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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Kaplan…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, bu sözleşmeli er modeli, paralı askerlik veya lejyoner sistem ihtiyacı Genelkurmay
tespiti mi; Genelkurmay mı böyle bir şey istedi yoksa Hükûmet mi istedi? Evet, bu konuda…
Bir de bu paralı askerlerin üniforması hâkî mi olacak, bordo mu olacak, mavi mi olacak, ne renk
olacak? Şapkalar nasıl olacak? Yani kılık kıyafet olacak mı?
Peki, 10’uncu maddede, atılan öğrenciler neden yok? Harp okullarından atılan öğrenciler neden
yok? Mağdur değil mi onlar?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Sakık…
SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Bugün, biraz önce de söyledim: Muğlalı Kışlasının adı değiştiriliyor ama “Kenan Evren”, ona
benzer birçok bu noktada sabıkası olanların da ismi ne zaman değiştirilecek? Bu, bir.
İkincisi de: Hep merak ettiğimiz bu uzman çavuşlarla ilgili ne noktadayız? Bunlarla diğer
subaylar arasındaki o uçurum nasıl kapanacak? Bu konuda bilgi sahibi olursak sevinirim.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Işık’ın sorusu tabii bu kanunun direkt konusu değil belki ama uzman jandarmaların
emeklilik sorunu. Buna ilişkin bir tasarımız var Başbakanlıkta, inşallah en kısa sürede Meclise sevk
edilir. Tabii, Meclisimizin…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Buna ilave edilmiş, sonradan çıkarılmış. O doğru mu, değil mi? Onu
öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Bakan, siz sorulara cevap verin lütfen.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Şu anki durumu aktarıyorum ben. Şu anki
durum bu şekildedir. Başbakanlıkta bir tasarımız var, inşallah en kısa sürede Meclisimize sevk edilir.
İkincisi: Bu astsubaylarımızın emekliliği. Bu konuda da teknik düzeyde, kurumsal düzeyde
çalışmalar devam ediyor, henüz nihai bir taslak yok.
Sayın Atılgan’ın “Genelkurmay Başkanlığımız bu işin neresinde?” diye sorusu vardı. Tabii ki
Genelkurmay Başkanlığımız bu konularda uzman kurum olarak tasarının hazırlanmasında birincil rol
oynamıştır ve bu tasarıyı esas itibarıyla Genelkurmay Başkanlığımız yapmıştır ama tüm tasarılarda
olduğu gibi, elbette ki Hükûmet tasarıya son şeklini vermiş ve nihai olarak da Meclisimizin iradesiyle
kanunlaşacaktır ama…
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) – Aşağıdan yukarıya doğru mu yoksa aşağıya doğru mu Sayın
Bakan.
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Yani aşağıdan yukarıya doğru elbette, başka
türlü düşünülemez.
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) – Bu sözünüzü unutmayın.
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