978 tarihinde Er-^ 
gani'de, ideolojik nedenle öldürüldüğü, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine açılan davanın görev 
itibariyle sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

870. Halit Sucu'nun, 17.11.1978 tarihinde Üskü
dar'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

871. Muhlis Alkan, 872. Aziz Çolak'ın, 
17.11.1978 tarihinde Üsküdar'da, kimlikleri saptana
mayan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürül
mekte bulunduğu, 

873. Ali Karakız'ın, 17.11.1978 tarihinde Ada-
na'da, Cengiz Eriş tarafından ve ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

874. Hüseyin Şarbaikanlı'nın, 16.11.1978 tarihin
de Bursa'da, Emin Kaya tarafından ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

875. Suphi Bakır'ın, 18.11.1978 tarihinde Ada-
na'da, Hasan Göktaş ve arkadaşları tarafından kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

876. Yaşar Canikli'nin, 18.11.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

877. Metin Yıldırım'ın, 16.11.1978 tarihinde Ga
ziosmanpaşa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

878. Muharrem Öztürk'ün, 18.11.1978 •tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

879. Pamil Bayram'ın, 18.11.1978 tarihinde An
kara'da, Erdal Şanlı tarafından ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

880. Ramazan Çan'ın, 20.11.1978 tarihinde Si
verek'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-
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rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

881. Ramazan Üstün, 882. Yadigâr Eken'in, 
22.11.1978 tarihinde istanbul'da, kimlikleri saptana
mayan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdü
rülmekte bulunduğu, 

883. Silifke'nin, Bağsak köyünde 19.11.1978 ta
rihinde öldürülen kişinin kimliğinin ve kimler tara
fından hangi sebeple, öldürüldüğünün saptanamadı -
ğı, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 

884. Behçet Ertuş'un, 19.11.1978 tarihinde Hak
kâri'de, Lezgin Yavuzosmanoğlu tarafından ve kişi
sel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

885. Necip Altıok'un, 21.11.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

886. Musa Akın'ın, 21.11.1978 tarihinde Diyar : 

bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

887. Hüseyin Bilir'in, 21.11.1978 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

888. Gürsel Bakır'ın, 21.11.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının görev yönünden sıkıyönetim adli 
mercilerine tevdi edildiği, 

889. Hayati Edip Torun'un, 20.11.1978 tarihin
de Konya'da, Cahit Kurt ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğü, sanıklar hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

890. Kenan Öztürk'ün, 22.11.1978 tarihinde 
Kartal'da, Ali Akin ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
.hakkında sorgu hâkimliğine açılan davanın sıkıyöne
tim adli mercilerine tevdi edildiği, 

891. Ali İhsan Özgür'ün, 22.11.1978 tarihinde 
Kadıköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle Öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden sı
kıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

892. Ferit Uzun'un, 22.11.1978 tarihinde Sive
rek'te, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
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kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

893. Ercan Turgut'un, 20.11.1978 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

894. Nurettin Karahan'ın, 22.11.1978 tarihinde 
Tekirdağ'da, Hamza Tayyar tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında bu yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

895. îdris Kırım'ın, 24.11.1978 tarihinde Sarıyer' 
de, Sıtkı Üzümcü ve arkadaşları tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

896. Gürsel Taşyürek'in, 24.11.1978 tarihinde 
Kozan'da, Muttalip Can ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

897. Mehmet Fevzi Demir'in, 23.11.1978 tarihin
de Gaziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

898. Hasan Sevim'in, 25.11.1978 tarihinde Bin
göl'de, Hasan Küçükhazer tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

899. Metin Yeşilırmak'ın, 24.11.1978 tarihinde 
Lâdik'te, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Salim 
Kılıç ve arkadaşı tarafından öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında bu yer asliye ceza mah
kemesine dava açıldığı, 

900. Ali Rıza Beydilli'nin, 26.11.1978 tarihinde 
Bakırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

901. Mustafa Kocaibrahimoğlu'nun, 26.11.1978 
tarihinde İstanbul'da, Enver Akkoca ve arkadaşları 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mah
kemesine dava açıldığı, 

902. Mithat Kandemir'in, 26.11.1978 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

903. Necati Ökkc'nin, 25.11.1978 tarihinde Gazi
antep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

904. Fatma Yılmaz'ın, 27.11.1978 tarihinde Er
zincan'da, Mustafa Akgün ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

905. Banu Sağlarn'ın, 27.11.1978 tarihinde Gazi
antep'te, Sait Ahmet Ünlü tarafından ve kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer ağır ceza mahkemesine açılan davanın be-
raate hükmedilmek suretiyle sonuçlandığı, 

906. Güzel Doğan'ın, 27.11.1978 tarihinde El
bistan'da, Ethem Kaya ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

907. İbrahim Bozsoy'un, 27.11.1978 tarihinde -
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

908. Yener Demirel'in, 28.11.1978 tarihinde Al
tındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

909. Veysel Yılmaz'ın, 26.11.1978 tarihinde Ye
nimahalle'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

910. Yaşar Moğol, 911. Mustafa Moğol'un, 
29.11.1978 tarihinde Urfa'da, kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle 
Öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

912. Serdar Ercan'ın, 29.11.1978 tarihinde Urfa' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

9i3. Ömer Binici'nin, 29.11.1978 tarihinde Ur
fa'da, Mustafa Buğurcu tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyöne
tim adli mercilerine tevdr edildiği, 

914. Mehmet Yıldız'ın, 29.1 î. 1978 tarihinde 
Samsun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

915. Ramazan Parmaksız'ın, 29.11.1978 tarihin
de Diyarbakır'da, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 
Süleyman Eren tarafından öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanık hakkında bu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, 
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916. Sefer Öğrenmiş'in, 28.11.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

917. Ergim San'ın, 30.11.1978 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

918. Şener Özkan'ın, 29.11.1978 tarihinde Bor
nova'da, intihar eylemek suretiyle öldüğü, hazırlık 
soruşturması sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

919. Ekrem Bahiç'in, 29.11.1978 tarihinde İstan
bul'da, Fikret Fidan tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

• 920. Metin Akyüz'ün, 29.11.1978 tarihinde Es
kişehir'de, Murat Gök tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

921. Alâattin Güvenliler'in, 29.11.1978 tarihinde 
Kilis'te, İsmail Özoğuz ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine açı
lan davanın görevsizlik kararı verilerek sıkıyönetim 
askeri mahkemesine tevdi edildiği, 

922. Şener Özkan'ın, ölümü ile -ilgili olarak No. 
918'de bilgi verildiği, 

923. Satılmış Coşkun'un, 1.12.1978 tarihinde 
Ankara'da, Selim Gözütok ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine açı
lan davanın görev yönünden sıkıyönetim adli merci
lerine tevdi edildiği, 

924. Mustafa Hakkı Bayık (Bayram), 925. Ni
hat Bayat'ın, 2.12.1978 tarihinde Hilvan'da, Bahri Kı
lıç ve arkadaşları tarafından kişisel nedenle öldürül
düklerinin iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer 
sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

926. Selahattin Erken'in, 2.12.1978 tarihinde 
Bingöl'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle Öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

927. Dinçer Saçlı'nın, 2.12.1978 tarihinde Kilis' 
te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

928. Kasım Yıldız'm, 1.21.1978 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara-
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fmdan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

929. Kemal Pehlivan'ın, 1.12.1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

930. Hüseyin Koruyucu'nun, 2.12.1978 tarihinde 
Elazığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

931. Murat Bultaç'ın, 4.12.1978 tarihinde Ela
zığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

932. Tevfik Özdemir, 933. Zeynel Şengül'ün, 
4.12.1978 tarihinde Elazığ'da, kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişiler tarafından ideolojik nedenle öl
dürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

934. M. Ali Gökalp'in, 4.12.1978 tarihinde Ela
zığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

935. Baki Angın'ın, 4.12.1978 tarihinde Elazığ' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

936. Ramazan Orhan'ın, 4 . 12 . 1978 tarihinde 
Malatya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafundan ve ideolojik medienle öldürüldüğü, ha
zırlık somşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

937. Abdıurrahman Güneş'in, 4 . 12 , 1978 tari
hinde Bakırköy'de kimlikleri spatanaimayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 

938. Ramazan Akm'ın, 19 . 11 . 1978 tarihinde 
İzmir'de Ahmet Ayıtaç ve arkadaşları tarafından 'ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ve Sorgu Hakimliğine dava 
açıldığı, 

939. Hayrettin Akgül'ün, 19 . 11 . 1978 tarihin
de İstanbul'da kimlikleri saptanamayan skisi veya ki
şiler tarafınidan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

940. Şehremini Ahmet Vefik Paşa Caddesinde, 
kimliği ibelMenemeyen hk kişinin 5 . 1 2 . 1978 tari
hinde kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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941. îdrös Çeik'in, 5 ., 12 . 1978 tarihinde Ada- | 
na'da, ktaMkteri saptanamayan kişi ve kişiler tara-
fıod&n ve ideolojik nedenle öldürüldüğü hazırlık so-
raştuırmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adi mercilerine tevdi edildiği, 

942. Hüseyin Karataş, 943. Memduıh Kılıç'ın, 
5 . 12 . 1978 tarihînde Karşıyaka'da, Mahir Erduran 
ve arkadaşı tarafından liıdeolojik nedenle öldürüldü
ğünün iddSa olunduğu, sanıklar hakkında İzmir Ağır 
Ceza Mıan'kemesine dava açıldığı, 

944. Mehmet Ali Bilirtn, 5 . 12 . 1978 tarihinde 
Elâzığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmıasının sürdürülmekte bulunduğu, 

945. Nadir Uğuriuıel'in, 7 . 12 . 1978 tarihinde 
Adanıa'da, Bilâl Şahin tarafından ideolojik nedenle I 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanuk hakkında bu 
yer Sorgu Hakimliğine açılan davanın görev yönün- I 
den Sıkıyönetim Adli mercilerine tevdi edildiği, t 

946. Mustafa Karaca'nın, 7 . 12 . 1978 tarihin- I 
de Adana'da, M. Ali Karada ve arkadaşları tarafın- I 
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddfia olundu- I 
ğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkeme- I 
sine dava açıldığı, I 

947. Ata Pehtivanoğlu'nun, 7 . 12 . 1978 tarihim
de Mardin'de, bilinmiyen nedenle kimlikleri saptana- I 
mayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, ha- I 
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

948. Mahmut Beyazıtoğlu'nun, 8 . 12 . 1978 ta
lihinde Adana'da, Mehmet Bekçi tarafından ve ide- I 
oloiik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık I 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan da- I 
vanın görevsizlik kararı verilmek suretiyle Sıkıyöne- I 
tim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, I 

949. Dr. Necdet Buİut'un, 26 .11 . 1978 tarihin- I 
de Trabzon'da, Mehmet Ziya Çakaloğlu ve arkadaş- I 
lan tarafımdan ideolojik nedenle öldürüldüğünün id- I 
dia olunduğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın I 
görev yönünden Sıkıyönetim Adli mercilerine tevdi I 
edildiği, I 

950. Salim Tatlıkalp'in, 8 . 12 . 1978 tarihinde 
Bakırköy'de, .kimlikleri saptanamayan kişi veya ki- I 
siler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, I 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

951. Hüsev;n Öznur'un, 9 . 12 . 1978 tarihinde | 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi- I 
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha- I 
zırhik somşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 
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952. 9 . 1 2 . 1978 tarihinde Alsancak'da, cesedi 
bulunan kişinin kalp yetmezliği sonucu öldüğü, 

953. Atilla Kaytancı'nım, 19 . 12 . 1978 talihinde 
Kayseri'die, Saffet Özdemir ve arkadaşı tarafından 
'ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine da
va. açıldığı, 

954. Kemal Demir, 955. Hüseyin Gözen'in, 
10 . 12 . 1978 tarihinde Ankara'da, güvenlik kuvvet
lerince öldürüldükleri hazırlık soruşturmasına ait ev
rakın görev yönünden Sıkıyönetim Adi mercilerine 
tevdi edildiği, 

956. Hüseyin Polat'ın, 10 . 12 . 1978 tarihinde 
Ankara'da, polis memuru Sami Yılmaz tarafından 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruştur
masına aliıt evrakın görev yönünden Ankara Valili
ğine tevdi edildiği, 

957. Halil Erdoğan, 958. İsrafil Arıkan'ın, 
11 . 12 . 1978 tarihinde Adana'da, kimlikleri sapta
namayan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasına ait evra
kın görev yönünden Sıkıyönetim Adli mercilerine 
tevdi edildiği, 

959. Yusuf Aladi'nıin, 11 . 12 . 1978 tarihinde 
Adana'da, himliıkleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sı
kıyönetim Adli merdilierine tevdi edildiği, 

960. Mahir Çan'ın, 11 . 12 . 1978 tarihinde Gö-
le'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli oıeroileröne tevdi edildiği, 

961. Mehmez Oğuz'un, 12 . 12 . 1978 tarihinde 
İslahiye'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

962. Mehmet Çelik'in, 7 . 12 . 1978 tarihlinde 
Antalya'da, Emine Kumtepe ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürülldüğünün iddia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesi
ne dava açıldığı, 

963. Yusuf Dınuk'un, 12 . 11 . 1978 tarihimde 
Kadıköy'de. Şatom Sevindik tarafından ve idwloük 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazıriuk 
soruşturmasına aiiıt evrakın görev yönünden Sıkıyö
netim Adli mercilerine tevdi edildiği, 

964. Günay AkdaŞ'ın, 12 . 12 . 1978 tarihimde 
Zeytimburnun'da kimlikleri saptanamayan kişi veya 



M. Meclîsi B : 2 

ldşiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soraşturmasının süMürütaıekte bulunduğu, 

965, Niyazi Efcinci'nin, 7 . 12 . 1978 tarihlinde 
Kartal'da, Karay Gürsoy ve arkadaşları tarafından 
kfişiısel nedenle öldürMüğünün Mdia olunduğu, sanık
lar hakkında Kadıköy Ağır Ceza Malhıkeıpesıine da
va açıldığı, 

966. Sadiye Koç, 967. Nurettin Güler'in, 
12 . 12 . 1978 tarihlinde Elazığ'da, Hüseyin Anıl ve 
arkadaşları tarafından ideolojik nedenle öîdürüldüğü-
nün iddia olunduğu, hazırlık (soruşturmasının sürdü-
rütoelkte bulunduğu, 

968. Erol Cengiz'in, 6 . 12 . 1978 tarihinde Di
yarbakır'da ıkümılikledi saptanamayan kişi veya flöişii-
tfer tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

969. Ali Yılmaz'ın, 30 . 11 . 1978 tarihinde Kar
tal'da, ikamet eylediğ1!, evde bulunan patlayıcı mad
denin infilalki sonucu öldüğü, hazırlık soraşturmıası-
na ait evrakın Sıkıyönetim Adi mercilerine tevdii 
edldliği, 

970. Mahmut Abacıoğlu'nun, 13 . 12 . 1978 ta
rihinde Urfa'da kimlikleri saptanamiayan kişi veya 
kişiler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

97İ, Murat Kılıç'ın, 14 . 1.2 . 1978 tarihinde İs
tanbul'da, UfuSk Öner ve arkadaşı tarafından Sdeolo-
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

972. Mehmet Tepe'nin, 14 . 12 . 1978 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişüler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

973. Necdet Tuna'nın, 14 . 12 . 1978 tarihinde 
Elazığ'da, 'kimlikleri saptanamayan küşi veya kişiler 
'tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soroşturmasınm sürdürülmekte bulunduğu, 

974. Arif Çeiik'in, 15 . 12 . 1978 tarihinde Ada-
na'da, kemlikleri sapıtanarnayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

975. Ramazan Kaya'nın, 14 . 12 . 1978 tarihin
de Adana'da, Mehmet Nizam ve arkadaşliarı tarafın
dan ideolojik nedenle öldürüldüğünün idldia olundu
ğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesi -
ne açılan davanın görevsizlik kararı verilerek Sıkı
yönetim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 
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976. İsmail Camsız'ın, 15.12.1978 tarihinde Ka
dıköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

977. Murat Oğuz'un, 15.12.1978 tarihinde Ye
nimahalle'de, Selâhattin Çelikten ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, hazırlk soruşturmasına alt evrakın görev yö
nünden sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

978. Kadir Top'un, 15 . 12.1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve kişiler tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş-
turma'sının sürdürülmekite bulunduğu, 

979. Ekrem Akbaba'nın, 14 . 12 . 1978 tarihinde 
Kars'ta, Tazebey Ercan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden 
sıkıyönetim adli mercilerine tevdi eidildiği, 

980. Mustafa Şişman'ın, 15.12.1978 tarihinde 
Zeytinburnu'da, Hüseyin Şeker tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekite bulunduğu, 

981. Selim Dede'min, 14.12.1978 tarihinde Şav-
şalfda, Adnan Keskin ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında Artvin Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

982. Ali Baydar'm, 15.12.1978 tarihinde Ar
dahan'da, Cemal Kaya tarafından ve ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer sorgu hâlkiml'ipne açılan davanın görev yönün
den sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

983. Kemalettin Er'in, 17.12.1978 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öMürüldüğü, hazırdık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

984. Hasan Işık'ın, 17.12.1978 tarihinde Ada-
na'da, Ali Koç ve arkadaşları tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

985. Kâzım Artukaslan'ın, 17.12. 1978 tarihinde 
Bingöl'de, Kemal Yüksel ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

986. İbrahim Akın Özdemir'in, 18.12.1978 ta
rihimde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldükleri 



M. Meclisli B : 2 6 . 11 s 1979 O : 1 

hazırlık soruşiturmaısırıa ailt evrakın görev yönünden 
sıkıyönetim adili mercilerine tevdi edildiği, 

987. Güzel Yıldız'ın, 17.12.1978 tarihinde Ka
dıköy ide, initilhar eylemek suretiyle öldüğü, yapılan 
hazırlık soruşiturmasın sonunda takipsizlik kararı ve
rildiği, 

988. Halil Köklü'nün, 17.12.1978 tarihinde Ka
rabük'te, Remıallötltin Tan ve arkadaşları tarafından 
'ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

989. ASaf Tunç'un, 19 . 12 . 1978 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafımdan ideolojik nedenle öldürüldüğünün, hazırlık 
soruşturmasının sürdürül'rnelkte bulunduğu, 

990. Mustafa Ekinci'nin, 19. 12. 1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafımdan ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, -

991. Mehmet Alaybeyoğttu'nun, 9.12.1978 tari
hinde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülimdkte bulunduğu, 

992. Mehmet Çakmak'ın, 9.12.1978 tarih'inde 
Diyarbakırlda Abbas Yokuş tarafından ve ideolojik 
•nedenle öldürüldüğünün iddia edildiği, samk hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

993. Celâl Kilıç'ın, 20 . 12 . 1978 tarihinde Viran-
şehiride, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
raflından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

994. Turgut Subaşı'nın, 19.12.1978 tarihinde 
Adananda, Haydar Polat ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
'Sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine 
açılan davanın görevsizlik kararı verilerek sıkıyönetim 
a'skeri mahkemesine tevdi edildiği, 

995. îsmail Nevruz'un, 19.12.1978 tarihinde bi
linmeyen nedenle, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından öldürüFJdüğü, hazırlık soruşiturma-
Binın sürdürülmekte bulunduğu, 

996. Ali Akgül, 997. Fuat Turgut'un, 18.12.1978 
tarihinde Muşta, Mehmet Sadi Koç tarafından ve 
kişisel nedenle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

998. Kemal Ercan'ın, 19.12.1978 tarih'inde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 

tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

999. Gazi Yriimaz'ın, 20.12.1978 tarihinde Ay-
dın'da, devriye görevi ifa eylemekte bulunduğu sırada 
muhtemelen oto hırsızlığı yapan ve kimlikleri sap'ta-
namayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1000. Mehmet Ayberk'in, 19.12.1978 tarihinde 
Gaziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmajsınnı sürdürülmekte bulunduğu, 

1001. Alışan Durhan'ın, 19.12.1978 tarihinde 
Yeşilyurt'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1002. Şahverdi Altıparmak'ın, 20.12.1978 ta
rihinde Malatya'da kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmıökte bulunduğu, 

1003. Mustafa Dinç'in, 20 . 12 . 1978 tarihinde 
Akçadağ'da, Hüseyin Alataş ve arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemeline 
dava açıldığı, 

1004. Sait Karahan'ın, 19.12.1978 tarihinde 
Urfa'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve kişiler tara
fından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1005. Rifat Şahin'in, 19.12.1978 tarihinde- Ştr-
nak'ta, devriye görevi ifa eylemekte bulunduğu sı
rada Bircin Özdemir ve arkadaşı tarafından öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanıklar hakkında, bu yer 
Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

1006. Fuat Öz'ün, Hatay Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bilginin bulunmadığı, 

1007. Yaşar Nasupbeyoğlu'nun, 20.12.1978 
tarihinde Kelkifde, ideolojik nedenle öldürüldüğünün 
iddia olunduğu, sanıklar hakkında Gümüşhane Ağır 
Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

'1008. Abduİlah Çan'ın, 27.12.1978 tarihinde 
istanbul'da, kimlikleri saptanmayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1009. Haydarpaşa semtinde Medrese bahçesinde 
bıçaklanarak öldürülen kişinin kimliğinin ve kümler 
tarafından öldürüldüğünün saptanaımadığı, 

1010. İbrahim Yoldaş'ın, 10.12.1978 tarihinde 
Diyarbakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki-
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siler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1011. Mehmet Kaplan'ın, 20 . 12. 1978 tarihinde 
Altındağ'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1012. Hacı Çolak, 1014. Mustafa Yüzhaşıoğ-
lu'nun 21 .12.1978 tarihinde Kahramartmaraış olay
larında öldürüldükleri sanıklarının sıkıyönetim askeri 
mahkemesinle© yargılanmalkJta bulundukları, 

1013. Ömer Balkırdöven'in, 20.12.1978 tarihin
de istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve kişisel nödenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürüîrne'kte bulunduğu, 

1015. Cemil Karadut, 1016. Metili Çalkıcı, 
1017. Hamıza Yıldız'ın, Kahramanmaraş olaylarında 
öldürüldükleri sanıklarının halen sıkıyönetim mahke
mesince yargilartmalkta bulundukları. 

1018. Hilmi Soydan'ın, 22 . 12 . 1978 tarihinde 
Elbistan'da, Haluk Gül ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır
lık soruşturması evrakının görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli mercilerıine tevdi edildiği, 

1019- Mehmet Bülent GüTün, 22 . 12 . 1978 ta
rihinde Malatya'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldük
leri hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduk
ları 

1020. Halil Gündüz'ün, 22 . 12 . 1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1021. Cavit Aydın'ın, 22 . 12 . 1978 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne
tim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

1022. Osman Arıca'nın, 22 . 12 . 1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, (hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1023. Süleyman Okutucu'nun, 21 . 11 . 1978 ta
rihinde Eskişehir'de, Yusuf Ahlatçı ve arkadaşları 
tarafından kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1024. Nevin Serteserfn 23 . 12 . 1978 tarihinde 
Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1025. Zeki Kotiloğlu'nun, 25 . 12 . 1978 tarihin
de istanbul'da, Rifat Akın tarafından kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

1026. Aziz Tırak'ın, 23 . 12 . 1978 tarihinde is
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

1027. Vedat Arıkan'ım, 22 . 12 . 1978 tarihinde 
Kırıkkale'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1028. Vedat Fettullahoğlu, 1145 - Mehmet Fet-
tullahoğlu'nun, 23 . 12 . 1978 tarihinde Kadirli'de, 
Abdullah Ziya ve arkadaşları tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, hazırlık soruş
turmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim 
Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

1Ö29. Bayram Derin'in, 23 . 12 . 1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1030. Kamil Yiğitözlü'nün, 23 . 12 . 1978 tarihin
de Suruç'ta, kimlikleni saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1031, den 113'8'e kadar olan numaralarda isim
leri yazılı kişilerin Kahramanmaraş olaylarında öldü
rüldükleri buna ait ayrıca düzenlenen listenin ekte 
sunulduğu, ve olay sanıklarının halen Sıkıyönetim As
keri Mahkemesinde yargılanmakta bulundukları, 

1139. Cengizhan Gülağaoğlu'nun, 24 . 12 . 1978 
tariihinde Altındağ'da, Neşet Durdağ tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sı
kıyönetim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 

1140, Erdal Eren'in, 24 . 12 . 1978 tarihinde Di
yarbakır'da, kullanmakta bulunduğu, kendisine ait 
otonun trafik kazasına maruz kalması sonucu öldüğü, 
hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik kararı veril
diği, 

1141< Adem Armut'un, Kahramanmaraş olayla
rında öldürüldüğü, sanıklarının halen Sıkıyönetim As
keri Mahkemesinde yargılanmakta bulundukları, 

1142, Şenol Çırik, 1143. - Ahmet Serdar Tanrı-
tanır, 1144. - Hasan Kuş'un, 25 . 12 . 1978 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldükleri hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyöne* 
tim Adli Mercilerine tevdi edildiği, 
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1146. Recep Güvenoğlu'nun, 25 . 12 . 1978 tam- I 
hinde Kadirli'de, kimlilkleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1147. Adil Karaca'nın, 24 . 12 . 1978 tarihinde 
istanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1'148. Mehmet Sedat Kurban'ın, 25 . 12 . 1978 
tarihinde İstanbul'da kimi kleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1149. Ali Düzenlin'in, 25 . 12 . 1978 tarihinde 
Tarsus'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık I 
Soruşturmasının sürdürülmkte 'bulunduğu, 

1150. Ökkeş Bahri Bozkurt'un, 24 . 12 . 1978 
tarihinde Gaziantep'te kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldü- I 
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu-

1151. ismail Kara'nın, 24 . 12 . 1978 tarihinde 
Gaziantep'te kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1152. Özkul Üçgenin, içel Yargı çevresinde ölü
mü olayına rastlanamadığı bildirilmiştir. 

1153. Alâattin Orak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt- | 
larda her hangi bir bilginin bulunmadığı, I 

1154. Emine Güvenç'in, 25 . 12 . 1978 tarihin
de Viranşehir'de kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, I 
hazırlık soruşturm'asının sürdürülmekte bulunduğu, I 

1155. Mahmut Demir'in, 26 . 12 . 1978 tarihin
de Mazgirt'te kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi- I 
ler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazır- I 
hk soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

1156. Mehmet adındaki kişinin belirtilen tarihte I 
. istanbul Cumhuriyet Savcılığı yargı bölgesinde öldürül- I 
düğüne dair kayıtlarda her hangi bir bilginin bulun- I 
madiği, I 

11'57, istanbul Kuzguncuk Vapurunda kimliği be
lirlenemeyen kişinin eceli ile öldüğü, hazırlık soruş- I 
turması sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

1158. ibrahim Ulaş'm, 26 . 12 . 1978 tarihinde 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle evine atılan patlayıcı maddeyi 
evin dışına atmak istediği sırada maddenin infilâki so- 1 
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nucu öldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, (Adıyaman'da) 

1159. Numan înce'nin, 25 . 12 . 1978 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1160. Kemal Küp'ün, 27 . 12 . 1978 tarihinde 
Trabzon'da, ibrahim Aytaç tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında 
bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

1161. Süha Özver'in, 27 . 12 . 1978 tarihinde 
Antakya'da Ercan Alıç tarafından ve ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında' 
Hatay Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

1162. Mehmet Sümbül'ün, 26 . 12 . 1978 tari
hinde Diyarbakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

1163. Mehmet Mete Vural'ın, 27 f 12 . 1978 ta
rihinde Trabzon'da, Mithat Şimşek ve arkadaşları ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında sorgu hakimliğine açılan da» 
vanın görevsizlik kararı verilerek Ankara Sıkıyönetim 
adli mercilerine tevdi edildiği, 

1164. Tahsin Karpuzoğlu'nun, 27 . 12 . 1978 ta
rihinde Tarsus'ta, Süleyman Külahlı ve arkadaşı ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

1165. Süreyya Altmeminsoy'un, 28 . 12 . 1978 ta
rihinde Tarsus'ta, Mahmut Tat ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkeme
sine dava açıldığı, 

1166. Rifat Sezgin'in, 26 . 12 . 1978 tarihinde 
Siverek'te, Medet Kangül ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında hu yer Sorgu Hakimliğine dava açıl
dığı, 

1167. Hulusi Balkıs'ın, 29 . 12 . 1978 tarihinde 
istanbul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sı
kıyönetim adli mercilerine tevdi, edildiği, 

1168. İsmail Hakkı Misoğlu'nun, 29 . 12 . 1978 
tarihinde istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönün
den Sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 
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1169. llyas Emiroğlu'nun 30 . 12 . 1978 tarihin
de Gaziosmanpaşa'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
düğü, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yö
nünden Sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

1170, Veysel Keleş, 1171. - Ahmet Kurdu'nun, 
22 . 12 . 1978 tarihinde Mazgirt'te, kimlikleri sapta
namayan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldükleri hazırlık soruşturmasının sürdü
rülmekte 'bulunduğu, 

l'l 72. Memiş Taş'ın, 30 . 12 . 1978 tarihinde Ga
ziantep'te, Davut Baygeldi ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

343, İbrahim Güngör'ün, İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi 'bir bilginin bulunmadığı, 

441. Mustafa Acar'ın, 16 . 7 . 1978 tarihinde 
Diyarbakır'da, Mehmet Muhteşem Sakar ve arkadaş
ları tarafından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında 'bu yer Sorgu Hakimliği
ne dava açıldığı, 

450. Mustafa Hasar'ın, 17 . 7 . 1978 tarihinde 
Elâzığ'da, Yusuf Ziya Gök tarafından ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

545. Fevzi Koyuncu'nun, 17 . 8 . 1978 tari
hinde Diyarbakır'da, dikkatsizlik ve tedbirsizlik so
nucu Aziz Akan tarafından öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanık hakkında Ibu yer Asliye Hakimliğine 
dava açıldığı, 

726. Kimliği 'belirlenemeyen cesetle ilgili olarak 
îstaribul Cumhuriyet Savcılığı kayıtlarında herhangi 
Ibir bilginin bulunmadığı, 

II-i İ 4 1979 -4.6, 1979 
1. İskender Özkul'un 25.12.!978 tarihimde Tar

sus'da İdeolojik nedenlerle öldürüldüğü, sanıkların 
kimliklerinin sapitanamadığı, hazırk'ki tahkikatının 
sıürdürülmeıkte bulunduğu, 

2. Metim Ak}k!oç',uın 3.11.1,979 ibarihiiınde Kamıan'da 
Nevzat İri ve arkadaşları tarafından ideolojik neden-f 
Harla ölIdüırıüIldüğüınİLiın liddia olunduğu sanıiklar halkkın-
dia Kınşıehilr Ağır Caza Mıalhıkemıesime dava açıldığı. 

3. Vedat A&lanıkaya'nm 27 . 1 2 . 1978 tarihlinde 
Traibaon'ida, İbrahim Ayfcar tarafından lideolojJk ne
denlerle ö'ldünülUdlüığünlün iddia olunduğu sanık, ıhaik-
kında bu yar Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

4. Rıifaıt Sazgfo'in öldürülme olayı ile ilgili ola
rak 1166 sıradla bilgi verildiği, 
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| 5. Tacettıin Amuca'nın 2.1.1979 tarihinde Ömer
li'de ideolojlilk nedenlerle, kimliği saptanamayan kişi 
veya Ikiışliler tarafından öldürüldüğü hazırlık sonış-

i imasının slürdlüırıüknelkıte buiiuınlduğu, 
\6. İsmail Öksıüz'ün 3 Jl.il 979 tarıiıhjnıde Diyarba^ 

kır'da Abdurnıahmian Kayılkcı ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenlerle öldürüldlüğünlüın iddia olun
duğu kanıklar hakkında bu yer Ağır Ceza Malhkeme-
sin/s dava açıldığı, 

7. iBıalhri Ay adlı kişllnim Antalya Yarığı böige-
sinda öldlürıüıîidüğüınıe dair bu yar Cumihuriyeıt Savcılı
ğımın kayıtlarında bilgi bulunmadığı, 

8. YıaiviKz 'Öztoya'nın 12.1.1979 tanlhinde Ad,a-
ma'da, ideolojik nedenle Ve kimlikleri saptanamayan 
ıkişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, olaya Sıkı-
lyöneüm Adli Martciûerin'cıa dikomıullduğu, 

9. Hasan Taş'ın 12.1.1979 tarihlinde İstanbul'da 
kişisel nedenle ve kimlikleri saptanamayan küşi veya 
kişiler tarafından öldürüldüğü hazırlık soruşturması
nın sürdlürülmdkİLe bulunduğu, 

1Q. Muammer Diri, 11. Ali Kesen'in 6.1.1979 
tarihlimde Vezliridöprii'da İsmail Aslan ve ank'aldaşları 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu sanıklar bu yer Songu Hakimiliğlne dava 
ıaJç ılıdığı, 

112. flPikri Üstüındağ'ın 10.1.1979 tarihinde Maz-
ıgirt'tia Abıiıt Durmıufş ve 9 arkadaşı tarafından lidaolo-
jı.ik nedanfole öûdiüriii'lldiiiğüınjüın liddia ounduğu sanık-
lar hakkında bu yer Sorgu Hâirrüğine açılan dava
nın kamu giüıvanıliği medan'ıylla Düjzjce Sor(gu Hâıkimli1-
ğiınıe' nıalkjiadllldıiği. 

13. Ömer Ünal'ın, 14 . 1 . 1979 tarihinde, İstanbul' 
da, fcimillkjlorıi sapt&namıiıyan kişi ve foişlller tarafın
dan, (idıöoflpjiık madenlerle öldürüfldüğü, hazırlık soruış-
ıturmıasının sürdürülmekte bulunduğu, 

114, ıRaıuf Gündüzdün, H5.,1J1'979 tarihimde, Trab
zon'da, Eirtoan Glüllalda ve 3 iarkıadiaşı ıtarafınıdan ideo-
lojük ıfliedemleria öldütiülldüğünün iddia Olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

d 5, ISami Demiral; (14.il il 979 tarihlinde, IBayra-
ımıiçte, Cetamii Şamgil tarafından kişisel madenlerle öl
dürüldüğünün iddia olunıduğu, sanık baklkıınlda Ça
nakkale Ağır Ceza Mıabkemıesiine datva açıldığı, 

16. Asim Kaskim'in, 15.il.il 979 tertibinde Kartal' 
da, kimlikleri saptanamayan klilşli veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü olaya Sıkıyöne
tim Adli Merdlerinıc© eClkOmulduğu, 

117. 'Murat Şahbar'ın, 16.1.1979 tarihimde İstan
bul'da, ekinlikleri saptaınaırnayaın kıişli veya kaşüler tarafiın-
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dan ve ideolojik nedenlerıle öldürüldüğü, 'hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 
. 18, Ahmet Çdbi'hkı, 16.1.1979 tarihinde Trab

zon'da, Zeki Tuna tarafından, ideolojıilk nedenle öiliü-
lüldüğünüın İddia olunduğu hazırluk soruşturmasının 
sfürdürıülmıdkıte Ibulunduğu, 

19. Turgay.CivanbeTin, 16.1.1979 tarihinde Kadı
köy'de, Taner Ay ve arkadaşları taraflından ve ideolo
jik nedenlerle öldü^üldüğünlüın iddia olunduğu, sanık
lar ıhaıklkıında Kadılköy Ağıır Ceza Mahlkemıssine dava 
açıldığa, 

2Q< Cengiz Alıç'm, '164,1979 tarihinde Antalya' 
da Halkan Özdemlir taraflından dikkatsizlik ve tedbir
sizlik sanıuıou öMürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkımda 'bu yer Asliye Ceza Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

21. Kâzım Uçlkan'ın, 16.U1979 tarihinde Eyüp' 
de, Hüseyin Ftoiat ve larkaıiaşları tarafından idaoiojik 
nedenle öldürüldüğünün, idldia oluınıduğu samiklar halk-
kıında bu yer Sorgu 'Hakimliğine dava açıldığı. 

22. Erdoğan Çamıdail'ıın, 17.1.1979 tarihinde İs
tanbul'da, Ikimliıklerli saptanamayan kişi veya kişliler-
oe ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruşSur-
Tnasının süjxliürülmıekte bulunduğu, 

23. İzzet Haciadlioğlu'nıın, 17.1.1979 tarihinde 
Diyarbakır'da, Cema Şimşek ve arlkadaşları tarafın
dan ve kişisel nedenlerle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanılklar halkkında bu yer Sorgu Hâlkimlliğjne 
dava açıldığı, 

24. Rahmi Bahri Gürpınar'ın, 15.1.1979 -taırlilhin-
de Ankara'da kimlikleri! saptanamayan kişi veya kişiler 
ce ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, odaya Sıkıyöne
tim Adli mercilerince elkonulduğu, 

i25. Mehmet Baldöktü'nün, 17.1:1979 tarJhiLnıie 
Kayseride, Oğuz Memüş ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
pamuklar 'hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine da
va açıldığı, 

26, Hacı Hasan Demiircioğiıu'nun, Ankara Yargı 
'bölgesinde öldürüldüğüne dair bu yer Cumhuriyet 
Savcıüiığıniin (kayıtlarında bilgi bulunmadığı, 

(27. Ahmet Kerim Çeviksin, 17.1.1979 tarihinde, 
Kadıflööy'de, kişisel nedenle Reşit Oağasan ve arka
daşları tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanılklar ıhaJkkınıda ıbu yer Ağır Ceza Mahkemesine 
dava 'açıldığı, 

28. Ahmet Çakır '(pebi)'nin öldürülmesiyle ilgili 
olarak; No. •: 1'8 de IbiHgli verildiği, 

29. Mehmet Tekin, 30ı. 'Bahattin Ayder'in 
19.1.1979 tarihinde İstanbul'da, kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişilerce ve idöOllojıilk nedenlerle öldü-
rüldükleri, hazırlık soruşturmasının sürvlünilmeikte bu
lunduğu, 

31. 'İbrahim Kayın'ın, 19.1.1979 tadihiınde İstan
bul'da kimlikleri saptanamıyan kişü veya kişilerce ve 
ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazırluk soruştur-
masmun sürdlürümekte bulunduğu, 

92. İbrahim Kaya'nın, 19JU1979 tarihlinde Ay-ı 
dan'da Rıza Zingal ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürülldüğlünün iddia olunduğu, sanılklar 
hakkında bu yer, Ağıt Ceza Mahkemesinle dava açıl
dığı, 

33. Recep Altınparmak'ın, 19 .1.1979 tarihinde 
Batmamda, kimlikleri saptanamayan ıkıişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırluk; 
(Soruşturmasının, sıürdüriüllmelklce bulunduğu, 

34. M. Ali Kıran'ın, H5.il .1979 tarihinde Söke'de, 
Merkez Jandarma Karalkol Korautaruı Astsubay Kı
demli Başçavuş Cafer Sadılk 'Erdoğan tarafından öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanııklar hakkında bu-
yer Ağır Ceza Mahkemesıinıe dalva açıldığı, 

35. Fatih Yüfoesoy'un, 20.1 Jl 979 tarihinde Ada-
na'da (kimlikleri saptanamayan Ifcişii ve ikiciler tarafın
dan ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte buunduğu, 

36. Kemal (Kenan) Satır'ın, 20Jl. 1979 tarihinde 
Yenimahalle'de, bilinmiyen nedenle kimliklleri sapta
namayan 'kişli veya ikiciler tarafından öldürüldüğü, ha
zırluk soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

37. 'İbrahim Özer'in, 22.1J1979 tarihinde Mar
din'de, İzzettin Demir tarafındaın ideolojik nedenle 
öMürü'ldüğünün liddia olunduğu, sanık ıhaklkınlda, Mar
din Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı,, 

3'8. Hasan Çalkjmalk'ıın, 15.1.1979 tarihinde Maz-
ıgkıfte, Recep Aklgüzel tarafından ideolojik nedenlle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırılıik soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

39. Mahmut Dinçer'in, 23.1,1979 tarihinde Mar
din'de, Ahmet Aral ve arlkadaşları tarafından, kişisel 
nedenle öldürüldüğünün ilddlia olunduğu, sanıklar hak
kında 'bu yer Ağıt Ceza Mahkemesine dava açrîdığı, 

40. Kemal Uyanık'ın, 23.1.1979 tarihinde Mer
sin'de, Mehmet Turan Tolksoy tarafından ve kişisel 
nedenle öldüriüdüğünün iddia olunduğu, sanılklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 
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41. Murat Yalı'nıın, 23 .il .1979 tarihinde Adana' 
da, fcimlMarli saptanamayan ikişji veya Ikûşüler tarafım
dan ve ideolojik medenlle öldürüldüğü, olaya Sıkuyö» 
netİm Adli mercilerliınce ellkonulduğu, 

42. Abidüılhaffiim Nalhioğju'nıun, 25.1.1979 tari
himde Kıilliıs'de, Ayıham Bayancı ve arkadaşı tarafındam 
•iıdaolloj'Iûc -medenlle öldürlüldügiiınün iiddia olunduğu, 
ataya Sıkııyönetiın Adili mjarclitoiınce elkonusliduğu, 

43. Ahmet Bozkunt'un, 25.1.1979 tarhinde, Is-
itanfout'da, lintilhar leylemıek sunetiyfe öldüğü, hazırlık 
söruşlturmıasıınıın sonunda ıtalkıilpslizlıJk kararı verildiği, 

44. Recep Altoıy KızAaş'ıın, 25.1 .,1979 ifcarChinde 
İstanbul'da ıfoiımllilkleri sıapitamıamıayaın kişi veya kişMer-
oe ve îidfâöDojâk nedenle öldürüldüğü, ıhaızırjlık. soruş'tıur-
ımaisiiniiın ısıüindıürlülîimjelkjfce Ihuflıunlduğu, 

45. Hafit Suımıar'ın, 26.il .il979 tarihinde Diyarba
kır'da, Feruduın Hız ve arkadaşları tarafından lideo-
llojiık nıadanile öildürüldüjğüınlü'n iddia olunduğu, sanıklar 
haiklki'rtda ıbu yer Sorgu Hakimliğine dava açılldığı, 

46. Ilslmıöt Bodur'un, '25Jl. 1979 tarihinde Anikarıa-
ıda, ikiımıli'kîarü saptanamayan küişli veya kişiler tıartaıfııni-
ıdan va iideoiöjök nedenle öldürüldüğü, hazırlık isoraş-
turma'sıınıın isiürdürülllmıeklte bulunduğu, 

47. Oktay Evren'in, 26.1.1979 tarihinde Tekir
dağ'da Levent Ergüven tarafından ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

49. Uğur Özaydın'ın, 27.1.1979 tarihinde Uşak' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

50. Muharrem Sa'butay'm, 27.1.1979 tarihinde 
Gelibolu'da Cemal Akdağ ve 4 arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava 
açıldığı, 

51. Nebil Keskinertn, 25.1.1979 tarihinde, Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya Sı
kıyönetim adli mercilerince eikonulduğu, 

52. Şaban Çeliklin, 7.2.1979 tarihinde Gazian-
tep'de, Ahmet Kızıligöz tarafından kişisel nedenle öl
dürüldüğü, sanık hakkında bu yer Ağır Ceza Mahke
mesine dava açıldığı, 

53. tbrahim Ruhi Dayı'nın, 27.1,1979 tarihinde 
Bandırma'da, Ali Rıza Akdağ ve arkadaşı' tarafından 
kişisel nedeni© öldürüldüğü, sanıklar hakkında 'bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 
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54. Davut Durak'in, 29.1.1979 tarihinde Taşova' 
da, Selim Ünay ve 5 arkadaşı tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hâkimliğine açılan davanın ka
mu güvenliği nedeniyle Bursa Sorgu Hâkimliğine nak
ledildiği, 

55. İsmail Değer înal'ın, 30.1.1979 tarihinde Taş
ova'da Muhittin Gündoğdu ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında hu yer Sorgu Hâkimliğine açılan da
vanın kamu ıgüvenliği nedeni ile Bursa Sorgu Hâkim
liğine nakledildiği, 

%. Cumali Yakar'ın, 30.1.1979 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişilerce ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adlî 
mercilerince eikonulduğu, 

57. Halis Dem'ir'in, 30.1.1979 tarihinde Dereli'de, 
Hasan Gündoğan ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğü iddia olunduğu, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

58. Yazgülü Yıldız'ın, 30.1,1979 tarihinde Kadı
köy'de, Müslüm Yıldız tarafından kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesüne dava açıldığı, 

59. Süleyman Yanmaz'ın, 30.1.1979 tarihinde 
Manisa'da, Aydın Alpaç tarafından ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağ-r Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

60. Selahattin Koçak'ın, 31,1.1979 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler
ce ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

61. Mehmet Kıyak'ın, 31.1.1979 tarihlinde Eski
şehir'de, 'Metin Özcan ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açıldığı, 

62. Kerem Sarı'nın, 25.1.1979 tarihinde Çorum* 
da, iErkan Özkan tarafından ideolojik nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkiında bu yer 
Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

63. Şevki Özcan'ın, 31.1.1979 tarihinde Kartal'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişilerce ve ideo
lojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının 
südürülmekte 'bulunduğu, 

64. Tayyar Öztürk, 65 - Bedri özdemir'ra, 
31.1'. 1979 tarihinde Kartal'da, kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişilerce öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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66. Hüseyin Açıkgenç'in, 31.1.1979 tarihinde De-
reli'de, Mehmet Kaşa ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

67. Abdi İpekçi'nin, 1.2.1979 tarihinde İstanbul' 
da, Mehmet Ali Ağca ve arkadaşları tarafından, ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
ların Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanmak
ta bulundukları, 

68. Mehmet Ali Papağan, 69. İsmail Aydın, 
70. Adem Güneysu'nun, 1.2.1979 tarihinde Aybastı' 
da, İdris Papağan ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

71. Hüseyin Açıkgenç No : 66'da bilgi verildiği, 

72. Mehmet Çelik'in, 1.2.1979 tarihinde Gazian-
tep'de, Ali Yılmaz tarafından ideolojik nedenlerle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

73. İlgaz Aykutlu'nun, 6.2.1979 tarihinde istan
bul'da, 'kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

74. Hasan Ilıkova'nın, 7.2.1979 tarihinde, Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

75. Mahmut Uçar'ın, 7.2.1979 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

76. Mahmut Demir'in, Gaziantep Cumhuriyet 
Savcılığı yangı bölgesinde öldürüldüğüne dair, kayıt
larda bilgi bulunmadığı, 

77. — Niyazi Atan'ın, 7.2.1979 tarihinde Trabzon' 
da, 'kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

78. Ali Çetiner'in, 7.2.1979 tarihinde Gaziantep' 
de, Hüseyin Torun ve arkadaşları tarafından ve ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

79. Ahmet Turan'ın, 8.2.1979 tarihinde İstanbul' 
da, bilinmeyen nedenle ve kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldüğü hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

80. Ahmet Basmacı'nın, 8,2.1979 tarihinde Ba
lıkesir'de, Celal Saraçoğlu ve arkadaşı tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa-
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I nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

81. Abdullah Izgi'nin, 10.2.1979 tarihinde Kay-
I seri'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta

rafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazır-
I hk soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

82. Arif (Halis) Güneş'in, 10.2.1979 tarihinde 
I İbrahim Aslan tarafından ve ideolojik nedenle öldü-
I rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
I Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

83. Emine Töre'nin, 12.2.1979 tarihinde İstanbul* 
I da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın-
I dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkıyö-
I netim adli mercilerince elkonulduğu, 
I 84. Halis Ateş'in, ölümü ile ilgili olarak No : 82* 
I de bilgi verildiği, 

85. Levent Özcan'ın, 13.2,1979 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 

I soruşturmasının Sürdürülmekte bulunduğu, 
86. Ahmet Kaya'nın, 11.2.1979 tarihinde Sam

sun'da, Hasan Cansız ve arkadaşları tarafından ideo-
I lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 

Hasan Cansız hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine 
dava açıldığı, 

87. Mustafa Naimoğlu'nun, 13.2.1979 tarihinde. 
I Nizip'te, Haluk Tabur ve arkadaşları tarafından, ideo-
I lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sıkıyö-
I netim adli mercilerince elkonulduğu, 

88. Mustafa 'Dursun'un, 13.2.1979 tarihinde 
Samsun'da, Emin Öztiürk ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu ha-

I zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
89. Fahri iBaşaran'ın, 14.2.1979 tarihinde Sam

sun'da, Şerif Kaptan ve arkadaşları tarafından ideo-
I lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu hazırlık 

soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
9Q. Metin İnal'ın, 13.2.1979 tarihinde Of'da, Ka-

I dir Çakır ve arkadaşları tarafından ve ideolojik ne-
I denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak-
I kında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

91. Abdurrahman Gün'ün, 14.2.1979 tarihinde 
I Patnos'ta, Mustafa Dönmez ve arkadaşları tarafından 
I ve kişisel nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 

sanıklar 'hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava 
açıldığı, 

92. Bayram Aslan, 93. İbrahim Babayiğit, 94. 
Rıfat Arıkan, 95. Yalçın ©ozdağ'ın, Adana'da ideo
lojik nedenle öldürüldükleri, olaya sıkıyönetim adli 

I mercilerince elkonulduğu, 
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96. $ükrü Özdemir'in, 15.2.1979 tarihinde Geb
ze'mde, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü 'hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
- 97. Ahmet Sadullah Kaya'nın, 16.2.1979 tarihin
de Adana'da, kimlikleri saptanamayan ıkişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ola
ya sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

98. Şükrü Bağcı'nın, 15.2.1979 tarihinde Yozgat' 
ta, Ali Türkmen ve arkadaşları tarafından ve ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine açılan da
vanın görevsizlik karan ile Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine tevdi olunduğu, 

99. ÎRahmi Yılmaz'ın, 16.2.1979 tarihinde Trab
zon'da, Ahmet Atmaca tarafından kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

100. ISelahattin Uyanık'ın, 16.2.1979 tarihinde 
Mersin'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

101. Kemal Canan'ın, 18.2.1979 tarihinde İstan
bul'da, Ahmet Gök tarafından ve kişisel nedenle öl
dürüldüğümün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı, 

102. Erdoğan Hanoerlioğlu'nun, 19.2.1979 tari
hinde Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
olaya sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

103. Mehmet Yıldızoğlu'nun, 19.2.U979 tarihinde 
Ankara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sür
dürülmekte bulunduğu, 

104. Ahmet Demirtaş'ın, 19.2.1979 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli mercile
rince elkonulduğu, 
. 105. ismail Takır'ın, 19,2.1979 tarihinde Tirebo
lu'da, Ali Rıza Karakaş ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının •sürdürülmekte bulunduğu, 

106. İsmet Yılmazellin, 19.2.1979 tarihinde Kars' 
ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

107. ibrahim Mete Yılmaz, 108. Mahmut Avan, 
109. Mustafa Utku, 110. Muzaffer Yüksel'in, 
21.2.1979 tarihinde Adana'da, kimlikleri saptanama-
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yan kişi veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenler
le öldürüldükleri, olaya sıkıyönetim adli mercilerince 
elkonulduğu, 

111. Fevzi Nuri Aydın'ın, 21.2.1979 tarihinde 
Kars'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

112. Selami Başaran'ın, 21.2.1979 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

113. Mustafa Yılmazoğlu'nun, 19.2.1979 tarihin
de Kiraz'da, Mehmet Aydın tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında bu yer Sorgu (Hâkimliğine dava açıldığı, 

114. Asaf Durmuş'un, 22.2.1979 tarihinde Ba
kırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1115. Eyüp İndi (în)'in, 22.2.1979 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişilerce ve 
ideolojik nedenle öldürldüğü, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

116. Ziya Serdar Özgerçin'in, 23.2.1979 tarihin
de Ankara'da, Arif Sönmez ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
olaya sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

117. Ahmet Aksoy'un, 23.2.1979 tarihinde Kah
ramanmaraş'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
olaya sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

118. Süleyman Ergörür'ün, Adana Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda bilgi bulunmadığı, 

1H9. Metin Yüksel'in, 23,2.1979 tarihinde istan
bul'da, Mustafa Gönen tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonulduğu, 

120. Sadık Cemil'in, 23.2.1979 tarihinde istanbul' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonulduğu, 

121. Selahattin Uyanık'ın, 16.2.1979 tarihinde 
Mersin'de, kişisel nedenle Selahattin Büyüköztekin 
tarafından öldürüldüğü, sanık hakkında bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesinde dava açıldığı, 

122. Musa Çakmak'ın, 24,2.1979 tarihinde An
talya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 
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123. Mehmet Aral'ın, Kocaeli Cumhuriyet Sav
cılığı yangı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
bilgi 'bulunmadığı, 

VTA. Fikret Tamalı'nın, 25.2.1979 tarihinde Sam
sun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle yaralandığı, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

lı25. Mehmet Bayık'ın, 25.2.1979 tarihinde Ur-
fa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından bilinmeyen nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

126. Adil Aydın'ın, 26.2.1979 tarihinde Saruhan-
lı'da, Sezai Sertbaş ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında Saruhanlı Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

127. Veyiz Kemal Aras'ın, 27.2.1979 tarihinde 
Kadıköy'de polis memuru Mustafa Kılıcı tarafından 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim 
adli mercilerince el konulduğu, 

İİ28. Ömer Kaya'nın, 27.2.1979 tarihinde Gazli-
antep'de kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sı
kıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

129. Alıi Rıza Ece'nin, 27.2.1979 tarihinde De
nizli'de, Arafat Akalın ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğü, sanıklar hakkında bu yer 
'Songu Hâkimliğine dava açıldığı, 

130. Mustafa Yolar'ın, 28.2.1979 tarihinde Tokat 
İlinde kadın meselesinden öldürüldüğü, gereken so
ruşturmanın sürdürüldüğü bildirilmiştir. 

131. Ayhan Aksoy'un, istanbul Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt-
ılarda 'bilgi bulunmadığı, 

132. Gıyasettin Çiçeğin 1.3.1979 tarihinde İstan
bul'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
sorsşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

133. Salih Dursun'un, 2.3.1979 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

134. Sariye Cinkara'nın, 2.3.1979 tarihinde Kon
ya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

135. Metin Arabacı'hın, 2.3.1979 tarihinde İstan
bul'da, eceli ile öldüğü, hazırlık soruşturmasının so
nucundan takipsizlik kararı verildiği, 
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136. Yunus Koç'un, 2.3.1979 tarihinde Ardahan' 
da, jandarma eri Sadettin Uyan tarafından öldürül* 
düğünün iddia olunduğu olaya sıkıyönetim adli mer
cilerince elkonulduğu, 

137. Bekir Tosun'un, 1.3.1979 tarihinde Ga2fi-
antepte, öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli merci* 
lerince elkonulduğu, 

138. Ali Durmuş'un, 5.3.1979 tarihinde Urfa'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli mercilerince el
konulduğu, 

139. Fatih Kıral, 14Q. Cengiz Erdal'ın, 6.3.1979 
tarihinde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
dükleri, olaya sıkıyönetim adli mercilerince elkonul
duğu, 

141. Ömer Taşkın'ın, Adana Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldüğüne dair kayıtlarda bilgi 
bulunmadığı, 

142. Şenol Şener'in, «.3.1979 tarihinde İstanbul' 
da, sarasının tutması sonucu öldüğü, başkalarıyla 
müştereken işlediği suçlar itibariyle, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

143. Ziyaettin Sur'un, 8.3.1979 tarihinde Üskü
dar'da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

144. Muzaffer İlhan'ın, Konya Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldüğüne dair kayıtlarda hiigî 
bulunmadığı, 

145. Bürol Kuyumcu'nun, Tokat Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldüğüne dair kayıtlarda 
bilgi bulunmadığı, 

146. Ahmet Batak'ın, 19.3.1979 tarihinde İs
tanbul'da, Yaşar İlkten tarafından ve kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

147. Kadir Seven'in, 10.3.1979 tarihinde Adana* 
da, Ayhan İşlek tarafından ve kişisel nedenle öldü
rüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

148. Sami Nakıiboğlu'nun, 10.3.1979 tarihinde 
Adıyaman'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

149. Atilla Artır'ın, 9.3.1979 tarihinde Kahra
manmaraş'ta, Salman Koku ve arkadaşlan tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, olaya sıkıyönetim adli mercilerince elkonul
duğu, 
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150. Sedat Erdemir'in, 10.3.1979 tarihinde Ada
nanda, Bünyamin Çetin tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonuldüğu, 

151. Yekta Aslan'ın, 11.3.1979 tarihinde Pazar
cık'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya sı
kıyönetim adli mercilerince elkonuldüğu, 

152. Ramazan Kurt'un, 11.3.1979 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli merci
lerince elkonuldüğu, 

153. Mehmet Ayık'ın, 12.3,1979 tarihinde Gazi-
antep'de, 'Mehmet Kaplan Ve arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
olaya sıkıyönetim adili mercilerince elkonuldüğu, 

154. Mustafa Sivri'nin, 2.3.1979 tarihinde Anka
ra'da, Abdüligani Özbay tarafından ve İdeolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonuldüğu, 

155. Cemal İlgaz'ın, 12.3.1979 tarihinde Manisa' 
da, Coşkun Çağlar ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıl
dığı, 

156. Mürsel Deli'nin, 13.3.1979 tarihinde İstan
bul'da, Cihan AbdÜhnasın Çeliker tarafından ve ideo
lojik nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ola
ya sıkıyönetim adli mercilerince elkonuldüğu, 

157. Mustafa Sır'ın, 14.3.1979 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kıişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince elkonuldüğu, 

1158. Mustafa Çamlıbel'in, 14.3.1979 tarihinde 
Doğubeyazıt'da, Mehmet Kaya ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında Ağrı Ağır Ceza Mahkeme-
sine dava açıldığı, 

159, Şeyda Erdem, 160. İbrahim Arap'ın, 15.3,1979 
tarihinde Antalya'da, Mustafa Benli ve arkadaşları 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu,, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimli
ğine dava açıldığı, 

'161. Müslüm Şimşek'in, 14.3.1979 tarihinde Ga
ziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

1^2. Satılmış Karacabey'in, 15.3.1979 tarihinde 
(Konya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 

tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

163. Yaşar Solar'ın, 15.3.1979 tarihinde Kartal' 
da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruştur^ 
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

164. Menıik Gökbayrak'ın, 13.3.1979 tarihinde 
Gaziantep'te, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptana
mayan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

165. Şahin Demirkaya'nın, 13.3.1979 tarihinde 
Turhal'da, Salim Yıldız ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

166. Cafer Sadık Çitil'ıin, 16.3.1979 tarihinde 
Samsun'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

167. Mustafa Candan'ın, 15.3.1979 tarihinde 
Konya'da, Salih Ayçan ve arkadaşı tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açıldığı, 

168. İsa Yılmaz'ın, 17.3.1979 tarihinde Tokat'ta, 
Ziya Rodos tarafından ve ideolojik nedenle öldürül
düğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturmasının 
sürdürülmekte bulunduğu, 

169. Mustafa Demirci'nin, 18.3,1979 tarihinde 
Gaziantep'te Sinan Hamurcu tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkın
da bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

170. Mehmet Zeki Yavuz'un, 18.3.1979 tarihin
de Nusaybin'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

171. Mustafa Taştanlı'nın, 18.3.1979 tarihinde 
Zile'de, Kemal Yılmaz ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Ağır Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

172. Kadir Kalkan'ın, 16.3.1979 tarihinde Trab
zon'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

173. Taner Kalkancı'nın, 20.3,1979 tarihinde Bur-
sa'da, Turan Eser ve arkadaşları tarafından ve ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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174. Resul Yıldırım'm, 21,3.1979 tarihinde Gazi- I 
antep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli merci
lerince elkonulduğu, 

175. Çetin İKaradere'nin, 21.3.1979 tarihinde An
kara'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

176. Rasim Gökmen'in, 20.3.1979 tarihinde Dört
yol'da, Abdülvahip Tarhan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar 'hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl
dığı, 

177. Sadık Acar'ın, 22.3.1979 tarihinde Gazian-
tep'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli merci- I 
lerince elkionulduğu, I 

178. Avni Kullu'nun, 22.3.1979 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta- I 
rafından ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, hazırlık J 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

179. İMehmet Karâbudak'ın, 22.3.1979 tarihinde I 
Adana'da, 'Mehmet Erdoğan ve arkadaşı tarafından I 
kişisel nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa- I 
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıl- I 
dığı, 

180. Müslüm Polat'm, 22.3.1979 tarihinde Urfa' 
da Halil Satıcı tarafından ve ideolojik nedenle öldü- I 
rüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim adli I 
mercilerince elkonulduğu, I 

181. Şaban ıBahçeci'nin, 23.3.1979 tarihinde Si- I 
verek'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta- I 
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, "hazırlık I 
tahkikatının sürdürülmekte 'bulunduğu, I 

182. Necdet Basalak'ın, 23.3.1979 tarihinde Tar- I 
sus'ta, Alaattin Atlı ve arkadaşları tarafından ve ki- I 
şjisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık- I 
lar hakkında 'bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, I 

183. Kâmuran Yeni, 184, Necdet Mehmet, I 
185. Necdet Çivi'nin, 24.3.1979 tarihinde Adana'da, 
kimlikleri saptanamayan kişi veya 'kişiler tarafından I 
ve ideolojik nedenle öldürüldükleri hazırlık soruştur- I 
masının sürdürülmekte bulunduğu, I 

186. Hüseyin Alptekin'in, 24.3.1979 tarihinde I 
Adana'da, bilinmeyen nedenle Fevzi Sevinç ve arka- I 
daşları tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, I 
sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava I 
açıldığı, 1 
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187. Cumali Aydın'ın, 23.3.1979 tarihinde Mer
sin'de, Şükrü Ün tarafından kişisel nedenle öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanık hakkında hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

188. »Mustafa Yoleu'nun, 22.3.1979 tarihinde 
Kayseri'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

189. Uğur Sevik Tekin'in, 20,3.1979 tarihinde 
Tokat'ta, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

190. .Ali Tezdoğan'ın, 26.3.1979 tarihinde Eyüp' 
de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

191 Mustafa Sarıçam'ın, 26.3.1979 tarihinde, Eyüp* 
te kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkıyönetim adli 
mercilerince elkonulduğu, 

192. Ali Saygılı, 193. Mehmet Yiğit'in, 26.3.1979 
tarihinde Gaziantep'te kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldükleri, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonulduğu, 

194. A'b'bas Bekşi'nin, 25.3.1979 tarihinde Ga
ziantep'te, Ahmet Genctanık tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

195. Mehmet Ali Boyno'nun, 25.3.1979 tarihin
de Gaziantep'te Yusuf Yılmaz ve arkadaşları tarafın
dan kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar hakkında ıbu yer Sorgu Hâkimliğine dava 
açıldığı, 

196. Ramazan Başimoğlu, 197. Sadun Haşim-
oğlu'nun, 23.3.1979 tarihinde MardOn'de, Yusuf Bay
ram ve Mevlâ Bayram tarafından «kişisel nedenle öl
dürüldüklerinin iddia olunduğu, hazırlık soruşturma^ 
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

198. tsmaıil Korkmıaz'ın, 25.3.1979 tarihinde Ün
ye'de, Süleyman Bardan ve arkadaşlları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hlazurlıik soruştortmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

199. Şener Ulucan'ın, 25.3.1979 tarihinde Anfcâ  
ya*da, kimlMeri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

200. Mesih Yörük'ün, 27.3.1979 tarihinde Mer
sin'de, kimlikleri saptanamayan ilcisi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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. 201. Hüseyin Senlin, 9.3.1979 tarihlinde Muş/da, 

. istediği bir gasp suçuna takiben güvenlik kuvvetle
riyle girdiği silahlı çatışmada vurularak öldürüldüğü, 
ilgililer hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesine açı
lan davanın görev yönünden sıkıyönetim: askeri mah
kemesine tevdi olunduğu, 

202. Nihat Akarca'nın, 27.3.1979 tarihinde Uşak' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve (ideolojik nedenıle ölMürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

203. , İbrahim Izgi'nin, 27.3.1979 tarihinde, Bur-
dur'da, Ali Rıza Akdağ ve arkadaşları tarafından ki
şisel nedenle öldürüldüğü sanıklar hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesin© dıava açıldığı, 

204. Mustafa Örüm'ün, 29.3.1979 tarihinde Es
kişehir'de, Sedat Karaağaç tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hak
kında bu yer .sorgu hâkimiğine dlava açıldığı, 

205. Mustafa Çiftçi'nin, 29.3.1979 tarihinde Ga-
ziantep'de, kimlikleri saptanatmiayan kişi veya ki şif er 
tarafından İdeolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so 
ıuşturmasının sürdürülmeikte bulunduğu, 

206. Demir Yar'aş'k'ın, 28.3.1979 tarihinde Bur-
sa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kiş'fer ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

2Q7. Ali Yaylacık'ın, 30.3.1979 tarihinde Gazi-
lantep'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişıi'ler 
taraflından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

208. ibrahim Hakkı Günay'ın, 31.3.1979 tarihin
de istanbul'da, cesedinin denizden çıkarıldığı, olayla 
ilgili olarak hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 
bulunduğu, 

209. Mustafa Dağ'ın, 30.3.1979 tarihinde Kay-
seri'de, Mehmet Çağlı Tafoakgil ve arkadaşları tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkeme
sine dava açıldığı, 

210. Bedrettin Altamşrk'm, 30.3.1979 tarihlinde 
Düzce'de, otosunun gasp edilmek isltenmesi sırasın
da Ahmet Gölkımen ve arkadaşı tarafından öldürül
düğünün iddia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer 
ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

211. Bekir Çelik'in, Antalya Cumhuriyet Şava
lağı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
herhangi bir bilgi bulunmadığı, 

212. Antalya Kumluca'da, Kemer deniz kena
rında suda boğulmuş olarak bulunan cesetle ilgili1 
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olarak hazırlık soraşturnıasının sürdürülmekte bu
lunduğu, 

213. Temel Akyüz'ün, 31.3.1979 tarihinde Kara
cabey'de, Adem Damalı ve arkadaşları tarafından öl
dürüldüğünün iddia olunduğu olayın ideolojik kö
kenli bulunduğu sanıklar hakkında bu yer sorgu hâ
kimliğine dava açıldığı, 

214. Recep Pıruar'ın, 2.4.1979 tarihinde izmir' 
de, Hakkı Maden ve arkadaşltarı tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

215. Yaşar Aytun'un, 3.4.1979 tarihinde Çenniş-
gezek'de, Hıdır Doğan tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

216. ismail Çınar'ın, 4.4.1979 tarihinde Adana' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmeikte bulunduğu, 

217. Mehmet Özdemir'in, 4.4.1979 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

218. Rahmi Nuray'ın, 4.4.1979 tarihinde Erzu
rum'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-

I rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sı
kıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

219. Dursun Candan'ın, 4.4.1979 tarihinde Di
yarbakır'da, Zafer Bulut ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

220. Mehmet Mert'in, 5.4.1979 tarihinde Osma
niye'de, Sadi Sarı ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün ilddia olunduğu, olaya sı
kıyönetim adlıi mercilerince elkonulduğu, 

221. İbrahim Taşar'm, 5.4.1979 tarihinde Osma-
I niye'de, Sadi Sarı ve arkadaşları tarafından ideolo

jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu olaya sı-
I kıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 
I 222. Mustafa Şahin'in, Adana Cumhuriyet Sav-
I cılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda 
I bilgi bulunmadığı, 
I 223. Kemal Bakırcı'nın, 5.4.1979 tarihinde Mar-
I din'de, Ahmet Oral ve arkadaşları tarafından kişisel 
I nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
I hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 
I 224. Osman Fikret Akışın'ın, 5.4.1979 tarihinde! 
I istanbul'da intihar eylemek suretiyle öldüğü, hazır-
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lık soruşturmasının sonunda tokipsizlliik karan veril
diği, 

225. Selami özbardakçı'nın, 5.4.1979 tarihinde 
Antaliyla'da Sabri Tat tarafından ideolojik nedenle 
öldüriildügunün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

226. Şaban Çelik'in, 6.4.1979 tarihinde Çankırı' 
da, İsmail Öztutan ve arkadaşları tarafından ideolo
jik nedenle öldüriiMüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

227. Mustafa Dönmezdin, 5.4.1979 tarihinde 
Tarsus'da, kişisel neldenle Selâhattin Büyüköztekin 
tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

228- Hakkı Yüksel'in, 6.4.1979 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamaıyan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdü rülîmelkte bulunduğu, 

229. Haşlan Selim Hamavioğlu'nun, 6.4.1979 ta
rihinde Bursa'da, Naci Taper ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik nedenle öldürülmeğe teşebbüs edildiği, 
sanıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine da
va açıldığı, 

230. Metîn Turgut'un, 6.4.1979 tarihinde Tunce
li'de, AH Altın ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine açılan davanın 
görevsizlik kararıyla sıkıyönetim askeri mercilerine 
tevdi olunduğu, 

231. Ali Karakuzu, 232. Hasan Çırak'ın, 
8.4.1979 tarihlinde Turgutlu'da, Cemil Alaca ve ar
kadaşları tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldük
lerinsin iddia olunduğu, hazırlık evrakının gereği için 
Manisa Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği, 

233. Hasan Aydoğa'nın, 6.4.1979 tarihinde An
kara'da, Atilla Boyacıoğlü ve arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
oüaya sıkıyönetim adli mercilerince eikonulduğu, 

234. Yusuf Çam'm, 8.4.1979 tarihinde Malatya' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince eîkonulMuğu, 

235. AM Bağdur'un, 7.4.1979 tarihlinde Diyarba
kır'da, Şevket Ece ve arkadaşı tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğü, 'sanıklar hakkında bu yer ağır 
ceza mahkemesine dava açıldığı, 

236. Ramazan Çetinkaya'nın, 8.4.1979 tarihinde 
Finike'de, biiinmiyen nedenle kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık 
soruŞturmasımn sürdürülmekte bulunduğu, 

6 . 11 , 1979 O : 1 

237. Nejat Iyık'ın, İstanbul'da, 9.4.1979 günü 
Hikmet Uygur tarafından ve ideolojik nedenle öldü-
rüüldüğünün Jddtia olunduğu, hazırlık soruşturmasının 
sürdürülmekte bulunduğu, 

238. Onur Orcan'ın, 10.4.1979 tarihinde İstan
bul'da, kirnlıMeri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

239. Kâzım Güner'in, 11.4.1979 tarihinde Diyar
bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
'tarafından ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

240. Sıüiian Arbuç'un, 9.4.1979 tarihinde Tun
celi'de, Balkıi Demirei ve arkadaşları tarafından ideo
lojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bullunduğu, 

241. Mehmet Ince'nin, 11.4.1979 tarihinde Ada-
nla'da, bilhlnmüyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

242. Tevfik İspir'in, Kars Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir biîllgi 'bulunmadığı, 

243. ZeM Erdoğan, 244. Mustafa Erdoğan'ın, 
11.4.1979 tarihinde Denizli'de, Fikret Tirinç ve ar
kadaşı tarafından ideolojik nedenle öMürüldükler>;nin 
iddia olunduğu, sanıklar hakkımda bu yer ağır ceza 
mahkemesine dava açıldığı, 

245. Hüseyin Alagöz'ün, 11.4.1979 tarihinde Ni-
zip'de, Hacı Çetin tarafından ideolojik nedenle öl
dürülmeğe teşebbüs edildiği, sanık hakkında bu yer 
sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

246. Reşalt Kıilıç'ın, 11.4.1979 tarihinde Merzi
fon'da, Erol Sollak tarafından ve ideolojik nedenle 
ölidürüildüğünün iddia olunduğu hazırlık soruşturma
sına ak evrakın gereği niçin Amasya Cıımnuriyet 
Savcılığına gönderildiği, 

247. Baîy Claypool'in, 12.4.1979 tarihinde İzmir' 
de, M. Hilmi Begümoan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık somşturmasî-
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

248. Ömer Sunar'ın, 13.4.1979 tarihinde Ankara' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ideolojik nedenle öldürÜLİdüğü, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

249. Seynur Erin'in, 13.4.1979 tarihinde Adana' 
da, kimıMkleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırfek soruş-

| turmasınm sürdürülmekte bulunduğu, 
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250. Mehmet Düşgör, 251, M Yavuz, 252. Ne
şe Değirmenci, 253. Ömer Saçlı'nım, 13.4.1979 tari
himde istanbul'da, öldürülmeleri olayına sıkıyönetim 
ladflıi mercilerince dfconuidıuğu, 

254. Alper Tunga Uytun'un, 13.4.1979 tarihinde 
Beykoz'da, Abidlin Doğan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedende Öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
olaya sıkıyönetimi adli mercilerince elkonıulduğu, 

255. Ahmet Sönımez'in, 13.4.1979 tarihinde Alan
ya'da, Ömer Ali Keser tarafından kişisel nedenle öl-
dürüMiğümün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sının ısürdıürölmekte bulunduğu, 

256. Hasan Kılıç'ın, 12.4.1979 tarihimde İsparta' 
'da, Kemal Doğan tarafından ve ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın! sürdürülmekte bulunduğu, 

257. Nedati Uğur'un, 14.4.1979 tarihinde Diyar
bakır'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafımdan ve ideolojik nedenle öldrüüıldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

258. Ahmet Bülbül'ün, 9,4.1979 tarihinde Ter
me'de, Saılüıh Bülbül1 ve arkadaşllları tarafından kişiseıli 
nedenlerle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkınıda bu yer sorgu hâkimliğinde dava açıldığı, 

259. Ömer Yakut'un, 13.4.1979 tarihinde Gazi-
antep'de, Mehmet Kaya tarafından ve kişisel neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu sanık hakkında bu 
yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

260. Mehmet Veis Toprak, 261. Kemal înceoğ-
lu*num, 14.4.1979 tarihinde istanbul'da, kimlikleri 
saptanamiayan kişi veya kişiler tarafından ve iıdeoılo-
jilk nedenlerle öldürüldükleri, hazırlık soruşturması -
mıın sürdürülmekte bulunduğu, 

262. Salih Barlrk'm, 14.4.1979 -tarihlinde Gaziıan-
tep'de, Mehmet Kılıç ve arkadaşları. tarafından ide
olojik nedenle öldürffldüğümün iddia olunduğu, ola
ya sıkıyönetim adlıi mercilerince eîkonulduğu, 

264. Rahmi Aktaş'ın, 14.4.1979 tarihinde Beki' 
da, Ahmet Ceyhan ve arkadaşları tarafımdan ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkımda Bolü Ağır Ceza Mahkemesfinde açılan da
vanın, kamu güvenliği nedeniyle Bergama Ağır Ceza 
Mahkemesine nakledildiği, 

265. Rıfat Atalay'ın, 6.4.1979 tarihinde îzmıir' 
de, Kürşat Zafer Demirkazık ve arkadaşları' ttarafın-
daın ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanııklar hakkımda, bu yer sorgu hâkimliğime da
va açıldığı, 

266. Mehmet Kaşıfcemam'ın, 15.4.1979 tarihinde 
Eyup'da, Hikmet Uygur tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldüğümün iddia olunduğu, olaya sıkıyö
netim adli mercilerince elkonullduğu, 

267. Hamdi Yalımkılıç'ın, 14.4.1979 tarihinde De
nizli'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından kişisel nedenle öldürüldüğü, bazırilık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

268. Ahmet Erberk'in, 17.4.1979 tarihinde Tar-
susMa, kimlıikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu', 

269. Ahmet Göksün, 17.4.1979 tarihinde Bafra' 
da, Nafiz Kaşıkçı tarafından ve ideolojik nedenle öl-1 

durulduğunun iddlia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

270. Ökkeş Akar'ın, 16.4.1979 tarihinde Gaziian-
tep'de, gıyabi tutuklu bulunduğu sırada aranmakta 
ilken güvenlik kuvvetleriyle girdiği, silahlı çatışmada 
öldürüldüğü, olayın sanığı Yamaçoba Jandarma Ka
rakol komutanı astsubay Atilla Koçer hakkında ta
kipsizlik kararı verildiği, 

271. ismail Özer'in, 31.3.1979 tarihinde Bursa' 
da, çok miktarda aldığı alkol ve optialidondan zehir
lenerek öldüğü, yapılan hazırlık soruşturması sonun
da takipsizlik kararı verildiği, 

272. Fehmi Erişti'nin, 18.4.1979 tarihinde Rize1 

de, Atilla Yılmaz taraflından ve ideolojik nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

273. Yaşar Dirgen'in, 17.4.1979 tarihinde Tar-
suıŝ da, kimlikleri saptanlamıayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

274. Osman Gök'ün, Urfa Cumhuriyet Savcılığı. 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bfflgi bulunmadığı, 

275. Sad'k Kanter'in, 276. Azmi Atam'ın, 
18.4.1979 tarihimde Adana'da, ideolojik nedenle öl
dürüldükleri olaya, sıkıyönetim adli mercilerince eî
konulduğu, 

277. İbrahim Ece'min, 19.4.1979 tarihinde Nazil
limde, İbrahim Demlir ve arkadaşları tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
sanıklar halkkınıda bu yer ağır ceza mahkemesine da
va açıldığı, 

278. Ahmet Detnir'in, 19.4.1979 tarihinde Trab
zon'da, Emrali Karadağ ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öMürüldüğünün iddia olunduğu, sa-

52 — 



M. Meclisi B : 2 

nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 1 
açıldığı, I 

279. Sait Hüseyin Şahin'in, 19.4.1979 tarihinde 
Adıyaman'da kimlikleri saptanamayan ikisi veya ki- I 
şifler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır- I 
lıık soruşturmastının sürdürülmekte bulunduğu, 

280. Halil İbrahim Güler'in, 19.4.1979 tarihinde 
Gazianitep'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki- I 
siler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha- I 
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

281. İbrahim Ulaş'ım, 20,4.1979 tarihinde İstan
bul'da, bilinmeyen nedenle ve kimlilkleri saptanama- I 
yan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazır- I 
lılk soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

282. Hüseyin Yıldırım'ın, 20.4.1979 tarihinde 
Kars'ta, kimlikleri sapıtanamıayan kişi veya kişiler ta- I 
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sı- I 
kıyönetim adli merdlerlnce elkonulduğu, I 

283. Mustafa Çelik'in, 17.4.1979 tarihinde Ay-
bastı'da, Şükrü Çelik ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa- I 
nıMar hakkında Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde da
va. açıldığı, I 

284. Mahmut Çan'ın, 20.4.1979 tarihinde Fatsa' 
da, Celâl Aslan ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak- I 
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, I 

285. Süleyman Boran'ın, 19.4.1979 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık I 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

286. Hüseyin Alagöz'ün, 11.4.1979 tarihinde Ni
zip'de, Maho Fırat ve arkadaşları tarafından kişisel I 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar I 
hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, I 

287. Nafiz Mandıranın, 18.4.1979 tarihinde Ger-
mencek'de, Talip Cesur ve arkadaşları tarafından ve I 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa- I 
nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl- I 
dığı, 

288. Mehmet Aydın'ın, 21.4.1979 tarihinde An
talya'da, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kav- I 
gada polis memuru Cemil Topçuoğlü tarafından dik-
katsizfl'k ve tedlbirsiizlik sonu öldürüldüğünün iddJa I 
olunduğu, sanık hakkımda bu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, I 

289. Cemal Çelik'in, 22.4.1979 tarihinde İstan
bul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta- I 
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturtmlasının sürdürülmekte bulunduğu, | 
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291. Cevdet Dingil'in, 8.4.1979 tarihinde Ezine' 
de, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

292. Vedat Ali Çetin'in, 23.4.1979 tarihinde An
kara'da, Başkomser Zeki Kaman ve 7 arkadaşı tara
fından öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince elkonulduğu, • 

293. Suzan Yatkı'nın, 22.4.1979 tarihinde Saman
dağ'da, Kemal Yatkın ve arkadaşları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıl
dığı, 

294. Recep Köse'min, 24.4.1979 tarihinde Gazi^ 
antep'de, Ali Sönmez ve arkadaşjİları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ola
ya sıkıyönetim adli mercilerince elkonulduğu, 

295. Zeki Erol'un, 19.4.1979 tarihinde, Sivrice' 
de, AH Aslan ve arkadaşları tarafından ideolojik ne-< 
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyor 
netim adi mercilerince elkonulduğu, 

296. Mehmet Çuhadar, 297. Ahmet Dırak'ın, 
24.4.1979 tarihinde Kadirîi'de, Yusuf Ziya Bildirici 
ve arkadaşilları tarafından ideolojik nedenle öldürül
düklerinin iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim, adli 
mercilerince ellkonulduğu, 

298. Dursun Ali Karbül'ün, Hata! Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldlürildüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilgimin bulunmadığı, 

299. Seydo Kahraman, 3CP. Sittern tnce'nıin, 
25.4.1979 tarihinde Urfa'da, kimlikleri saptanamayan' 
kişi veya kişiler tarafımdan ve ideolojik nedenle öl
dürüldükleri, olaya sıkıyönetim adli mercilerince el
konulduğu, 

301. Bayram Akdoğan, 302. Abdullah Yılmaz' 
in, DiyarbakırMâ, 26.4.1979 tanihindie güvenılik kuv
vetlerinim koruması altında seyreylemekte bulunan 
taşıt konvoyuna kimlikleri saptanamayan kişiler tara
fından ateş edilmesi sonucu öldürüldükleri, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

303. Yaşar Çelik'in, 25.4.1979 tarihinde Diyarba
kır'da, Cemi Kırmaz ve arkadaşları tarafından ve 
kişisel nedenle öldürüMüğumıün, iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmlasınıın sürdürülmekte bulunduğu, 

304. KoçaHi Güîoğlu'nun, 24.4.1979 tarihinde Si-
verek'de, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanama
yan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazıırink 
sonışturmaısınm süıittlütfülmıelkte bulunduğu, 
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305. Ali Mengüç'ün, 26.4.1979 talihinde, Gazi-
antep'de, kimlikleri saptanlaımayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık1 

somştürmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
306. Isa Aydın, 307. Oktay Orbey'in, 26.4.1979 

tarihinde Fatsa'da, karşılıklı olarak birbirlerini vura-
riaiki öldürdükleri, 

308. Yusuf Akyıtfdız, 309. Burhan Alkaç'ın, 
28.4.1979 tarihinde Yenimahalle'de, kimlikleri sapta
namayan kişi! veya Ikıişiier tarafından ve ideolojik ne
denle öldürüldükleri, hazırlık soruşturmasının sürdü-
rüümektö bulunduğu, 

310. Cabbar Kuşcu'nun, 27.4.1979 tiarihiin.de Ka
raisalı'da, Hilmıi Çopuroğlu tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkr-
yetimı adlî mercilerince elkonulduğu, 

311. Adnan BaydiHt'nıin, 27.4.1979 tarihlinde Ela
zığ'da, Mazlum Güler tarafından ve ideolojik neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim 
adi mercilerince elkonulduğu, 

312. Mustafa Kulu'nun, 26.4.1979 tarihinde Ur-
fa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara-
fınd'anı ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

313. Ahmet Sural'tn, 8.4.1979 tarihinde Kars' 
da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle vurularak yaralandığı, ola
ya sıkıyönetim adlti mercilerince elkonulduğu, 

314. Niyazi Erbaş'ın, 26.4.1979 tarihinde Cey
han'da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
İkisi veya kişliler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının süridürülmekte bulunduğu, 

315. Mehmet Yııldırım'ın, 20.4.1979 tarihinde 
Kars'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle vurularak yaralandı
ğı, olaya sıkıyönetim adili mercilerince elkonuldu
ğu, 

316. Hüseyin Ragıp Erdem'in, 28.4.1979 tarihin
de îzmiiır'de, Cihan Aktaş ve arkadaşları tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün, ilddiıa olundu
ğu, hazırlık (Soruşturmasının sürdürülmekte bulundu
ğu, 

317. Mehmet Özyurt'un, Aydın ilinde 28.4.1979 
tarihinde kişisel nedenlerle Bilâl Akdeniz tarafından 
ödidürüldüğü, yasal gereğine tevessül olunduğu blldi-
rilmıişbir, 

318. Fatma Çelük'in, 28.4.1979 tarihinde îzmıir' 
de Halklan Çelik tarafından dikkatsizlik ve tedbirsiz
lik sonucu öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık 

hakkında bu yer asliye ceza mahkemesine dava açıl
dığı, 

319. Şener Usanmaz, 320. Yaşar Özdemir'in, 
28.4.1979 tarihinde Bursa'da, kimlikleri saptanamayan 
kişi veya kişilerce ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

321. Nuri Avşar'ın, 28.4.1979 tarihinde Bursa' 
da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından 
ve ideolojik nedenle vurularak yaralandığı, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

322. Nazif Yücel Ersoy'un, 28 . 4 . 1979 tarihin
de Tirebolu'da, Suayip Hıdıroğlu ve arkadaşları ta
rafından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, 

323. Mehmet Tatlı (Arpacı)'nın 29 . 4 . 1979 ta
rihinde Tarsus'da, Şahap Türksönmez ve arkadaşları 
tarafımdan ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia 
olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkimliğine 
dava açıldığı, 

324. Cevdet Çalışkan'ın, 29 . 4 . 1979 tarihinde 
Kartal'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

325. Avni Değirmenci'nin 29 . 4 . 1979 tarihinde 
Gaziosmanpaşa'da, Mehmet Pehlivan ve arkadaşları 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün id
dia olunduğu, sanıklar hakkında bu yer sorgu hâkim
liğine dava açıldığı, 

326. Cemil Cucuk'un, 30.4.1979 tarihinde Ga
ziantep'te, Selim Gönülden ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
olava sıkıyönetim adli mercilerince el 'konulduğu, 

327. Müslüm Soner'in, 29.4.1979 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

328. Fikret Efe'nin, 30.4.1979 tarihinde Kar
talda, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
'soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

329. Turgay Dumanlı'nın, 30 . 4 . 1979 tarihinde 
İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

330. Safa Yılmaz'ın, 30 . 4 . 1979 tarihinde Ada
na'da, ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince el konulduğu, 

54 — 

http://tiarihiin.de


M. Metisti B : 2 

331. Erol Selçuk'un, 30.4.1979 tarihinde Sam
sun'da, Canan Özenç tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

332. Mehmet Örs'ün, 30.4.1979 tarihinde Ga
ziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturması evrakının görev yerinden sıkıyönetim 
aldii mercilerine tevdi olunduğu, 

333. İbrahim Çalı'nın, 30 . 4 . 1979 tarihinde 
Artova'da, Muzaffer Sever ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşlturmaSınıın sürdürülmekte bulunduğu, 

334. Erol Selçuk'un, öldürülmesi olayı ile ilgili 
olarak No.: 331'de bilgi verildiği, 

335. Bozan Aslan'ın, 1.5. 1979 tarihinde Gazi
antep'te Mehmet Şen tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

336. Murat Akın'ın, 2.5.1979 tarihinde Elâ
zığ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-
tarfından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sı
kıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

337. Ali YükSel'in, 2.5.1979 tarihinde Kocaeli' 
de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık soruş
turmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

338. tayfun Yaman'm, 3 . 5 . 1979 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

339. Halil İbrahim Us'un, 3.5.1979 tarihinde 
Kadıköy'de kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

340. Cuma Sami Tiryalki'nin, 2 . 5 . 1979 tarihinde 
Nizip'te, Mehmet Ertürk tarafından ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim 
adli mercilerince el konulduğu, 

341. Mahmut Özerkan'ın, 3.5.1979 tarihinde 
Adana'da kimlilkleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya 
sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

342. Recep Yılmaz'ın, 2.5.1979 tarihinde Ga
ziantep'te Abdurralhman Demiröz tarafından ve ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

343. Mustafa Dömer'in 2 . 5 . 1979 tarihinde İs
lahiye'de, çeşitli suçlardan firari ve gıyabi tutuklu 
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iken kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından vu
rularak öldürüldüğü, hazırlık soruşturmasının sürdü
rülmekte bulunduğu, 

344. Mehmet Bultan'ın, 3 . 5 .1979 tarihinde 
Urfa'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

345. İsmail Evren'in, 3.5.1979 tarihinde Trab
zon'da kişisel nedenlerle kimliği saptanamayan kişiler 
tarafından öldürüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü 
bildirilmiştir, 

346. Erdinç Bayram'ın, 5 . 5 . 1979 tarihinde 
Samsun'da İhsan Sağlam ve arkadaşı tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

347. Halil Keskin'in, 4.5.1979 tarihinde Ada-
'na'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, olaya sıkı
yönetim adli mercilerince el konulduğu, 

348. Raşit Karakaplan'm, 5.5.1979 tarihinde 
Adana'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu,* 

349. Ali Çizter'in, 6 . 5 . 1979 tarihinde Gazian
tep'te, Veli Fatural ve arkadaşı tarafından kişisel ne
denle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer sorgu hâkimliğine dava açıldığı, 

350. — Nafiz Ertürk'ün 1 . 5 .1979 tarihinde An
kara'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-~~ 
rafından ve ideoloj'ik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

351. Halit Velioğlu'nun 7 .5 .1979 tarihinde Mer
sin'de Recep Güregen ve arkadaları tarafından ide
olojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer ağır ceza mahkemesine dava 
açıldığı, 

352. İbrahim Şeref Bakırcı'nın, 7.5.1979 tari
hinde Antakya'da, taşıdığı patlayıcı maddenin infilâkı 
sonucu öldüğü, 

353. Cemal Çavusjoğlu'nun, 8 . 5 . 1979 tarihinde 
Urfa'da, Aziz Durmaz tarafından ve ideolojik nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya sıkıyönetim 
adli mercilerince el konulduğu, 

355. Halil Başaran'ın, Nisan 1979'da Gebze'de, 
bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

356. Ahmet Aykut'un, 7.5.1979 tarihinde De
nizli'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta-
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rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

357. İsmet Başmak'ın, 6 . 5 . 1979 tarihimde Es
kişehir'de, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptan alma
yan kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturma'sının sürdürülmekte bulunduğu, 

358. Bekir Yüce'nin, 8.5.1979 tarihimde Bur
sa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

359. Aydın KaMberöğlu'nun, 9 . 5 . 1979 tarihin
de Bursa'da, Dunsun Erol ve aralkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu ha
zırlık soıuışlturmaisnnın sürdüfcnieikte bulunduğu, 

360. Muammer Sarnıcar'ın, 9 . 5 . 1979 tarihinde 
Burisa'dia, ıkjiımılilklani' saptaniaımaiyan küsü vayia 'kişiler 
(tarafından ve ideolojik nedenle öldrülıdüğü, hazırlık 
'soruşjturmasıının sürdürülmekte bulunduğu, 

361. Bekir Şen'in, 9.5.1979 tarihinde Gazios-
Bursa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafndan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

362. Ralsim Altmltop'un, 9 . 5 . 1979 tarihinde Üs
küdar'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
'soruşturmasnnın sürdürülmekte bulunduğu, 

363. İsmail Pehlivan, 364. Nühıo Pehlivan, 
365. Ali AHkurit'un, 10 .5 . 1979 tarihinde Gazianllep' 
te, Halil Erdoğan ve arkadaşları tarafından ideolojik 
nedenle öldürüldüklerinin iddia olunduğu olaya sıkı
yönetim adli mercilerince el konulduğu, 

366. Halittin Kafesoğlu, 367. Bilal Karaköse-
li'nin, 10 . 5 . 1979 tarihinde Reyhanlı'da, Ahmet 
Gezmen ve arkadaşları tarafından ideolojik nedenle 
öldürüldüklerinin iddia olunduğu, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

368. İsmail Köçer'in, 10 . 5 . 1979 tarihinde Ada-
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

369. Abidin Atılgan'ın, 10 . 5 . 1979 tarihinde 
Gaziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya k'i'-ı 
siler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

370. Kasım Zekâi Yücel'in, 9 . 5 . 1979 tarihinde 
Eskişehir'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

371. Mehmet Alpay'ın, 10 . 5 . 1979 tarihinde 
Birecik'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 

i 
soruşturmasına ait evrakın görev yerinden Sıkıyöne
tim adli mercilerine tevdi olunduğu, 

372. Nuri Aktaş'ın, 9 . 5 . 1979 tarihinde Erzin-
j can'da, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
j kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so-
J ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

373. Tamer Tabak, 374. Ömer Çimeken'in, 
1 1 . 5 . 1979 tarihinde Bakırköy'de, güvenlik kuvvet
leriyle girdikleri silahlı çatışmada vurularak öldürül
dükleri eylemin ideolojik kökenli bulunduğu, ve olaya 
Sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

375. Thomas Mosley'in, 1 1 . 5 . 1979 tarihinde 
Bakırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

376. Erdal Şahin'in, 10 . 5 . 1979 tarihinde Al
tındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişilerce 

I ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü, olaya Sıkıyöne
tim adli mercilerince el konulduğu, 

377. Mustafa Çiviler'in, 10 . 5 . 1979 tarihinde 
Antalya'da, Latif Kartal tarafından ve kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer ağır ceza mahkemesine dava açıldığı, 

378. Münevver Sayım'ın, 9 . 5 . 1979 tarihinde 
Antalya'da, intihar eylemek suretiyle öldüğü, 

379 Eyüp Karakoç'un, 11 . 5 . 1979 tarihinde 
Gaziantep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve İdeolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

380. Vakkas Kara'nın, 9 . 5 . 1979 tarihinde Ga
ziantep'te, Halil Erdoğan ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
olaya Sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

381. Mehmet Alpay'ın, ölümü ile ilgili olarak 
I No. 371'de bilgi verildiği, 

382. Mehmet Kayahan'ın, 9 . 5 . 1979 tarihinde 
j Derik'te, bilinmeyen nedenle kimlikleri saptanamayan 
J kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık so

ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
l 383, Fethi Bayraktaroğlu'nun, 11 . 5 . 1979 tari

hinde izmir'de, Ahmet Remzi Çakıcı tarafından ve 
kişisel nedenle öldürüdüğünün iddia olunduğu, sanık 
hakkında bu yer sorgu hakimliğine dava açıldığı, 

384. Yusuf Bahri Genc'in, 13 . 5 . 1979 tarihin
de İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha-

1 zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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385. Doğan Erdoğan'ın, 13 . 5 . 1979 tarihinde 
istanbul'da, Mahmut Bayram ve arkadaşı tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

386. Recai Keleş'in, 13 . 5 . 1979 tarihinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

387. Günay Köroğlu'nun, 13 . 5 . 1979 tarihin
de Adana'da, Cabbar Balcı tarafından ve ideolojik 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

388. Celal Üstel'in, 13 . 5 . 1979 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

389. 13 . 5 . 1979 -tarihinde Ankara'da, Sıhhiye 
tren köprüsünde bulunan cesedin kimliğinin ve kilim
ler tarafından hangi nedenle öldürüldüğünün sapta-
nıamıaıdığı, 

390. Nazan Sezkir'in, 14 . 5 . 1979 'tarihinde İs
tanbul'da, tonikleri saptanamayan ibişi veya kişiler 
tarafımdan ve ideolojik nedende öldürüldüğü, hazır
lık soruştunmasının sündürülmıekte bulunduğu, 

391. Fahri Öztüre'ün, 14 . 5 . 1979 tarihlinde 
Samsun'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının 'sürdürülmekte bulunduğu, 

392. Sam Güreoy'un, 13 . 5 . 1979 'tarihinde Al
tındağ'da, Levent Çokdeğerli tarafımdan ideolojik ne
denle öldürüldüğünün iddia olunıdüğu, olaya Sıkıyö
netim Adli mercilerince el konulduğu, 

393. Nuriye Veliioğlu'nun, 7 . 5 . 1979 tarihlinde 
Mersin'de, Recep Güregen ve arkadaşları tarafın
dan ve ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine 
dava açıldığı, 

394. M. Ali Çetiın'fin, 1 3 . 5 . 1979 tarihinde Gül-
böy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

395. Mustafa Eryiğit'in, 15 . 5 . 1979 tarihinde 
GazÜantep'de kimlikleri saptanamayan klişi veya ki
şiler tarafından öldürüldüğü, hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte bulunduğu, 

396. Lütfü Özdemir'ln, 1 5 . 5 . 1979 tarihinde 
Altındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ola
ya Sıkıyönetim Adli mercilerince el konulduğu, 

I 397. Nurettin Çetinin, 15 . 5 . 1979 tarihlinde 
Altındağ'da, kimlikleri saptanamayan klişi veya ki
şiler tarafından öldürüldüğü, olaya Sıkıyönetim Ad
li mercilerince el konulduğu, 

398. Kemal Karfakaya'nın 14 . 5 . 1979 tarihin
de İstanbul'da, Yakup Korkmaz tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğü, sanık hakkında bu yer Ağır Ce-

I za Mahkemesinle dava açıldığı, 
399. Mehmet Saçlı'nın, 12 . 5 . 1979 tarihinde 

Urfa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

400. Mümin îyibal'ın, 15 . 5 . 1979 tarihinde 
Akhisar'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki-

I şıiler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

401. Mehmet Turan, 402. Ahmet Turan, 
403. Tuncer Sarıkaya, 404. Erdoğan Turan, 405. 
Mızrap Alikuran, 406. Müslüm Doğan, 407. Hü-

I şeyin Kumbasar'ın, 16 . 5 . 1979 tarihinde Altındağ'
da ideolojik nedenle öldürüldükleri oflaya Sıkıyönetlim 

I Adli mercilerince el konulduğu, 
408. Mehmet Coşkun Çolak, 409. Mehmıet 

Güllü'nün, 16 5 . 1979 târihinde GazÜantep'de, Hü
seyin Topgider ve arkadaşı taraflından ideolojik ne-

I dertle öldürüldüklerinin iddia olunduğu, hazırlık so
ruşturmasına ait evrakın görev yönünden Sıkıyönetim 

I Adli mercilerine tevdi olunduğu, 
410. Mehmet Çiledal'ın, 16 . 5 . 1979 tarihlinde 

I Gaziaıntep'de, klimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

411. Ali Obır'ın, 16 . 5 . 1979 tarihinde Bakır
köy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya küşiler ta
rafımdan Üdeolojik nedenle ölidürüldüğü, hazırlık so-
ruşturmasıının sürdürülmekte (bulunduğu, 

412. Ayhan Güîgül'ün, 16 . 5 . 1979 tarihinde 
Kadıköy'de kimiıkleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

413. Cemal Gürîbay'ın, 16 . 5 . 1979 tarihinde 
Bakırköy'de kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve 'ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yönünden 

I Sıkıyönetim Adli mercilerine tevdi olunduğu, 
414. Yılmaz Verimli'nin, 16 . 5 . 1979 tarihinde 

I 'İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kilsi-
I 1er tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ola-
I ya Sıkıyönetim Adli mercilerince el konulduğu, 
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415̂  Atattın Öztüirk'ün, 15 , 5 . 1979 tarihinde 
, Kayseri'de, Ahmet Ünal taraflından kişisel nedenle 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında bu 
yer Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

416. Ramazan Akyerlin, 16 . 5 . 1979 tarihinde 
Antalya'da kiımiklerli saptanamayan kişi veya kiişıi-
ler tatlarından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruştarrnasının sündürülmökıte bulunduğu, 

417. Ahmet Atıcı'nun, 15 . 5 . 1979 tarihinde 
Çorum'da, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Hüse
yin Çolak tıalrlafındlan öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, sanık hakkında Asiliye Ceza Mahkemesine dava 
açıldığı, 

418. Yücel Ataman'ın, Toıkat Cumhuriyet Sav
cılığı Yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlaırda 
herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

419. Sezai Uçar, 420, Yavuz Aydin, 17.5.1979 
tarihlinde Manisa'da, iMulharnem Neclip tarlafınıdan ve 
ideolojik nedenle öldiirüMülkleni iddia olunduğu, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

421. Seyfullaıh Doğan'ın, 17 . 5 . 1979 tarihinde 
Kadıköy'de kimlikleri saptlananıaıyan kişi veya kişi
ler tarafından ve idbolojüık nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

422. Dr. Hüseyin Kabasafcal'ın, 17 . 5 . 1979 
tarihinde Kadirli'de, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öMürül-
düğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

•423. Tahiiir Dere'nin, 18 . 5 . 1979 tarihinde An
talya'da kimlikleri saptanamayan kişi veya fcişier 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

424. Safla Aydın Baltacıoğlu'nun, 1 8 . 5 . 1979 
tarihinde Antalya'da Nezir Kavak tarafından ve ide
olojik nedlenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, ha
zırlık somşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

425. Mustafa Göçmemen, 18 . 5 , 1979 tarihinde 
Gaziosmanpaşa'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öMürüldü-
ğü, hazırlık sioruşturmıasının sürdürülmekte bulundu-
ğu, 

426. Semavi Çetin'in, 1 8 , 5 . 1979 tarihlinde İs
tanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve kişisel nedlenile öldürüldüğü, hazırlık 
ısoruştunmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

427. Cemile Açıklgöz'ün, 18 . 5 . 1979 tarihinde 
Talrsus'da, kimlikleri saipıtianamayan kişi veya kişi-
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ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

428. Bahattin Kocamanoğlu'nun, 19 . 5 , 1979 
tarihinde İstanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi 
veya kişiler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

429. Yakup Şefik Ünüvar'ın, 20 . 5 . 1979 tari
hinde İzmir'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

431. Mustafa Fırdolaş'ın, 20 . 5 . 1979 tarihinde 
Adana'da, kişisel nedenlerle Mustafa Ayvaz ve ar
kadaşları tarafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, 
ısanılklıar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava 
açıldığı, 

432. Şenol Demiroğlıu'nun, 21 , 5 . 1979 tarihlin
de Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öMürüidüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

433. Müislüm Barın'ım, 20 . 5 , 1979 tarihinde 
Adana'da, kimfkleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

435, Suat Ölezli'nin, 20 . 5 , 1979 tarihinde Tun
celi'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafımdan ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

436. Kadriye Özen'in, 21 . 5 . 1979 tarihinde İs
tanbul'da, Bahattin Kanber ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenıle öldürüldüğünün İddia olunduğu, sa
nıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıl
dığı, 

437, Hasan Beyaz'ın, 19 , 5 . 1979 tarihinde At-
tınözü'nde, bilinmeyen nedlenle Hali t Küçükoğlu ta
rafından öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

438. Battal Türkaslam'ın, 22 . 5 ... 1979 tarihinde 
Gaziantep'te, Mehmet Ali Karataş ve arkadaşları ta
rafından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yö
nünden Sıkıyönetim adli mercilerine tevdi olunduğu, 

439. 'İbrahim Akkuş'un, 22 . 5 ... 1979 tarihinde 
Gaziosmanpaşa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle vurularak ya
ralandığı, olaya Sıkıyönetim adli mercilerince el ko
nulduğu, 

440, Mustafa Pabuçcu'nun, 22 . 5 . 1979 tarihin
de Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi-
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ler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık I 
soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

441. ibrahim Geçgin'in, 22 , 5 . 1979 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
'Soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, j 

442- Musa Aydın'ın, 15 . 5 , 1979 tarihinde Gür
pınar'da, Vaha'bettin Özgeç ve arkadaşları tarafından 
ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sa 
nı'klar hakkında bu yer Sorgu Hâkütoliğine dava açıil-
dıgı, 

444. Nadir Tekin'in, Mersin ve Tarsus Cumhu
riyet savcılıkları yargı bölgelerinde öldürüldüğüne 
-dair kayıtlarda herhangi bir 'bilginin 'bulunmadığı, 

445. 'Mustafa Latif Aras'ın, 23 . 5 . 1979 tarihin
de Bakırköy'de, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürüdülmekte bulunduğu, 

446. Turan Çelik'in, 20 . 5 . 1979 tarihinde Kar
tal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler tara
fından ve ideolojik^ nedenle öldürüldüğü, hazırlık so
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

447. Yusuf Türkmen'in, 24 . 5 . 1979 tarihinde 
istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazır
lık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

448. Abdurrahman Oğuz'un, 24 . 5 . 1979 tari
hinde Urfa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, I 

449. Mustafa Eroğlu'nun, 24 . 5 , 1979 tarihin
de Samsun'da, Mincan Suiçmez tarafından ve ideolo
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık I 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

450- Ali Uçkan'ın, Niğde Cumhuriyet Savcılığı 
yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlarda her
hangi bir bilgi bulunmadığı, 

451, Bülent Turunç'un, 19 . 5 . 1979 tarihinde 
Gaziantep'te kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

452, Nusret Çakın'ın, 25 . 5 . 1979 tarihinde Ma
latya'da, Aziz Gelen ve arkadaşı tarafından ideoio- I 
jik nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

453, Bekir Göltaşı'nın, 25 . 5 . 1979 tarihinde 
Kartal'da, kimlikleri saptanamayan ıkişi veya kişiler I 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık so- I 
ruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 1 
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455. Mehmet Ali Akkaya'mn, 25 ... 5 . 1979 tari
hinde istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

456- İdris Çelik'in, 25 , 5 . 1979 tarihinde Edir
ne'de, Şaban Doruk ve arkadaşı tarafından ve kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, 

457. Hüseyin Tekel'in, 25 . 5 . 1979 tarihinde 
Düzce'de, Halil Üçüncü tarafından kişisel nedenle öl
dürüldüğünün iddia olunduğu, sanık hakkında Düzce 
Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

458. Mehmet Sevindik'in, 27 . 5 . 1979 tarihin
de Konya'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

459. ismail Tekme'nin, istanbul Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

460. Seyfettin Uçar'ın, 25 . 5 . 1979 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

461. Zeki Cengiz Teki'nin, '28 , 5 . 1979 tarihin
de Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

462. Abid Çelikten'in, 26 . 5 . 1979 tarihinde 
Suruç'ta, Müslüm Boran ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık* 
Iar hakkında Urfa Ağır Ceza Mahkemesine dava açıl* 
dığ\ 

463. Fikret Yılmaz, 464. - Ahmet Sarıkaya'nın, 
24 . 5 . 1979 tarihinde Giresun'da, kişisel nedenle ve 
hiribirlerini karşılıklı olarak vurmak suretiyle öldürül
dükleri hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulun
duğu, 

465- Şevkiye Atmaca'nın, Samsun Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair ka
yıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

466, Mustafa- Çapaklı'nın, 29 . 5 . 1979 tarihin
de istanbul'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

467. Arslan Göncü'nün, 29 . 5 . 1979 tarihinde 
Kars'ta, kimlikleri saptanamayan 'kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 
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468, llhami Aytaç'ın, 29 , 5 . 1979 tarihinde Er
zurum'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler' 
tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

469. Mahmut Şükrü, 470. - Turan Selaihattin 
îzzettlin'in, 29 , 5 . 1979 tarihinde Kayseri'de, kim
likleri saptanamayan kişi veya kişiler tarafından ve 
ideolojik nedenle öldürüldükleri, hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

471. Yalçın Selami Ifial'ın, 30 . 5 . 1979 tarihin
de Eyüp'te, kimliklepi saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 'hazırlık 
soruşturmasına ait evrakın görev yerinden Sıkıyöne
tim adli «mercilerine tevdi olunduğu, 

472. Ahmet Yılmaz'ın, Samsun Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıtlar
da her hangi bir bilginin bulunmadığı, 

473. Mustafa Keser'in, 30 . 5 . 1979 tarihinde 
Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

474. Metin Bilir'in, 29 . 5 . 1979 tarihinde Ada
na'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

475. Fuat Atlı'nın, 30 . 5 . 1979 tarihinde Ada
na'da, Hüseyin Karadağ tarafından ve kişisel neden
le öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruştur
masının sürdürülmekte bulunduğu, 

476. Hamiit Akyıldırım'ın, 31 . 5 . 1979 tarihin
de Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişi
ler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, ha
zırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

477. Hasan Karakoç'un, 3 1 . 5 . 1979 tarihinde 
Zeytinburnu'nda, İlhamı İmral ve arkadaşları tarafın
dan ideolojik, nedenle öldürüldüğünün iddia olundu
ğu, olaya Sıkıyönetim adli mercilerince el konul
duğu, 

478. Mehmet Ali Şen'in, 30 , 5 . 1979 tarihin
de Altındağ'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

479. Mahir Demir'in, 3'l ... 5 . 1979 tarihinde Al
tındağ'da kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler 
tarafından ve ideolojik nedenle Öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

480. Abdullah KarakUş'un, 30 . 5 . 1979 tari
hinde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya 
kişiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, 
hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte 'bulunduğu, 

481. ıDwight Davit Goodman'm, 2 . 6 . 1979 
tarihinde Adana'da, kimlikleri saptanamayan kişi ve
ya kişiiler tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldü
ğü, hazırlık soruşturmasının sürdürülmekte bulundu-

. > . 
482- IKâzım Alp'in, 2 ... 6 . 1979 tarihinde Gazi-

' aııtep'te, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler ta
rafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

483. Veli Türkmen'in, 2 . 6 . 1979 tarihinde 
Gaziospanpaşa'da, gecekondu anlaşmazlığı nedeni 
ile Zeki Özcan ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü, 
Sıkıyönetim adli mercilerince el konulduğu, 

484. Vehbi Öztürk'ün, 2 . 6 . 1979 tarihinde 
Ankara'da, polis memuru Kemal Yılmaz tarafından 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, olaya Sıkıyönetim 
adli mercilerince el konulduğu, 

485. Erdoğan Bıyık'ın, 2 . 6 . 1979 tarihinde 
Balıkesir'de, Halil Güven ve arkadaşları tarafından 
ve ideolojik nedenle öldürüldüğü iddia olunduğu, sa
nıklar hakkında 'bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıl
dı*!. 

486. Ali Ahmet Dadak'ın, 3 . 6 . 1979 tarihin
de Kartal'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya ki
şiler tarafından ve kişisel nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

487. Tuncay Onatca'nın, 3 . 6 . 1979 tarihinde 
Sarıyer'de, Mustafa Uzun ve arkadaşları tarafından 
kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanık
lar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldı-

488. Hüseyin Kurtuluş'un, 3 . 6 . 1979 tarihinde 
Bıırsa'da, kimlikleri saptanamayan kişi veya kişiler! 
tarafından ve ideolojik nedenle öldürüldüğü, hazırlık 
soruşturmasının sürdürülmekte bulunduğu, 

489. Sabit Bozdoğan'ın, Manisa Cumhuriyet Sav
cılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair, kayıtlar-

} da herhangi 'bir bilginin bulunmadığı, 

263. Canan Oğuz Müjde'nin, 15 . 4 . 1979 tari
hinde Diyarbakır'da, Davut Haner ve arkadaşı tara
fından ideolojik nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, hazırlık soruşturmasına ait evrakın görev yö
nünden Sıkıyönetim adli mercilerine tevdi edildiği, 

290. Mustafa Melhatun'un, 21 . 4 . 1979 tari
hinde Sarayköy'de, Ferhat Şentürk ve arkadaşları ta
rafından kişisel nedenle öldürüldüğünün iddia olun
duğu, sanıklar hakkında bu yer Sorgu Hakimliğine 

I dava açıldığı, 
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354, Hüseyin Kelöbek'in, İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilginin bulunmadığı, 

434. Mustafa Kuru'nun, İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı yargı bölgesinde öldürüldüğüne dair kayıt
larda herhangi bir bilginin 'bulunmadığı, 

443< Orhan Deniz'in, 21 . 5 . 1979 tarihinde Ni
zip'te, Hasan Yılmaz ve arkadaşları tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar hak
kında bu yer Sorgu Hakimliğine dava açıldığı, 

454, Mehmet Orhan'ın, 25 . 5 . 1979 tarihinde 
Nizip'te, Mehmet Oğuzcan ve arkadaşları tarafından 
öldürüldüğünün iddia olunduğu, hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte bulunduğu, 

430, Hasan Çevik'in, 19 , 5 , 1979 tarihinde 
Mehmet Küçükkaya ve arkadaşları tarafından kişisel 
nedenle öldürüldüğünün iddia olunduğu, sanıklar 
hakkında Adana Ağız Ceza Mahkemesine dava açıl
dığı, 

Kahramanmaraş'ta 20-25 . 12 . 1978 günlerinde 
meydana gelen olaylardla hayatlarını [kaybedenlerin 
isimlerini belli eden çizelge. 

NOT : Kovuşturma dosyası ilgili sıkıyönetim ko-
mutanlığındadır. 

Sıra 
N o . : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ıa 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2\ 

Adı ve Soyadı 

Mustafa Yüzbaşıöğlu 
Haci Çolak 
Hamza Yıldız 
Mehmet ÖZkekM'k 
Cemil Karadutlu 
Hüseyin Yılmaz 
Evliya Ermiş 
Abdullah Polat 
İsmail Tercan 
Hayrulah Sevgür 
Mehmet Bakurcı 
Süleyman Aydoğan 
Hasan Yüzüak 
Mehmet Bengücek 
Hacı Bıyıklı 
Necati Parlamış 
Mehmet Ergündüz 
Ökikeş Dalkıran 
Mehmet Yıldız 
Nahsen Yükselir 
Muhammed Doğan 

Sıra 
N o . : 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

> 
37 
38 
39 
40 
41i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61i 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

Adı ve Soyadı 

Yusuf Lağap 
Ercan Köse 
Gülsen Ün 
Faıtmıa Boz 
Kâmil Ün 
İbrahim Usta 
Hasan Uzunpınar 
Ali Uzunpınar 
Süleyman! Metin 
Mehmet Suna 
AB Suna 
Esma Suna 
Hasan Görgülü 
Hasso Iğdırcan 
Faıtmıa Laçi (Bilmez) 
Ali Doğan 
Abdullah Randemiİr 
İbrahim Ünıver 
Zekeniye Ün 
İsmail Karaca 
Hatice Görür 
Şah İsmail Kalaycı 
Bünyamin Varol 
Ali Ün 
Hüseyin Ergönül 
İbrahim Solak 
Ali Aslan 
Cemal Bayır 
GülliK Ergönül 
Zeynep Aydoğdu 
Hasan Öztaş 
Musa Altun 
Melahat İşbiir 
Cennet Çimen 
Döndü Ünver 
Zeynep Nergiz * 
Hasan) Cengiz (Nergiz) 
Elif Baital 
Bayram Bil 
H. Berktaş Bozkurt 
Abdurraihmanı Yıldırım 
Zöhre Kılıç (Ünver) 
Derviş Zülküflü 
Kemal Özdemir 
Hüseyin; Ceylan 
Yusuf Levandiz 
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Sum 
No.: 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

Adi] ve Soytaldaı 

Malik Ünver 
Yıilmıaz Boz 
Mehmet Torun 
Hüseyin Tokta 
AM Rıza îşbiıir 
Kalender Tokılluı 
Mehmet îşblir 
Ali Akıncı 
Mehmet Ümver 
Hacı Veli îşbıiir 
Ali Yılmaz 
îsmıai! Nergiz 
Şıho Bekan 
Hasan Akırmıak 
Nazıra Tosun 
Hasan Kudret (Yakar) 
Gülsüm Alkıımak 
A'bildin Uzunpıoaır 
Alî Bilmez 
Aziz Tüzün 
Zeki Yıldırım 

Sıra 
No.: 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

Adı ve Soyadı 

Veli Yıldız 
Veysel Kalkandelen 
Fidaul Suna 
Adem Armut 
Mehmet Kahveci 
Musa Funda 
Ali Tıraş 
Ahmet Yıldız 
Ökkeş İnce 
Mehti Köklü 
Şeref Balta 
Ali Sağlam 
Mehmet Sapam 
Mithat Bozkurt 
Osman! Aydın 
Mustafa Aoınılklı 
Ayşe Küçük 
Abbal Kartakız 

NOT : Öldürülen 4 kişinin kimlikle 
di. 

....>« »4. . -
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCÎ BİRLEŞİM 

6 i İli . 1979 Sah 

Saat : 15.00i 

r 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARr 

2 
ÖZEIİ GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
!< — Millet Meclilsii Balkanı secini. 
2< — Ba^kanvekİleri İdareci üyeler ve Divanr 

üyelerii seçimi. 
3, — KorriîsyonÜaıia üye seçtim.-

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜSMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

• • » • < > • • • < » • < -




