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TBMM
Gazze’ye
Sessiz Kalmadı
Ýİsrail’in  Gazze’ye  yönelik  baþşlattýıðğýı  kara  harekâtýıyla  ilgili  TBMM  Genel  Kurulu’nun  18  
Temmuz’daki  oturumunda  AK  Parti,  CHP,  MHP  ve  HDP’nin  hazýırladýıðğýı  ortak  bildiri  okundu.
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava ve kara
harekatına TBMM’den büyük tepki
geldi.
Meclis Genel Kurulu’nun 18
Temmuz’daki birleşiminde siyasi parti
grup temsilcilerinin konuyla ilgili
görüşlerini açıklamalarının ardından,
AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin
hazırladığı ortak bildiri okundu.
İsrail’in Gazze ve Filistin halkına karşı
tüm uyarılara rağmen artarak devam
eden saldırılarının şiddetle kınandığı
bildiride, İsrail’in katliama dönüşen
saldırılarının uluslararası hukuk ve
insan haklarının ağır ihlali olarak
değerlendirildiği belirtildi.
İsrail’in Gazze halkını yıkıma
mahkûm ettiği belirtilen bildiride,
karadan, havadan ve denizden
ağır bombardıman altında tutulan
Gazze’de can kaybı ve yaralı sayısının
yükselmesinin derin üzüntüyle ve
kaygıyla karşılandığı ifade edildi.
Bildiride, kadın ve çocuklar başta olmak
üzere masum sivillerin öldürülmesinin
tüm insanlığı yaralayan, kabul edilemez
ve affedilemez insanlık suçu olarak
görüldüğü vurgulandı.
İsrail’in bölgedeki şiddet ortamı ve
dalgasının kaynağı olarak bölge barışını
her defasında daha uzaklara ittiğine yer
verilen bildiride, şöyle denildi:

“TBMM, İsrail tarafından başta
Gazze olmak üzere Filistin halkına
ve topraklarına karşı yürütülen
saldırıların derhal durdurulmasını, acil
insani yardımlar başta olmak üzere
Gazze dahil işgal altındaki Filistin
topraklarına ulaşım ve erişimin
serbestleşmesini teminen tüm engel
ve ambargoların derhal kaldırılmasını,
başta BM Güvenlik Konseyi olmak
üzere, uluslararası kuruluşların Filistin
halkına yönelik insanlık ve hukuk
dışı saldırıların durdurulması için
başta kalıcı ateşkes sağlanması olmak
üzere her türlü adımı gecikmeksizin
atmasını, tüm parlamentolar,
hükümetler, kuruluşlar ve toplumların
Filistin halkına karşı ortak vicdani
sorumluluklarını yerine getirmesini
bekler ve talep eder.
Filistin halkının acılarının sarılması,
yıkılan ve yok edilen altyapı ve benzeri
ihtiyaçlarının karşılanması için alicenap
halkımız bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da üzerine düşeni
yapacaktır. TBMM olarak, acılarını
derinden paylaştığımız Filistinli
kardeşlerimizin yanında olmaya,
davalarına sahip çıkmaya ve bütün
koşullarda kendilerini desteklemeye
devam edeceğimizi bir kez daha ilan
ederiz.”

İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Ortak Bildiri Yayımladı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu, İsrail’in Gazze’ye saldırısını
yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.
Komisyon, İsrail’in Gazze’ye yönelik
saldırıları nedeniyle özel gündemle
toplanarak İsrail’in Gazze’ye saldırısını
kınadığı bildiriyi oy birliği ile kabul etti.
Bildiride, 12 Haziran 2014’te Batı
Şeria’da kaybolan 3 İsrailli gencin ölü
bulunmasıyla sorumluluğu Hamas’a
yükleyen İsrail’in, 7 Temmuz’dan
bu yana Gazze’ye düzenlediği hava
saldırılarında, aralarında kadın, çocuk
ve engellilerin bulunduğu yüzlerce
Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail’in Gazze’ye kara harekâtı
başlatarak yoğun saldırılara giriştiği
ifade edildi.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
“İsrail’in acımasız tutumuna karşılık
ABD, Avrupa ve İslam ülkelerinin sessiz
kalması anlaşılacak bir durum değildir.
Özellikle ABD’nin İsrail’in saldırılarını
meşrulaştırmaya çalışması ve saldırılar
sürerken İsrail’e milyonlarca dolarlık
askeri yardımda bulunması korkunç bir
trajedidir.
Maalesef saldırılar sona erdiğinde
Gazze için geride sadece kan ve

