
ADHOC DERNEĞİ MECLİS SİMÜLASYONU 
28 Şubat-7 Mart 2021 

1 
 

 

 

  

MECLİS SİMÜLASYONU BAŞKANLIĞI 

Teklifin Başlığı Türkiye Tarafından Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ne Ait Dağlık Karabağ 

Bölgesine Askeri Personel 

Gönderilmesi Hususunda 

Hükümetin Yetkili Kılınması İçin 

Anayasanın 92. Maddesine Göre 

İzin Verilmesine İlişkin Tezkere 
Dönemi ve Yasama Yılı 1. Yasama Yılı / 1. Yasama 

Dönemi 
Başkanlığa Geliş Tarihi 

ve Sıra Numarası 
19.02.2021 

006 



ADHOC DERNEĞİ MECLİS SİMÜLASYONU 
28 Şubat-7 Mart 2021 

2 
 

 

 

ÖZET 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ait Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan, 8 Mayıs 1992 

tarihinde hukuka aykırı bir şekilde işgal girişiminde bulunmuş ve o zamandan bu yana işgalini 

devam ettirmiştir. 21 Aralık 2020 tarihinde Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler Dağlık 

Karabağ bölgesinden gelen atışlara karşılık vermiş ve Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması 

için operasyona başlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık 

Karabağ’ın kurtarılması için operasyona başladıklarını, topraklarının tamamını kurtarmak için 

yaklaşık 30 yıldır hazırlandıkları hareketi başlattıklarını söylemiştir. Yaşanan çatışmalarda 

Ermenistan ordusu büyük zarar görmüş, Azerbaycan birlikleri hızla ilerleyişini sürdürmüştür. 

Bunun üzerine pek çok kişi ve kurumca Rusya Federasyonu’nun müdahale edeceği 

düşünülmüş, ancak Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan’ın Batı dünyası ile olan yakın ilişkileri 

sebebiyle, Azerbaycan’ın kendi topraklarında savaştığını açıklamıştır. İlerleyen süreçte 

Ermenistan’ın Batılı devletlerden çokça yardım talebine rağmen sadece kınama-kaygı 

açıklamaları gelmiştir. 12.02.2021 tarihinde Azerbaycan Dağlık Karabağ’da kritik bir öneme 

sahip Laçin koridorunu ele geçirerek Dağlık Karabağ’ın yaklaşık %40’ına hâkim olmuş ve 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Onları iti kovar gibi kovduk.” şeklinde sert ve aşağılayıcı bir 

açıklama yapmıştır. Bunun üzerine Ermenistan halkı sokaklara dökülmüş ve parlamentoyu 

basmıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Batı ile bütün ilişkilerini askıya aldıkları açıklaması 

yapmış ve Rusya’dan yardım talep etmiştir. 17.02.2021 tarihinde Rusya Federasyonu’na bağlı 

ordu birlikleri Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ’a girmiş ve Azerbaycan ordusunun 

güzergahına konuşlanarak ilerleyişi durdurmuştur. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

Aliyev, dost ve kardeş ülke Türkiye’den diplomatik ve askeri her anlamda yardım etmesini 

talep etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; “Biz iki devlet bir milletiz, bugün 

kardeşimizin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız?” diye açıklama yaparak Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ni Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli yetkiyi vermeye davet etmiştir. 

Birleşmiş Milletler konu üzerine açıklama yaparak, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a ait 

olduğunu vurgulamış, ancak yaşanan gerilimlerden büyük üzüntü ve endişe duyduklarını 

belirterek tarafların meseleyi hukuk zemininde çözmesi gerektiğini dile getirmiştir. 
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TEZKERE METNİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; dost, müttefik ve kardeş ülke Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfetmektedir. Ancak Ermenistan’ın 1992 yılından bu 

yana Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği işgal faaliyetleri mevzubahis toprak 

bütünlüğünün korunmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.  

Dost, müttefik ve kardeş ülke Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak 

gerçekleştirdiği haklı operasyonunun başarıya ulaşmasını sağlamak, soydaşlarımıza ve 

kardeşlerimize yönelebilecek olası tehditlere karşı önlem alabilmek, işgalci güçlerce 

gerçekleştirilecek olası soykırım faaliyetlerini engellemek, bölgede Azerbaycan ve Türkiye 

Cumhuriyetlerinin haklarını kararlılıkla korumak, bölgede yaşanan olayların ileride telafisi güç 

bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak 

üzere hudut, kapsam, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde; Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere 

yabancı ülkelere gönderilmesi ve bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara göre 

kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesini; 

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan doğan haklara uygun şekilde her türlü tedbiri 

alabilmesi ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek 

esaslara göre yapılabilmesi için işbu tezkereyi Yüce Meclis’e T.C. Anayasası’nın 92. maddesi 

uyarınca arz ederim. 

 


