
 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Aşağıda ifade edilen sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla.  
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Türkiye, 1984 yılından bu yana PKK terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bugüne 

kadar terörle mücadelede binlerce güvenlik görevlimiz şehit olmuş, bir o kadar sivil 

vatandaşımız PKK terörü nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. 

Buna karşın, 2000-01 yıllarında terör durmuş, şehit sayısı sıfıra gerilemiştir. AKP’nin 

göreve geldiği 2002 yılından itibaren terör yeniden hortlamış, şehit sayısı hızla artmıştır.   

Bunun arkasında 2009 yılında AKP tarafından başlatılan, 2014 Temmuz ayında 

çıkarılan bir kanunla da hukuki zemine oturtulan ve kamuoyundan saklanan “çözüm 

sürecinin”, AKP hükümetleri tarafından çok kötü yönetilmesi vardır. Nitekim, bu süreçte terör 

örgütü kırsalda süren mücadeleyi şehirlere taşımanın alt yapısını hazırlamış, kentlere silah ve 

terörist yığmıştır. Terör örgütünün bu hazırlıkları esnasında güvenlik güçlerimizin görevini 

yapması ise bizzat dönemin hükümetleri tarafından engellenmiştir. 

Nitekim, Eylül 2015’te dönemin Başbakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı, verdiği bir 

mülakatta “Çözüm süreci içerisinde valilerimiz verdiğimiz talimat doğrultusunda şu anda 

olduğu gibi operasyonlara girmiyordu. Belki kendilerine çeki düzen verirler diye. Bunun 



ardında bir hazırlık safhasına girdiler” diyerek bu sürecin PKK tarafından şehirlere silah ve 

terörist yığınağı yapmak için kullanıldığını itiraf etmiştir. 

Hükümetin görevini yerine getirmemesinin ve ihmal etmesinin bedelini bugün 

güvenlik mensuplarımız ve sivil halk canlarıyla ödemektedir. Diğer taraftan hükümetin iflas 

eden dış politikası, bugün şehirlere taşınan terör sorununu daha da karmaşık bir hale 

getirmiştir.  

Basın-yayın organlarına yansıyan haberlerde Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve 

Silopi ilçelerinde yürütülen operasyonlarda ABD yapımı bir insansız hava aracının ve Rus 

yapımı son model el bombalarının ele geçirildiği ifade edilmektedir. Bu, Suriye ve Irak’ta 

yürütülen vekalet savaşlarının artık bizim şehirlerimize de sıçradığını göstermektedir.  

 

Bu çerçevede; 

1) Diyarbakır ve Şırnak’ta ele geçirilen silahlar içinde insansız hava aracı var mıdır?  

2) Operasyonlarda yüksek teknolojili ve yeni silahlar ele geçirilmiş midir?  

3) Bu silahlar arasında tanksavar ve zırh delen roket atarlar bulunmakta mıdır? 

4) Bu illerimizde yürütülen operasyonlarda ele geçirilen silahların ülkelere göre 

menşei nedir? 

5) Bu silahlar ülkemize hangi kanallar üzerinden giriş yapmaktadır? 

6) Hükümetiniz bu silah trafiğini kesebilmek için ne tür önlemler almaktadır?  

7) Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde devam eden 

operasyonlarda bugüne kadar kaç sivil yaşamını yitirmiştir? Bu çatışmalarda şehit 

düşen güvenlik mensuplarımızın sayısı kaçtır? 

 

 

 


