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TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ 

GENEL MERKEZİ 
SELANİK CAD. NO: 34/6  KIZILAY/ANKARA 

TEL.: NO:  418 20 54    BELGEGEÇER: 418 08 64 

DERNEK KODU : 06-026-023 

tesudmerkez@gmail.com 

KURULUŞ : 1984 

 
 

07 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ  
SAYIN MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR’A 

YAPILAN ZİYARETTE ARZ EDİLEN KONULAR  
 

1. Emekli Binbaşıların sorunları, Özlük Hakları;  
 

 a. Binbaşı rütbesindeki bir üst subay, Yarbay ile aynı görev ve makamlara ( örneğin Tabur 
Komutanlığı vb.) devletçe atanmasına rağmen, Yarbaya verilen görev ve makam tazminatı, aynı 
görev ve makamdaki Binbaşıya verilmemektedir. 

 

b. Sorunun ikinci bir boyutu da, yani mağduriyetin katlanarak arttığı görülmektedir. Şöyle ki: 

 

                1998 yılında  2019 Yılında 

Emekli bir Bnb.nin görevdeki maaşı          % 55,8’i kadar,  % 41’ine düştü 
Emekli bir Kd. Bnb. görevdeki maaşı        %59.27’i kadar % 49’ine düştü 
     

c. E.Binbaşıların durumu E. Astsubaylarınki ile karşılaştırıldığında ise;  

- Derece/Kademesi 1/1 olan Emekli Kd. Bçvş.’un emekli maaşı    3.652 TL,  
      (Görevdeki muadilinin maaşına oranı ise          % 57 dir  

(3.652/6.463) 
- Derece/Kademesi 1/1’deki bir Kd. Bnb.’ın emekli maaşı ise     3.567 TL  

Görevdeki muadilinin maaşına oranı          % 49’dur 
(3.567/7.247)  

 
 d. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için; 
   926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli 5 sayılı Makam tazminatı cetvelinin 
9 ncu satırında yer alan Yarbaylar ve Makam Göstergesinden sonra  
 
 

S.NO       KADRO VE RÜTBE               ÜNVANI        MAKAM TAZMİNATI  GÖSTERGESİ 
          (9)         Yarbay ve Binbaşı                                                            2000 
 

şeklinde eklenebilir, 5434 sayılı kanunda ilgili cetvele işlenebilir ve 11 Haziran 2008 tarih ve 
26903 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulunun Görev tazminatı 
ödenmesi hakkındaki kararının (EK-C) Md.1,7 nci satırı yeniden tanzim edilebilir, 

 

 e. Yukarıdaki önerinin; çalışanları da kapsayacağı için külliyetli bir mali yük getireceği iddia ve 
ifade edilmesi halinde ise; Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış,  uzman olmayan ve 
uzman olan emekli tabip ve diş tabiplerinin maaş mağduriyetleri,  2018 yılı içerisinde 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu’na aşağıdaki ek madde ilave edilerek yapılan yasal düzenleme ile 
giderilmiştir; 
 
 

“EK MADDE 84- Bu kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış 
olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık 
alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.” 
Makam ve görev tazminatı almayan emekli Binbaşıların sorunu, makam tazminatı almaya hak kazanamamış emekli tabiplerin sorunu ile büyük 
benzerlik göstermekte olup, çözümü için de benzer yol izlenerek, yapılacak bir yasal düzenleme ile emekli Binbaşıların maaş sorunu kalıcı bir çözüme 
kavuşturulabilecektir.  
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2. Adapazarı 1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı bünyesinde bulunan Tank Palet Fabrikası hakkında 
çıkan haberler, açıklamalar, uzman görüşleri dikkate alınarak bir çalışma yapılmıştır. Yapılan 
çalışmada; Askeri Fabrikaların lojistik sistem içindeki fonksiyonları, MSB’nin yeniden yapılanması, 
işletme hakkını devralacak firma sermaye yapıları, orta ve uzun vadede paletli araçların bakım-
idame ihtiyacı dikkate alınarak, bir çözüm / öneri ortaya konulmuştur.  
 

3. 2013 yılından sonra emekli olan subayların beylik tabancaları yeni model yerli ve milli silah ile 
değiştirilmektedir. 2013 yılından önce emekli olan subayların da aynı sorunu mevcut olup, gerekirse 
ücretin bir miktarı şahıstan alınmak suretiyle eski beylik tabancalarının da yeni model yerli tabanca  
ile değiştirilmesi. Böylece; 
 

 a. 2013 öncesi emekli olan subayların da bu haktan yararlanacağı, 
 

 b. Yerli ve milli silah sanayine katkı sağlanacağı, 
değerlendirilmektedir.  
 

4. Albaylığının birinci yılından itibaren ortalama 46-49 yaşlarında emekliye sevk edilen subayların 
durumu. 
 

 31 yıl olan subayların görev süresi 2016 yılında 28 yıla düşürülmüştür. 
 

 Hain darbe girişiminden sonra da çıkarılan KHK ile subayların bekleme süreleri Bakanlıkların 
yetkisine bırakılmıştır. Özellikle İçişleri Bakanlığında olmak üzere çok sayıda albay, albaylıklarının 1-
2-3 yıllarında emekliye sevk edilmiştir. Bunların emekli edilmelerinde terör örgütü ile herhangi bir 
irtibatlarının olmadığı (olsa idi ihraç edilir veya yargılanırlardı) görülmekte ve emekli edilmelerine 
dair bir gerekçe de bildirilmemektedir.  
 

 Etiler Orduevinde astsubaylar ile bir arada olunan toplantıda, yaş haddi 55 olan astsubayların 
emeklilik yaşının 60’a çıkarılacağı beyan edilmiştir. Ancak subayların 46-47-48 gibi yaşlarda emekli 
edilmeleri bir tezat oluşturmaktadır. Kanunun incelenerek gerekli düzenlemenin yapılmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir.  
 

5. Orduevi ve askeri gazinolardan yararlanma hususunda subaylar ve emekli subaylardan referans 
olmaları halinde sivil kişilere Tanınmış Kişi Kartı çıkarılabilmektedir. Bu hususta emekli subaylar, 
verilen sınırlama ile en fazla üç kişiye referans olabilmektedir. Özellikle TESUD Şube Başkanları 
TESUD Şubelerine Onursal Üye kaydettikleri kişilere, akrabalarına ve dostlarına kart çıkartmak 
konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Görevdeki subaylara sınırsız olarak tanınan “Tanınmış Kişi Kartı” 
çıkarma hakkının emekli subaylara da sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
 

6. Özel kanun ile kurulan 4 kamu yararına derneğe (TESUD, TEMAD, MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ, 
HARP MALULÜ ŞEHİT GAZİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ) Milli Savunma Bakanlığı’ndan her yıl eşit 
miktarda olacak şekilde ödenek tahsis edilmektedir.  
 

 Ödeneğin kullanılacağı kalemlerden birisi CIOR, WVF vb. dış ilişkiler ve yurtdışı toplantılardır.  
 

 a. WVF toplantıları için 4 derneğin aidatının tamamı TESUD tarafından ödenmektedir. 
  

 b. CIOR toplantılarına diğer dernekler katılmamaktadır. 
  

 c. Ayrıca Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler kurulmakta, geliştirilen ilişkiler için 
MSB’nin onayı ile ziyaretler yapılmaktadır.  
 

 Bunların yaklaşık maliyeti 250.000 TL. civarı tutmaktadır. Ödenek tahsisi yapılırken bu hususun 
dikkate alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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7. TESUD tarafından okul, yurt, sosyal tesis, misafirhane, yaşlı bakım merkezi gibi kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere; FETÖ terör örgütünden alınarak kamulaştırılan tesis ve binalardan 
uygun görülenlerin TESUD’a devir veya tahsisinin sağlanarak TESUD’un işletmesine sunulmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
 
8. Orduevleri ve askeri kampların tedrici olarak TESUD ve TEMAD gibi kamu yararına dernekler 
tarafından işletilmesi hususunun incelenmesini (ABD ve İngiltere’de de bu tesisler emekli dernekler 
tarafından işletilmektedir).  
 
9. OYAK’ta TESUD, TEMAD, Muharip Gaziler Derneği, Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri 
Derneğine temsil hakkı (temsilci bulundurma) verilmesini. 
 
10. Emeklileri ilgilendiren talimat, yönerge, emir, kamp tahsisleri, akıllı kart uygulamaları vb. 
konuların paylaşılabilmesi ve emeklilere duyurulabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı’nın, 
Genelkurmay Başkanlığı’nın ve Kuvvet Komutanlıklarının dağıtım listelerine TESUD ve TEMAD vb. 
derneklerin dahil edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
 
11. Emeklilik törenleri, diploma törenleri, Milli Bayramlar vb. faaliyetlerde TESUD’un temsil edilmesi 
ve yer tahsisi uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
 
12. Birliklerde TESUD’un tanıtım toplantıları yapılması için izin verilmesi, emeklilik dosyalarına 
TESUD broşürü ve diğer tanıtım objelerinin konulmasına olanak sağlanmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  
 
13. İhtiyat Subayları Sisteminin kurulması için gerekli çalışmanın yapılması. 
  
14. Milli Savunma Bakanlığı ile kanunla kurulan 4 derneğin ortak toplantısı en son 2007 yılında 
yapılmıştır. Her yıl 4 derneği bir araya getirecek şekilde MSB yetkilileri ile toplantılar planlanması. 
 
15. Kamplarda emeklilere ilkbahar ve sonbahar dönemleri tahsis edilmekte, bu durum ileri yaştaki 
kişilerin zatürre vb. hastalıklara yakalanmalarına neden olmaktadır. Yaz dönemlerinde emekli 
kontenjanı arttırılması. 
 
16. TESUD Genel Merkezi ve Şubelerinin de devre dernekleri ve temsilcilikleri gibi kamp talepleri 
yapmalarına ve onlara da toplu tahsis yapılmasına olanak sağlanması. 
 
17. Emekli Subaylar Derneği’nin Orduevlerinde broşür dağıtma, bilgilendirme vb. faaliyetlerde 
bulunmalarına izin verilmesine. 
 
 Saygılarımla arz ve teklif ederiz.     
 
   
 
                    Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)  
                          Genel Merkezi  
 


