Kanun Numarası

5673

Başlığı

KÖY KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR KANUN

Kabul Tarihi

27/05/2007

Kabul Edildiği Birleşim

22.Dönem 5.Yasama Yılı 114.BirleĢim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş 29/05/2007
Tarihi
Cumhurbaşkanlığından
Geliş Tarihi

01/06/2007

Cumhurbaşkanınca
Yapılan İşlem

Onay

Resmi Gazete Tarihi

02/06/2007

Resmi Gazete Numarası

26540

Diğer Bilgiler

Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları

İmza Sahipleri

Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı

22/5

Esas Numarası

2/1027

Başkanlığa Geliş Tarihi

17/05/2007

Teklifin Başlığı

Köy Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklifin Özeti

Köy Kanununda değiĢiklik yapılması suretiyle köy
korucularının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla
sosyal güvenlik yardımlarından yararlanmaları ve diğer
mali haklarına iliĢkin düzenlemelerin yapılması
amaçlanmaktadır.

Teklifin Son Durumu

KANUNLAġTI

Komisyon Tipi Adı
Tali Komisyon

ĠçiĢleri Komisyonu

Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem

Karar Tarihi

17/05/2007 25/05/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/05/2007 25/05/2007 Raporunu Verdi

22/05/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1429
Kanun Numarası:

5673Esas Alınan Tasarı Teklif : 2/1027
Birleşenler
2/832
2/1030
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AYRIŞIK OY
Terör, bütün dünyada ve ülkemizde insanlığı, barıĢı ve huzuru tehdit eden en
önemli sorunların baĢında gelmektedir. Evrensel bir boyut taĢıyan ve hedef gözetmeyen
terörün olağan dıĢı yönetim ve hukuk çerçevesinde önlenemeyeceği yaĢanan olaylarla kanıtlanmıĢtır. Bu nedenle günümüzde terörle mücadele konusunda bilgi ve birikimin yanı sıra uluslararası iĢbirliği de önem kazanmıĢtır.
Özellikle ülkemizin karĢı karĢıya kaldığı bölücü terör konusunda bugüne kadar izlenen yanlıĢ politikalar sonucu sorun daha da büyümüĢ, çözümü yalnızca güvenlik kuvvetlerine ihale etme kolaycılığına kaçılmıĢtır. Geçici Köy Koruculuğu da bu sistemin bir parçası olarak uygulamaya sokulmuĢtur. Ancak bu uygulama zaman zaman kendi içinde yeni
sorunlar ve zafiyetler yaĢanmasına da neden olmuĢ, koruculuk sistemi tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır.
Bugün için sayıları 57.246’yı bulan korucularımıza devletin sahip çıkması ve özlük
hakları konusunda bir güvenceye kavuĢturulmaları bir hakkın teslimi olarak geç kalınmıĢ
bir uygulamadır. Korucularımız açısından önemli bir mağduriyeti giderecektir. Terörün önlenebilmesi ancak ve ancak toplumun bütün kesimleri ile sivil ve resmi kurumlarının topyekün direnç, dayanıĢma ve sorunu sahiplenmesiyle mümkündür. Bu aĢamada yapılması gereken ulusal bir politika ve program oluĢturularak konunun ekonomik, sosyal ve kültürel
açıdan bütün boyutlarıyla ele alınmasıdır.
Bu doğrultuda, görüĢmekte olduğumuz değiĢiklik teklifinin alt yapısı oluĢturulmamıĢ, ilgili kurumların görüĢ ve düĢünceleri tartıĢılmadan, Anayasanın sosyal devlet ilkesi
olarak her çalıĢanın sosyal güvenlik Ģemsiyesi altında olması gerektiğini 4,5 yıldır parti olarak sürekli dile getirmemize rağmen, son gün son dakika seçim yatırımı olarak getirilen bir
yasa olarak görmekteyiz.
Ülkemizde yaĢayan tüm vatandaĢlarımızın güvenliğini temin etmek, devletimizin
kolluk kuvvetlerinin temel görevidir. Bu nedenle köy koruculuğu kalıcı hale getirilmeden,
mevcut köy korucularımızın her türlü sosyal ve ekonomik hakları verilerek dönem içinde bu
kurum tasfiye edilmelidir. Mevcut köy korucularımızın gecikmiĢ sosyal güvenlik haklarının
ise öncelikle verilmesi görüĢündeyiz.
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