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3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır BTipi Cezaevinde öldürüldü
ğü iddia edilen bir mahkûma ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın 
yazılı cevabı (7/1233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın Başbakan tarafıdan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat \Yurtdaş 
Diyarbakır 

6 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır E-Tipi Cezaevi 3 No. lu koğuşunda kalmakta olan tu
tuklulardanSinan Er'in öldürüldüğünü basından öğrendik. 

Aradan geçen zaman içinde, gerek bizzat adıgeçen cezaevinde tutuklulardan aldığım bil
giler ve gerekse bu konuda bana halen cezaevinde tutuklu bulunan birinin gönderdiği "Basın 
Açıklaması" durumun aydınlatılması gereken pek çok soruyu içerdiğini ortaya koymuş bulun
maktadır. 

1. Maktul Sinan Er'in öldürüldüğü koğuşa geldiği tarih nedir? 
2. Sinan Er'in ölümünden sonra Riyad Ahmet Hasan'ın ve diğer 5 kişinin bu olayın mey

dana gelmiş olmasını fırsat bilerek, "itirafçılar koğuşu"ndan diğer koğuşlara sığındıkları doğ
ru mudur? 

3. Sinan Er'in işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Ahmet Tosun, Mustafa Güneş, Zeki 
Çoban, Adnan Çelik, Ramazan Paksoy, Kasım Paksoy, Halit ve Vahap adındaki şahıslar hak-
kinda açılan bir soruşturma var mıdır? 

4. 6 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır E-Tipi Cezaevi 3 No. lu koğuşta öldürüfen tutuklu 
Sinan Er'in yapılan otopsi sonucu nedir? Bu sonuca göre maktule ölmeden önce çeşitli işken
celer yapılmış olduğu hususu doğru mudur? Bulgular nelerdir? 

5. Bir düzineyi aşkın ve çoğu iğrençten öte olan işkence yöntemlerinin uygulandığı iti
rafçılar koğuşundaki bu gelişmelerden haberdar ve yönlendirici oldukları ileri sürelen; cezaevi 

i yönetimi, dış güvenlikte görevli subaylar, çevik kuvvet ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden 
geldiğini iddia eden şahıslar hakkında bu nedenle, yapılmış bulunan herhangi bir soruşturma 
var mıdır? Varsa geldiği aşama nedir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 21.6.1993 

Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü 

Sayı: V:R D: B.03.0.CTE.0.00.00.23787 

Konu : Yazılı Soru „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.4.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.p0.02-7/1233-4620/21180 sayılı yazınız 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılması 

istemiyle verdiği ve Başbakanlık Makamınca da tarafından cevaplandırılması tensip olunan 
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