Olumsuzluktan en az etkilenen bir nesle ihtiyacımız
var" dedi.
Çeşitli araştırmalar sonucunda şiddete en çok Uğra
yanların ilköğretim çağındaki erkek çocuklar oldu
ğunun ortaya çıktığını belirten încekara, toplumun
bütün kesimlerinin hassasiyetine ihtiyacı olduğuna
dikkat çekti.
İnternet kafelerde çocukların giderek daha fazla za
man geçirdiğini yaptıkları çalışmalar sırasında tes
pit ettiklerini belirten İncekara, çocukların kahvele
re gitmesine yasal olarak izin verilmediği, ancak
kahve oyunlarının benzerlerinin oynandığı internet
kafelerin gözden kaçırıldığını söyledi.
İncekara, çocukların teslim edildiği öğretmenlerin
kişilik testlerinden ve yapısal testlerden geçmeleri
nin de zorunlu hale getirilmesini isteyerek, artık ni
celik değerler konusunda hassas olunması gerekti
ğini ifade etti.

Komisyon Heyeti Tunceli'de

Ayhan Sefer Üstün ve
17 milletvekilinden kanun teklifi..:

"Siyasi Etile Komisyonu
Kurulsun"
Meclis Bülteni- "Siyasi Etik Komisyonu" kurulması
ve mal bildiriminde gizliliğin kaldırılmasını amaç
layan yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Sa
karya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 17 millet
vekili tarafından hazırlanan teklifi kamuoyuna
açıklamak için Ayhan Sefer.Üstün, Manisa Millet
vekili İsmail Bilen ve Bilecik TBMM'de kurulacak
"Siyasi Etik Komisyonu"nu bir ihtisas komisyonu
gibi düşündüklerini belirten Üstün, TBMM Üyeleri
ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili etik ilkelere
uyup uymadığım, resen veya yapılacak başvurular
üzerine gerekli inceleme ve araştırma yaparak ta
kip ve değerlendirme görevini yapacağım anlattı.
Fahrettin Poyraz da teklifin hazırlanmasının amacı
nın "tartışmaların önüne geçmek" olduğunu belir
terek, "Biz zaten milletvekilleri olarak en başta
bunlardan sıkıntı duyduğumuz için bunu tartış
mak ve bir yasal çerçeveye bağlamak istedik.

Siyasi Etik ve Mal Bildiriminde
Düzenleme

Ağrı Milletvekili Halil Özyolaı. Sürt Milletvekili Öner Ergene ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce

Meclis Bülteni- Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, Siirt
Milletvekili Öner Ergenç ve Yalova Milletvekili Mu
harrem İnce'den oluşan heyet/Mazgirt ilçesindeki
bir YİBO'da yaşanan cinsel istismar olayını incele
mek üzere 25 Ocak'ta Tunceli'ye gitti. Heyet, Tunce
li Valisi Mustafa Erkal ile görüştükten sonra 26
Ocak günü Ankara'ya döndü. Hasan Ali Yücel YİBO'dan 3 erkek öğrenci, 4 erkek öğrenciye "cinsel
istismar" uyguladıkları iddiasıyla tutuklanmış, mu
ayene somasında, tutuklanan çocukların da cinsel
istismara uğradığı belirlenmişti.
4 çocuk, koruma amacıyla Tunceli Çocuk Esirgeme
Kurumuna yerleştirilmiş, çocuklara istismarda bu
lunan ve kendileri de istismar
edilen 3 çocuk ise Tunceli Ka
palı Cezaevine gönderilmişti.

TBMM'de "Siyasi Etik Komisyonu" kurulmasını
öngören teklife göre, Komisyonun üye sayısı, Da
nışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tara
fından işaret oyuyla belirlenecek. Siyasi parti grup
ları, sandalye sayısı oranında Komisyonda temsil
edilecek. Plan ve Bütçe, Dilekçe Komisyonu üyeleri
ile Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri,
Komisyonda görev alamayacak. Komisyon, resen
veya başvuru üzerine, milletvekilleri ve dışarıdan
atanmış Bakanlar Kurulu üyelerinin, siyasi etik ku
ralları ve diğer kanunlarda yer alan ilkelere riayet
edip etmediğinin incelenmesi, araştırılması ve de
ğerlendirilmesiyle görevli olacak.

İş Takipçiliği Yapılamayacak
Teklife göre; milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu
üyeleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bun
lara bağlı kuruluşlarda, kamu yararına çalışan der
nekler, devletten yardım sağlayan ve vergi muafi
yeti olan vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve sendikalarda görev alamayacak;
herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı
olarak kabul edemeyecek; temsilcilik, hakemlik, üc
ret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşa
virlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya
benzeri herhangi bir nam altın
da hiçbir yönetim görevi ala
mayacak.

