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yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel tarafından kendi adlarına cevap vermem tensip 

olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 
1. Yasadışı örgüt üyesi olmak suçundan tutuklu olarak Diyarbakır i No. lu E tipi cezae

vinde bulunan maktul Sinan Er, cezaevinin 5 numaralı koğuşunda kalmakta iken, 2.3.1993 gü
nü yargılanmakta olduğu Diyarbakır 2 No. lu Devlet Güvenlik Mahkemesindeki duruşmasın
dan dönüşünde cezaevi yetkililerine, "Duruşmada 3853 sayılı Yasadan yararlanmak için sami
mî itiraflarda bulunduğunu bu nedenle itirafçıların kaldığı 2-3 No. lu koğuşlardan birine geç
mek istediğini" beyan etmesi üzerine aynı gün (2.3.1993 günü) talebi doğrultusunda 3 No. Iü 
itirafçılar koğuşuna alınmıştır. 

2. Maktul Sinan Er'in öldürülme olayından sonra yapılan idarî ve adlî soruşturma sıra
sında, Riyad Ahmet Hasan, Aslan Araş, Abdulhakim Bakır, Ramazan Soylu, Veysi Bayın ve 
Mahmut Ertaş'ın da vücutlarında darp ve cebir izleri bulunduğundan, bu tutuklular güvenlik 

, açısından yine itirifçıların bulunduğu 38 inci koğuşa alınmışlardır. Riyad Ahmet Hasan, ken
di isteği ve yazılı talebi doğrultusunda itirafçı olmayan tutukluların bulunduğu 26 ncı koğuşa 
verilmiştir. • v 

3. Sinan Er'i işkenceyle öldürdükleri iddia edilen Ahmet Tosun, Mustafa Güneş, Zeki 
Çoban, Adnan Çelik, Ramazan Paksoy, Kasım Paksoy, Halit Aslan ve Abdulvahap Yıkılmaz 
isimli tutuklular hakkında, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından açılan 
hazırlık soruşturmasının 13.5.1993 tarihi itirabiyle henüz sonuçlanmadığı öğrenilmiştir. Açılan 
hazırlık soruşturmasının sayısı 1993/859'dur. - • . . . - . • 

4. Maktul Sinan Er'in cesedi üzerinde yapılan 7.3.1993 tarihli otopsi raporunda ölüm 
nedeni; "Kunt travmaya bağlı kafatası kırığı ile birleşik kafa içi kanama" olduğu belirtilmiştir. 
ölümünden önce işkence yapılıp yapılmadığı henüz devam eden hazırlık ve daha sonra yapıla
cak son soruşturma aşamasında belirlenebilecektir. 

. 5. Sözkonusu olayla ilgili olarak; cezaevi yönetimi, dış güvenlikle ilgili subaylar, çevik 
kuvvet ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinde görevli herhangi bir kamu görevlisi hakkında her
hangi bir soruşturma açılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, 3-4 Ekim 1992'de Kulp'ta meydana gelen 
olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1241) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Sedat'Yurtdaş 

Diyarbakır 
(1) 10.6.1993 tarihli 111 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanan cevaba 'Ek Cevap' 
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