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Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre, Tansu Çiller Hükümeti döneminde, 9 insanı
mız gözaltında ve işkence sonucu katledilmiştir. Harun Çetin'in yanısıra, Rıza Ürün, 2.7.1993 
tarihinde Ankara'da; Sıdıka Öncü, 8.7.1993 tarihinde Hazro'da Selahattin Dörtbudak, 3.8.1993 
günü Nizip'te; Baki Erdoğan 21.8.1993 günü Aydın'da; Şerif Kaplan 8.9.1993 günü Hizan'da 
ve Hacı Sansak 3.10.1993 günü Şırnak'ta işkence sonucu hayatlarını yitirmiştir. İçişleri Baka
nı, Anayasa gereği, bu olaylardan siyasî olarak sorumludur. 

1. Bu olay, insanlarımızın, özellikle gençlerimizin karakollara sağlam girip, sakat ya da 
ölü çıkmasına bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye'de sistematik bir işkence politikası yürütül
düğü artık bilinmektedir, insanlarımızın işkenceyle öldürülmesinde siyasi sorumluluğunuzu kabul 
ediyor musunuz? 

2. 21 inci Yüzyılın eşiğinde Türkiye'de hala yaygın ve sistematik bir işkence politikası 
yürütülmesi karşısında, İçişleri Bakanı görevinden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa 
bu sorumluluğu kabul etmeye devam edecek misiniz. 

3. Harun Çetin'in katledilmesi olayına ilişkin vereceğiniz cevap, işkence ve öldürme ola
yının sorumlularının hazırladığı tutanağın altına imza etmekten ibaret mi olacaktır? Milletve
killerinin insan haklarına ilişkin Türkiye'nin insan hakları tablosunu çizen soru önergelerine 
cevap vermede uyguladığınız resmi, sorumlular tarafından hazırlanan tutanakların altına im
za atma politikası Emniyet teşkilatını Meclis denetiminden kaçırmaya yöneliktir. Bu politikayı 
daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? 

4. Harun Çetin'i işkenceyle öldürmekten sorumlu polislerin yargıya sevkedilmesi için ka
muoyunu daha ne kadar bekleteceksiniz? 
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yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
15.3.1993 günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusunun bahçe

sinde bir olayla ilgili olarak görevlilerce elinde kullanılmaya hazır molotof kokteylle birlikte 
yakalanan, aslen Siirt ili Merkez Köprübaşı köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu 1973 doğumlu 
Harun Çetin, Avcılar Emniyet Amirliğince yapılan ilk sorgulamasında PKK terör örgütü men
subu olduğu, örgüt adına eylem yapacağı anlaşılması üzerine aynı gün saat 23.30 sıralarında 
tetkik ve arşiv kayıtlarının incelenmesi için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce teslim alın
mak üzereyken, Harun Çetin rahatsızlandığını beyan etmesi üzerine anında Şişli Etfal Hasta
nesine sevk edilmiş, yapılan ilk muayenesi sonucu beyin kanaması şüphesi bulunduğu ve beyin 
tomografisi çekilmesi gerektiği, hastahanenin bu işlemleri yapacak imkânlarının bulunmadı
ğının söylenmesi üzerine, ambulansla doktor ve sağlık görevlileri nezaretinde Cerrahpaşa 
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