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56’NCI GENEL KURUL ÜYELERİ
GENEL KURUL YASAL ÜYELERİ

1 ORG. HULUSİ AKAR GENELKURMAY BAŞKANI ANKARA
2 İSMET YILMAZ MİLLİ SAVUNMA BAKANI ANKARA
3 NACİ AĞBAL MALİYE BAKANI ANKARA
4 ORG. SALİH ZEKİ ÇOLAK KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ANKARA

ORG. İHSAN UYAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI ANKARA
5 ORA. R. BÜLENT BOSTANOĞLU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ANKARA

KORA. SERDAR DÜLGER DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI ANKARA
6 ORG. ABİDİN ÜNAL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ANKARA

HV.KORG.HASAN HÜSEYİN DEMİRARSLAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI ANKARA
7 ORG. GALİP MENDİ JANDARMA GENEL KOMUTANI ANKARA

KORG. İBRAHİM YAŞAR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI ANKARA
8 DOÇ.DR. RECAİ AKYEL SAYIŞTAY BŞK. ANKARA
9 HÜSEYİN AYDIN TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ YNT.KRL.BŞK. İSTANBUL

10 RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB BŞK. ANKARA
11 KORG. İLHAN TALU GNKUR.PER.BŞK. ANKARA
12 HV.KORG. TAYFUR FİKRET ERBİLGİN GNKUR.LOJ.BŞK. ANKARA
13 TUĞG.ADNAN BAKSI MSB MLY.BŞK. ANKARA
14 YÜK.MÜH. ALB. ABDULMUTTALİP DÜRER MSB ARGE VE TEK.D.BŞK. ANKARA
15 HV.HAK.ALB. MURAT YAMAN MSB KAN.VE KAR.D.BŞK. ANKARA
16 TBP.ALB. RAMAZAN AKYILDIZ MSB SAĞ.D.BŞK. ANKARA

MİLLİ SAVUNMA BAKANI TARAFINDAN SEÇİLEN GENEL KURUL ÜYELER

17 OSMAN OKYAY KALE ŞİRKETLER GRUBU TEKNİK BÖLÜM BAŞKANI İSTANBUL
18 MUSTAFA SARILAR SİVAS KIZILAY ŞUBE BAŞKANI SİVAS
19 SELAHATTİN AYAN PELİT PASTANELERI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSTANBUL

SEÇİLMİŞ GENEL KURUL  ÜYELERİ

1 TUĞG. AHMET BİCAN KIRKER K.K.PER.PL. VE YNT.D.BŞK. ANKARA
2 SG İK.ALB. ERTAN BALCI SGK.LIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BŞK. ANKARA
3 J.ALB. MEHMET ÖZDEMİR J.İSTH.OKL.K.LIĞI ANKARA
4 DZ.DR.MÜH.ALB. ÖMER LİVVARÇİN DZ.K.K.LIĞI TEK.BŞK.ESD MU.K.K.ŞB.MD. ANKARA
5 KR.PLT.ALB. MUZAFFER KARTOPU KR.HVCL.OKL.BKM.K.LIĞI BKM K. ANKARA
6 J.BKM.YB. MAHMUT AKBULUT ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI TED. ŞB.MD. ANKARA
7 J.YB. ALİ KILIÇ J.OKULLAR K.LIĞI ÖĞR.BŞK.LIĞI ANKARA
8 PER.YZB. SERKAN ÇOPUL GNKUR.PER.BŞK.LIĞI ANKARA
9 HV.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BAHTİYAR CİVİL HV.K.K.PER.BŞK.LIĞI SİC.KD.ŞB. ANKARA

10 DZ.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BÜNYAMİN GÖKOĞLU DZ.K.LOJ.BŞK.İKM.D.BŞK.İK.SİS.GELŞ.ŞB.İKM.SİS.YNT.ASB. ANKARA
11 J.PER.ASB.KD.BÇVŞ. İBRAHİM AKGÜNEŞ J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI TYN.D.BŞK.LIĞI ANKARA
12 MLY.ASB.KD.BÇVŞ. ZAFER DURAK 3'ÜNCÜ KOR.K.LIĞI MLY. VE BÜT.Ş.MD.LÜĞÜ İSTANBUL
13 TNK.ASB.KD.BÇVŞ. SÜLEYMAN ATA MSB CARİ MAL VE HİZ.TED.D.BŞK.LIĞI ANKARA
14 U/H TEKNS.ASB.KD.BÇVŞ. ÖMER GÜLER AYİM BŞK.LIĞI (EMİR ASB.) ANKARA
15 HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ. UMUT VARDAR HV.LOJ.K.LIĞI YER.SİS.YÖN.D.BŞK.LIĞI ANKARA
16 P.ASB.KD.BÇVŞ. YALÇIN AVA K.K. KUR.BŞK.K.K. ASTSUBAYLIĞI ANKARA
17 SAĞ.ASB.BÇVŞ. MURAT DEMİR 16.MKNZ.P.TUG. REHBERLİK DANIŞMA MERKEZİ DİYARBAKIR
18 J.UZM.ÇVŞ. MURAT TANIL J.GN.K.LIĞI ANKARA DS.KT.GRP.K.LIĞI ANKARA
19 P.UZM.ÇVŞ. HÜSEYİN TURAN EĞT. VE TATB.MRK.LIĞI ISPARTA
20 SVL.ME. LEVENT BERKTAŞ HV.K.K.PER.D.BŞK.LIĞI ANKARA
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ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 
2016 YILI 56’NCI OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GÜNDEMİ

• YOKLAMA VE AÇILIŞ,

• BAŞKANLIK DİVANI SEKRETERLERİNİN SEÇİMİ,

• SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

• GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ (GÜNDEM MADDE SIRASI DEĞİŞİKLİĞİ VE/VEYA YENİ MADDE 
EKLENMESİ) VE KARARA BAĞLANMASI,

• YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN KONUŞMASI,

• GENEL MÜDÜR’ÜN KONUŞMASI,

• 2015 YILI YAPILAN İŞLER RAPORU/FAALİYET RAPORU, DENETLEME KURULU RAPORU, 
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORLARI VE 2015 YILI TEKNİK (AKTÜERYAL) RAPOR’UN SUNULMASI, 
GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

• 2015 YILI 55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL’CA ALINAN KARAR VE TEMENNİLERE OYAK YÖNETİMİNCE 
YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN GENEL KURUL’UN BİLGİSİNE SUNULMASI VE AYNI KONUDAKİ 
GELİŞMELERİN GENEL KURUL ÜYELERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ,

• HİZMET İHYASI YAPMA KOŞULLARINI BELİRLEYEN 41. OLAĞAN GENEL KURULU’NDAKİ “FİRAR 
HALİ HARİÇ OLMAK ÜZERE, BAZI KURUM ÜYELERİNİN AİDATLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN (ÜCRETSİZ 
İZİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLER DE DAHİL) BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE OYAK 
YASASI’NIN 30’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK UYGUN GÖRÜLENLERİN 
TAMAMLANMASI” KARARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA HAZIRLANAN RAPOR’UN 
SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

• EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ’NDE (EMS) ÜÇER AYLIK OLARAK ÖDENEN MAAŞLARIN YANINDA AYLIK 
MAAŞ ÖDENMESİ SEÇENEĞİNİN DE ÜYELERE SUNULMASI HAKKINDA HAZIRLANAN RAPOR’UN 
SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

• 14 OCAK 2016 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6661 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDE 39’A İSTİNADEN 
KADROSUZLUKTAN EMEKLİLİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAK KAYDIYLA, 30 AĞUSTOS 2016 
TARİHİ İTİBARIYLA 28, 29 VE 30’UNCU FİİLİ HİZMET YILINI TAMAMLAYARAK EMEKLİ OLACAK 
OLAN SUBAYLARIN OYAK ÜYELİKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARINI İÇEREN RAPORUN 
SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

• OYAK YÖNETMELİKLERİNDEN ÜYE HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLANLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, 
İMKÂN OLDUĞU ÖLÇÜDE ŞEKLEN YEKNESAKLAŞTIRILMASI, SADELEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA 
HAZIRLANAN RAPORUN SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

• YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ İBRASI,

• 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ’NİN SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA 
BAĞLANMASI,

• 205 SAYILI KANUN’UN 5. MADDESİNİN (b) VE (d) FIKRALARI HÜKMÜ UYARINCA YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN VE ÜYELERİNE İŞTİRAK EDECEKLERİ TOPLANTILAR İÇİN ÖDENECEK HUZUR HAKLARI İLE 
DENETÇİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİT EDİLMESİ,

• DİLEKLER,

• KAPANIŞ.
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56’NCI GENEL KURUL ÜYELERİNİN ANITKABİR ZİYARETİ

OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU 
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56’ncı Genel Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Sayın Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekilim, Yönetim ve Denetleme Ku-
rulu Üyelerimiz, Sayın Genel Müdürüm, OYAK’ın Değerli 
Yöneticileri ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
56’ncı OYAK Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş gel-
diniz.
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nun 4’üncü, Genel 
Kurul Çalışma Tarzı Talimatı’nın 3’üncü maddelerine is-
tinaden, Divana Başkanlık yapmak üzere Milli Savunma 
Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın Divanı teşrifleri arz 
olunur.
Buyurun Sayın Bakanım.

GÜNDEM MADDESİ : Yoklama ve Açılış.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Divan 
Başkanı) - OYAK Genel Kurulu’nun değerli mensupları, 
hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum ve 56’ncı Ola-
ğan Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Tabii, gündemin 1’inci maddesi yoklama ve açılış konu-
sundadır. 
Bu madde gereğince yoklama yapılması gerekiyor. 
Çoğunluğumuz mevcut mu?

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ BAHATTİN ŞEN - 
Sayın Bakanım, yoklama yapıldı, 34 üyemizin salonda 
hazır olduğu görüldü; arz ederim.

BAHATTİN ŞEN
KURUMSAL İLETİŞİM 
MÜDÜRÜ

İSMET YILMAZ 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI 
(Divan Başkanı)

İSMET YILMAZ 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI 

(Divan Başkanı)

ÖMER LİVVARÇİN  
Dz.Dr.Müh.Alb.

 (Divan Sekreteri)

BAHTİYAR CİVİL
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş. 

(Divan Sekreteri)
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BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Evet, çoğunluğumuzun olduğu anlaşılmıştır.
Gündemin 2’nci maddesine geçiyorum.
GÜNDEM MADDESİ : Başkanlık Divanı Sekreterleri’nin 
seçimi.
BAŞKAN - Gündemin 2’nci maddesi, Başkanlık Divanı 
Sekreterleri’nin seçimiyle ilgilidir.
Bu madde gereğince Divan Sekreterliği için iki aday 
gösterilmesi gerekiyor.
Bu konuda Genel Kurul’un bir önerisi var mı?

Sayın Başkanım, bu konuda Genel Kurul Üyelerinin bir 
önergesi var, müsaadenizle onu arz etmek istiyorum…

BAŞKAN - Buyurun.

SAĞ.ASB.BÇVŞ. MURAT DEMİR - Arz ediyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Gündemin 2’nci maddesi gereğince oluşturulacak olan 
Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Sekreterlikleri’ne; 
1. Deniz Doktor Mühendis Albay Ömer LİVVARÇİN ile,
2. Hava İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahtiyar CİVİL’in
Seçilmelerini,
Arz ve teklif ederiz.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.

Kurul’un başka bir önerisi var mı? Görüyorum ki yok.

Genel Kurul Çalışma Tarzı Talimatı’nın 3’üncü maddesi 
gereğince, verilen önergeye istinaden isimleri tek tek 
oylamaya sunuyorum: 

Deniz Doktor Mühendis Albay Ömer LİVVARÇİN’i oyları-
nıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahtiyar CİVİL’i 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etme-
yenler… Kabul edilmiştir.

Divan Sekreterliğine seçilmiş bulunan Divan 
Sekreterlerini Divana davet ediyorum...

Gündemle ilgili görüşmeleri tutanakla tespit edelim 
lütfen. Sekreterlerimiz bunun gereğini yerine getire-
ceklerdir.

GÜNDEM MADDESİ : Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

Şimdi sizleri, Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ile 
aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık say-
gı duruşu ve müteakibinde İstiklal Marşı’nı okumaya 
davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Divan Başkanı 
Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

Genel Kurulu Açış Konuşması

Olağan Genel Kurulumuzun değerli mensupları, hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Çevresinde bir ateş 
çemberi var; Suriye’si var, Irak’ı var, Azerbaycan-Erme-
ni ihtilafı devam ediyor, Gürcistan’da sıkıntılar var, 
Rusya ile aramızda zaten çok keskin bir sorun var, yine 
Rusya, Kırım, Ukrayna’da farklı bir sıkıntı var, Ege’de 
yine bir farklı sıkıntı var, göçmen krizine ilave olarak. 
Dolayısıyla da bu kriz döneminde biz hep bütün saha-
ya çıktığımızda aziz milletimize şunu diyoruz: Bütün 
engelleri aşarız, ama bir olmamız gerekir, birlik içinde, 
beraberlik içinde olmamız lazım. Bütün millete bunu 
söylerken OYAK’ın içine gelip de bunu söylememek 
olmaz. Birinci söyleyeceğim husus bu.

İkincisi, bütün bu ateş çemberinde olmasına rağmen 
Türkiye geçen yıl %4 büyümüştür. Türkiye %4 büyü-
yor ama sanmayın ki her ülke %4 büyüyor. Her ülke 
%4 büyüyor değil. Dünya ortalaması %3.1, Euro böl-
gesi %1.3 gibi bir şey. İşte Japonya büyümüş %0.6; 
İtalya büyümüş %0.8, ama herkes de büyümüyor. 

Rusya ne kadar büyümüş?! Küçülmüş… Ne kadar?.. 
Eksi %3.7…

Brezilya? Bir zamanlar biliyorsunuz o da Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler veya yükselen yıldızlar… 
BRIC’in de üyesi… %3.8 küçülmüş.

Dolayısıyla da dünyanın böyle sıkıntılı olduğu bir dö-
nemde ve en zor coğrafyanın olduğu bir dönemde 
Türkiye her şeye rağmen %4 büyümüş. Dolayısıyla da 
Türkiye %4 büyürken OYAK da kendi üzerine düşen 
sorumluğunun gereğini yerine getirecek ve Türki-
ye’ye katkıda bulunmaya gayret edecektir. 

MURAT DEMİR 
SAĞ.ASB.BÇVŞ. 



OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2016

10

Geçen dönemlerde bunu yaptı, bundan sonra da 
OYAK’ın aynı başarıyı devam ettireceğine inancım 
tamdır.

Bu bakımdan, bu ana kadar emeği geçmiş olan herke-
se huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

GÜNDEM MADDESİ : Yönetim Kurulu Başkanı’nın ko-
nuşması.

BAŞKAN - Gündemin bu maddesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı’nın konuşması idi.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tümamiral Macit ARSLAN 
konuşacaklar.

MACİT ARSLAN 
TÜMAMİRAL
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Sayın Başkanım, Komutanlarım, OYAK Genel Kurulu 
Üyeleri ve Değerli Kurul Üyeleri; 
56’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz.
Malumları olduğu üzere global ekonomideki dalgalan-
malara rağmen, OYAK, öngörü gücünün yanı sıra, stra-
tejik ve profesyonel yönetim ekibi ile doğru zamanda 
doğru kararları hayata geçirerek kısa, orta ve uzun va-
deli sürdürülebilirliği, 2015 yılında yaptığı başarılı çalış-
maları ile bir kez daha ispatlamıştır. 
OYAK, finansal ve şirket yatırımlarını yaparak yüksek 
nema vermek suretiyle üyelerinin emeklilikte alacakları 
yardımları artırmaya, üyelerine sunulan hizmetleri ge-
liştirmeye ve mükemmelleştirmeye çalışmaktadır. 
OYAK’ın 2014 yılında 291,618 olan daimi üye sayısı bu-
gün itibarıyla 311 bine ulaşmıştır. Ayrıca, 100,464 üye-
miz yine kendi isteğiyle Konut Ön Biriktirim Fonu’nun 
üyesidir. 
Sayın Başkanım, Değerli Komutanlarım ve Kıymetli 
Üyelerimiz;
2015 yıl sonu itibarıyla OYAK Grubu’nda; demir çelik, 
çimento, beton, otomotiv, kimya, enerji, lojistik, finan-
sal ve diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, 18’i 
doğrudan 70’i dolaylı olmak üzere toplam 88 şirket bu-
lunmaktadır. 
OYAK gerçekleştirdiği yatırımlar ile istihdama katkı sağ-
lamaktadır. OYAK ve Grup Şirketlerinde yaklaşık 29 bin 
personel istihdam edilmektedir. 
OYAK, üyelerinin geleceğe maddi açıdan daha güvenle 
bakmalarını sağlamak amacıyla, 1961 yılından beri faa-
liyetlerini hiçbir kurum veya kuruluştan yardım almak-
sızın sadece üye ödemeleri ile sürdürmektedir. Dün-
yada ve ülkemizde yaşanan krizlere rağmen üyelerine 

sunduğu yardım ve hizmetleri eksiksiz yerine getirmiş; 
sahip olduğu profesyonel yönetim anlayışıyla, ağırlıklı 
olarak finansal yatırımlardan oluşan varlıklarını, hızlı ve 
doğru kararlar alarak en iyi şekilde değerlendirmiştir. 
Sayın Başkanım, Komutanlarım ve Değerli Üyeler; 
Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm 
şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 
hayatta olanlara ise sağlık, uzun ömürler diliyorum. 
OYAK’ın çalışmalarında bizi destekleyen devlet büyük-
lerimize, Sayın Genelkurmay Başkanımıza, Sayın Baka-
nımıza, Kuvvet Komutanları ve Diğer Komutanlarımıza, 
Genel Kurul Üyelerine ve OYAK’a emeği geçen tüm per-
sonele şükranlarımı sunuyorum. 
Ayrıca, başarılı hizmetler yapan Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyelerine, Genel Müdürümüze, Kurulumuzun 
tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamı-
nı diliyorum. 
Sayın Başkanım, 56’ncı Genel Kurul çalışmalarının ülke-
mize, milletimize ve tüm üyelerimize fayda getirmesi 
dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Arz ederim.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum. 
GÜNDEM MADDESİ : Genel Müdür’ün konuşması.

BAŞKAN - Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 
Gündem maddesi Genel Müdür’ün konuşmasıdır. 
OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Coş-
kun ULUSOY’u, konuşmasını yapmak üzere kürsüye da-
vet ediyorum.
Coşkun Bey, siz de kısa, tekrara düşmeden…
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Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, Değerli Üyeler, Kıy-
metli Arkadaşlarım;
Hepiniz hoş geldiniz. 
Malumunuz, buradaki çalışma bütün üyelerimizce, bu-
gün itibarıyla 311 bin kişiye ulaşmış olan üyelerimizce 
dikkatle izleniyor. Dolayısıyla birçok kişi bizim yayınla-
dığımız toplantı notlarından geçen sene yapılmış olan 
faaliyetleri takip ediyor, izliyor. 
Sizler, burada geçirdiğiniz 15 gün içinde birçok konuya 
eğilme fırsatını buldunuz, fakat dediğim gibi üyelerimiz 
burada yapılan çalışmalardan, burada sunulan bilgilerle 
haberdar oluyorlar. Dolayısıyla, biz yıllardır, ben kendim 
için söylüyorum, 16 senedir burada yaptığım sunumlar-
da daima bir evvelki seneyi özetlemeye çalıştım. Şim-
di de, sizler detaylarını bildiğiniz için sadece yansıları 

kısa kısa göstererek, böylelikle onların hem elektronik 
dergimizde hem basılı dergimizde yer almalarını sağ-
layarak üyelerimizi bir şekilde bir yılın faaliyetlerinden 
haberdar edebileceğimizi ümit ediyorum. 
Önce kısaca neticeleri söyleyeyim: Bizim net varlığımız 
bu sene 22 milyar TL’yi geçti. “Toplam Dağıtıma Esas 
Kaynak” dediğimiz, neticede yeni Türk Ticaret Kanu-
nu’nun örnek bilançosunun son satırını da ifade eden 
bizim “Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” dediğimiz raka-
mımız 3.3 milyar TL oldu ki, bugün benzer gruplar için-
deki bu anlamda en yüksek rakamı ifade etmektedir. 
Dolayısıyla bu toplam dağıtıma esas kaynağın ifade 
ettiği nema oranı ise %17.1’dir. Enflasyon bildiğiniz gibi 
%8.8’dir. Enflasyonun iki misline yakın bir netice elde 
etmiş bulunuyoruz. 

DR. Ş. COŞKUN ULUSOY

GENEL MÜDÜR 
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“Nema Oranı” dediğimiz ise bizim toplam dağıtıma esas 
kaynağımızın yıl içinde kullandığımız ortalama rezerve 
bölümü ile elde edilmektedir. Yansıda gözüküyor. 
Burada da karşılaştırmalı olarak Türkiye’nin önde gelen 
iki büyük grubuyla rakamlarımızı sunuyoruz. Toplam 
getirimiz, Türk Ticaret Kanunu’nda “toplam kapsamlı 
gelir” denilen rakamları ifade ediyor. Çünkü bizler ma-
lumunuz, bir geliri yıllar içinde kazanıyor ve üyelerimi-
zin hesaplarına aktarıyoruz. Karşılaştırdığımız zaman, A 

Holdingin de, B Holdingin de bu seviyedeki rakamının 
üstünde olduğumuzu görüyorsunuz. 
“Konsolide Net Pozisyon” diye bizim kendi ifademiz var 
ama bu Türk Ticaret Kanunu’ndaki öz kaynaklara teka-
bül ediyor. Öz kaynaklarımız da A ve B Holdingin sevi-
yesine çıktı. Fakat bizim konsolide varlıklarımız her iki-
sinden de daha az. Demek ki biz daha az varlıkla daha 
çok kazanç sağlayabiliyoruz. 
Üyelerimizin beklentisi, “efendim, %30 nema isteriz, 
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%50 nema isteriz” diyorlar; bu olası değil, çünkü gör-
düğünüz gibi %30 nemanın oluşabilmesi için 5.8 milyar 
TL’lik bir kazanç lazım. A Holdingin rakamını, B Holdin-
gin rakamını toplayın, gene 5.8 milyar TL etmiyor. Bunu 
değişik şekillerde inceleyebilirsiniz. 

Fakat bizim bu “Toplam Kapsamlı Gelir” dediğimiz 3.3 
milyar TL’nin dökümüne bakarsak, finansal yatırımları-
mızdan 1.1 milyar TL, şirket ve hisse yatırımlarımızdan 
1.9 milyar TL, gayrimenkul yatırımlarımızdan oluşan ge-
lir 322 milyon TL ve diğer rakamlarımız da 47 milyon TL 
seviyesinde kaldı. 
Burada, kayıtlar için, incelemek isteyen üyelerimiz için, 
yıl içinde bu konulara değinmek isteyen üyelerimiz için 
2000’den bu yana olan rakamları tetkike sunmuş bulu-
nuyorum. 

Toplam üye varlıklarımız her sene arttı. Bu sene de 22.4 
milyar TL mertebesinde oluştu. 
Burada da 2000 yılı başında 100 TL’si olan bir üyemizin 
16 yıllık dönemde, yani bugün itibarıyla hangi seviye-
ye ulaştığını görüyoruz. Bu sadece salt enflasyon kadar 
artsaydı, oluşacak rakam 932 TL olacaktı, bizim raka-
mımızsa 6,900 TL. Ciddi surette enflasyonun üzerinde 
her sene artan bir şekilde kümülatif çizgide kazancımız 
arttı. 

Biz ayrıca yaptığımız çalışmaları BES fonlarıyla, Bireysel 
Emeklilik Sistemi’nin fonlarıyla, TÜFE ve OYAK nema-
larıyla karşılaştırdık. Yansıda görüyorsunuz. Yıllar için-
de bu Bireysel Emeklilik Sistemi’nin getirilerinden çok 
daha ileride ilerliyoruz. YILLAR

TOPLAM ÜYE VARLIKLARI

(Net Pozisyon=“Özkaynaklar”)

2015 22,443.90
2014 19,750.90
2013 17,341.70
2012 15,464.30
2011 13,815.80
2010 12,204.40
2009 10,846.30
2008 9,640.50
2007 7,738.30
2006 5,089.80
2005 4,121.10
2004 3,323.00
2003 2,437.00
2002 1,768.70
2001 1,248.80
2000 632.8

milyon TL
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Emeklilik yardımı gelişim oranlarımız da burada. Artık 
ilk ümit ettiğimiz rakamlara doğru vardık. İyi kötü bizim 
verdiğimiz kazançlarla, tercihe göre bağlı olmak kay-
dıyla en azından bir ev bir araba alınır. Devletin rakam-
larının üstündeyiz. 
Emeklilik yardımı örneklerimiz var, çeşitli karşılaştırma-
lar. Burada, incelenebilsin, gerekirse bu alanda soru so-
rulabilsin diye bunları takdim ettik. 

Toplam üye sayımız 2015 yılı sonu itibarıyla 305 bini aştı. 
Bugün itibarıyla 311 bin oldu. Aktif üyelerimiz 242 bin 
ama Emekli Maaşı Sistemi’nde olan üyelerimiz 62 bin 
seviyelerinde. Zorunlu üyemiz ve isteğe bağlı üye sayı-
sına bakıldığı zaman da neredeyse eşit olduklarını görü-
yorsunuz. Ben göreve geldiğim sene, 2000 yılının için-
de, bugün itibarıyla 311 bin olan üye sayısı, o zamanlar 
yanılmıyorsam 160 bin, 170 bin mertebelerindeydi. 16 
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sene içinde neredeyse ikiye katlanmış oldu. Bu da üye-
lerimizin ve ayrılan üyelerimizin OYAK’a olan teveccüh-
lerinin seviyesini gösterir diye görüyorum. 
Üyelerden gelen yasal kaynaklarımız ve yasal yardımları 
ben 2004’ten beri sunuyorum dikkatinize. Gördüğünüz 
gibi gelen yasal kaynaklarla giden yasal yardımlar ara-
sında eksi bir fark var. Bizim üyelerimiz “Her ay gürül gü-
rül para geliyor, tabii burayı yönetmek kolay.” diyorlar. 
Aynı anda gürül gürül para çıktığının da farkında olma-
dıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla arada bir negatif çizgi iler-
liyor, fakat EMS açısından bakıldığı zaman, EMS katılım 
paylarının EMS için yapılan çıkışların üzerinde olduğu 
ve dolayısıyla EMS’den yapılan kazançların, yani artı 
218 milyonun, aktif üyelerden dolayı oluşan eksi 733 
milyonu dengelediğini ve onun sayısını daha da aşağı-
ya çektiğini görüyoruz. Yani bir anlamda EMS üyelerinin 
faaliyetleri aradaki negatif değerin azalmasına katkıda 
bulunuyor. 
Finansal yatırımlarımızın toplam varlık içindeki payla-
rını gösterdik. Gördüğünüz gibi %30 mertebelerinde 
kalıyor. Daha detaylı inceleyebilirsiniz. Sayın Bakanımın 

uyarısı çerçevesinde hızlı hızlı ilerliyorum. 
Türkiye’de OYAK’ın çeşitli yatırımları var. Dünyada da 
bugün itibarıyla birçok ülkedeyiz, ülkemiz dışında 19 
farklı ülkede bulunuyoruz. 12 farklı fonksiyonel para bi-
rimini dengeliyoruz, yönetiyoruz ve dediğimiz gibi bu-
ralarda da, dünyada 53 noktada faaliyet gösteriyoruz. 
OYAK’ın genel tanıtımı ve amacı için her yıl söylediğim 
hususları buralarda da tekrar etmek mümkün ama 
OYAK 1911 yılında kurulan Askeri İkraz Sandığının de-
vamıdır. 1961’deki kanun Geçici 1’inci maddesiyle bunu 
işaret etmektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, 
mali ve idari bakımdan özerk bir tüzel kişidir. 
Bunun dışında benzer kuruluşlar gelişmiş ülkelerde var-
dır. Onların tabiriyle tamamlayıcı bir mesleki emeklilik 
fonudur. Biz de bu Fonların Federasyonunun bir üyesiyiz. 
Burada ayrıca üyelerimizi bilgilendirmek, üye olmayan-
lara da bilgi sunabilmek açısından bazı hususlara de-
ğindik: 
OYAK’ın bir sermayesi yoktur. OYAK’ın bir parası yoktur. 
Yönetilen para sizlerin kazançlarınızdır. Kazançlarınız-
dan yaptığınız katkılardır. Dolayısıyla biz yıl içinde bu 
paraları değerlendiriyoruz. Oluşan değer, yani serve-
tin artışını tekrar üyelerimize dağıtıyoruz. Böylelikle, 
OYAK’ın elindeki bütün varlıklar üyelerin üzerine pay-
laştırılmış oluyor. Biz sadece net kârı değil oluşan artan 
değerin dağıtımını yapıyoruz bugün burada. 
Bunun dışında biz yeddiemin sıfatıyla kârlılık, verimlilik, 
kurumsal yatırım ilkelerine göre sizlerin imkânlarınızı, 
sizlerin bize emanet ettiğiniz parayı yönetiyoruz. Çeşitli 
çalışmalar yürütüyoruz ayrıca, sırf bu parayı yönetme-
nin yanında. 
Türkiye’deki vergilerin %1.14’ünü ödediğimizi görüyo-
ruz. OYAK’a bağlı şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin 
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OYAK NEDİR

• Amacı: TSK mensuplarının geleceklerine maddi açı-
dan daha güvenle bakmalarını sağlamaktır. Kuruluş 
çalışmaları 1950’lerin ortasında başlamış olup 1 
Mart 1961 tarihinde 205 sayılı Kanun ile kurulmuş-
tur. 1911 yılında kurulan “Askeri İkraz Sandığının” 
devamıdır (Geçici md.1).

• OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde, özel hukuk hü-
kümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel 
kişiliğe sahip bir kuruluştur.

• OYAK, ekonomileri gelişmiş ve ileri demokrasiye sa-
hip bir çok ülkede (Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre, 
Danimarka, İngiltere vb.) örneklerine çok rastlanan, 
devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik 
yardımlarına - sadece üyelerinin sağladığı kaynakla-
rı kullanarak, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet 
alanlarında - ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, 
tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.

• OYAK, 2003 yılından itibaren Avrupa Mesleki Emek-
lilik Fonları Federasyonu (Kasım 2012’de değişen 
adıyla Pensions Europe) üyesidir. 

• OYAK’ın üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma 
Genel Komutanlığı mensupları ile Kanun’da belir-
tildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılmayı 
arzu eden çalışanlarından oluşur.

• Bir tüzel kişilik olarak OYAK, üye aidatlarından ve ya-
tırım gelirlerinden oluşan birikimleri yöneterek elde 
ettiği karların tamamını emekli olacakları tarihe ka-
dar değerlendirilmek üzere üye hesaplarına kayden 
aktarır. Dolayısıyla, OYAK’ın bütün varlıkları her za-
man üyelerinin üzerindedir, kendi tüzel kişiliğine ait 
ayrı bir “parası”, yani bir varlığı yoktur.

• OYAK, mevzuat çerçevesinde, üyelerine; emeklilik, 
ölüm ve maluliyet yardımları yaptığı gibi, ayrıca is-
teğe bağlı olarak emekli maaşı, konut edindirme ve 
borç verme gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır.

• OYAK, üyelerinin tüm bu birikimlerini yeddiemin sı-
fatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım ilkeleri-
ne göre yönetir.

• OYAK, eksik bilgiyle iddia edildiğinin aksine, çeşitli 
vergiler ödeyen bir kuruluştur. Nitekim, 2015 yılın-
da Türkiye’de ödenen toplam Vergilerin %1.14’ünü 
ve toplam Kurumlar Vergisinin ise %1.90’ını OYAK ve 
Grup Şirketleri ödemiştir.

• OYAK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası değildir. 

• OYAK, Milli Savunma Bakanlığı’nın veya başka her-
hangi bir idari kurumun merkez veya taşra teşkilat-
ları içerisinde yer alan, bunların hiyerarşik denetimi 
ya da idari vesayeti altında olan, idari bir kuruluş de-
ğildir. Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları ile ilgili 
3046 sayılı Kanun’da yer almamaktadır.

• OYAK; genel bütçeden, düzenleyici ve denetleyici 
kurum bütçelerinden ya da mahallî idarelerin büt-
çelerinden pay alan veya kendisine Devlet tarafın-
dan gelir tahsis edilmiş olan özel bütçeli bir kuruluş 
değildir. 5018 sayılı Kanun’da (Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu) ve Tablolarında yer almaz.

• OYAK, Devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının bir par-
çası da değildir ve bu kuruluşların bütçelerinden pay 
almamaktadır. Hiçbir zaman da almamıştır.

• OYAK, savunma sanayii faaliyetlerine katılan ticari bir 
kuruluş değildir. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri ile hiçbir ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

• OYAK, kamu kaynağı kullanmamaktadır; Devletten 
kuruluş aşaması dahil herhangi bir yardım veya kat-
kı almamaktadır. Hiçbir zaman da almamıştır.

• OYAK bir anonim veya limited şirket değildir. Serma-
yesi ve çıkarılmış hisse senedi yoktur. Dolayısıyla, 
Devletin veya kişilerin elinde hiçbir zaman OYAK 
hissesi olmamıştır.

• OYAK değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hu-
suslar:

• Kendi kanununda OYAK’ın, “... Bu Kanun ile husu-
si hukuk [kamu hukuku dışı özel hukuk] hükümle-
rine tabi olup, mali ve idari bakımdan muhtar ve 
hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül,” olduğu, 

• Bir sosyal yardımlaşma kuruluşu olduğu, 

• Sadece üye aidatları ve bu aidatların işletilmesin-
den elde edilen gelirlerle tüm yardım ve hizmetle-
ri yerine getirdiği, 

• Devletin herhangi bir kaynağını hiçbir zaman 
kullanmadığı, 

• Benzeri kurumların evrensel ve vazgeçilmez ilke-
si olan “bireysel eşitlik” / “kaynakların katılımcılara 
adil dağıtılması” prensibine uyulması gerekliliği,

• Sadece mevcut üyelerine değil, gelecek nesillere 
karşı da yükümlülükleri ve işlevleri bulunduğu,

hatırlanmalıdır.
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ise Türkiye’deki vergilerin %1.90’ını teşkil ettiğini görü-
yoruz. 
OYAK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası değildir. Sa-
vunma organizasyonunda, devletin sisteminin içindeki 
organizasyonda yeri yoktur. Bütçeden pay almamakta-
dır. Herhangi bir idari kurumun merkez veya taşra teş-
kilatları içinde değiliz. Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları ile ilgili 3046 sayılı Kanun’da da yer almıyoruz. 
Bunlar bildiğiniz şeyler ama tekrar değineyim dedim.
Bütçeden pay almıyoruz. Sosyal güvenlik kuruluşlarının 
bir parçası değiliz.
Savunma sanayii faaliyetlerine katılmıyoruz. Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile ilgili bir ticari ilişkimiz bulunmamaktadır. 
Kamu kaynağı kullanmıyoruz. Hiçbir zaman kullanma-
dık. Bir anonim şirket veya limited şirket değiliz.
 Biz temelde bir sosyal yardımlaşma kurumuyuz. Husu-
si hukuk hükümlerine tabiyiz. Sadece üye aidatları ve 
bunların işletilmesinden elde edilen gelirlerle yardım 
ve diğer işlevlerimizi yerine getiriyoruz.
Arkadaşlar, şimdi bu 2015’e yönelik değerlendirmeleri 
size kısaca arz ettim. Dediğim gibi sizler zaten detaylı 
bu konuları çalıştınız ama ben gene de bunları diğer 
üyelerimiz de değerlendirebilsin diye hızlıca değindim. 
Şimdi ilginç bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. 2000 yı-
lında çıktığımız yolculuğun burada ilk aşamasını 2016 
yılında tamamladığımızı düşünüyorum. Aslında 2015 
yılında tamamladık. 
Dünyaya açılacağız diyorduk, açıldık. Bu konuda yıllar 
içinde yaptığım çeşitli söylemlerde, 2001 yılından baş-
layarak; “biz bir dünya şirketi olacağız, dünyadaki var 
olan ticari bütün kurallara uyacağız, bunların gerekle-
rini yerine getireceğiz, sonuçta Türkiye’nin en önemli, 
en büyük kurumlarından, kazançlı kurumlarından biri 
olacağız ve yurt dışına açılacağız” diye çeşitli söylem-
lerim oldu. 2001 yılından başlayan bu söylemler yıllar 
içinde aynen uygulandı ve 2015 sonu itibarıyla, sanı-
yorum söylediğimiz bütün hedeflerimize vardık. Fakat 
şimdi yeni stratejiler oluşturma dönemimiz geldi. Yeni 
bir platforma geçtik. Dolayısıyla ben size çok kısaca 
geçmişten izlenen stratejiyi ifade edeyim ki bundan 
sonraki stratejimize de yol göstersin. Zira 2016 yılı zor 
bir yıl. Geçen sene de bizim için zor bir yıldı. Ülkemizde 
2 seçim yaşandı. Sayın Bakanımın dediği gibi etrafımız 
ateş çemberi. İçeride çeşitli huzursuzlukları, dışarıda çe-
şitli huzursuzlukları yaşadık. Dünya piyasaları, Amerika, 
Avrupa ve diğer bölgeler sıkıntı içinde. Hâlâ bu sıkıntılar 
devam ediyor. Dolayısıyla biz bütün bu çerçeve içinde 
yeni bir stratejiyle ileriye doğru gidebilmeliyiz. 
Şöyle size hatırlatmalar yapayım: 
Göreve geldiğim sene birtakım krizler olacağı kanısın-
daydım. Onun için bütün planladığımız iştirak ve gayri-
menkul yatırımlarımızı durdurduk. 

İşte, üzerimizde çeşitli baskılar vardı. MAİS’te ve diğer 
şirketlerimizde Fransızların bazı hak talepleri vardı. On-
ları reddettik. 
Nakit pozisyonuna geçtik. Dövizde pozisyon aldık. 
Bizden para çıkışı dursun diye Borç Verme Hizmetini 
VakıfBank’a devrettik ve ilk olarak da daha göreve gelir 
gelmez, Kurum’daki son altı ayımızı bağımsız dış dene-
tim şirketine denetlettik. Yıl sonunda gene denetlettik 
ve bütün şirketlerimizde bunu zorunlu hale getirdik. 
Dünyada ilk dört arasına giren bütün denetim şirketle-
rini kullandık. 
Kurum kimliğimizi yeniledik. 
İşte, güvenlik şirketimizi kurduk ki kendi güvenliğimizi 
kendimiz değerlendirelim diye. 
Bundan sonra, yansıda gösterdiğim gibi çeşitli çalışma-
lar 2001 yılında başladı. 
Geldiğim zaman elimizde 11 şubeli çok zor durumda, 
faaliyet yapması imkânsız olduğunu değerlendirdiğim 
bir banka vardı. Bunu o şekliyle kapatmak veya satmak 
olası değildi. Dolayısıyla Sümerbank’ın alımı teklifi önü-
müze geldiği zaman, içinde 6-7 banka olan Sümerbank 
adlı kuruluşu aldık. Onun bazı iştiraklerini de aldık ve 
neticede bu bankamızı yeni bir hüviyete dönüştürdük. 
Yeni bir bina aldık. O binada OYAK Bank’ı yeni bir banka 
olarak konumlandırdık. 
Onun dışında, burada da, yansıda gördüğünüz gibi, 
hepsini okumayayım ama yeni yeni çalışmalara geçtik. 
Enerji şirketini kurduk, kâğıt şirketini aldık. İşte bazı iş-
tiraklerimizi elden çıkardık. Bunların artık bizim o dö-
nemlerde faaliyetimize katkısı olmayacağını düşündük. 
OYAK Emeklilik’i kurduk. Birçok şirketimizi birleştirdik. 
Hatta TÜPRAŞ ihalesini almak için çalışmalar yaptık. 
1.7 milyar dolara alabileceğimizi düşünürken teklifimiz 
kabul görmedi. Sonra TÜPRAŞ malumunuz 4 milyarın 
üzerinde bir değerle 2005 yılında satıldı. Yani o kaçmış 
büyük bir fırsattı ama bizim stratejimizin içinde o da 
vardı. 
Onun dışında, Türkiye’deki en büyük enerji şirketlerin-
den biri olan İSKEN’de hisseler aldık ve ayrıca ileride 
büyük yatırımlar yapacağımız için, uluslararası kaynak 
kullanabilmek için piyasalardan sendikasyon kredisi 
kullandık, sadece olayı öğrenelim ve bu yönde adımlar 
atalım diye. Arka arkaya iki sendikasyon yaptık. Kendi-
mizi, ismimizi ve durumumuzu piyasalara ispatladık. 
Moody’s ve Standard&Poor’s’a 2005 yılında derecelen-
dirme yaptırdık. Bu derecelendirme Türkiye’de hazine 
ve bankacılık sektöründen sonra özel sektörde yapılan 
benim bildiğim kadarıyla ilk derecelendirme oldu. Ora-
da da çok yüksek bir derece elde ettik. 
Bunun dışında birçok çalışmalar yapıldı. TÜPRAŞ iha-
lesine katıldık ama 4 milyarı aşan bir rakamı kaldıra-
mayacağımız düşüncesiyle çekildik ama öte yandan 



OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2016

18

ERDEMİR’in özelleştirme ihalesine girdik ve onu aldık. 
Sırf bu işler için ayrı bir holding kurduk.
ERDEMİR’in hisselerini ve 8 iştirakini 2006 yılında fiilen 
aldık. İSDEMİR’deki yassı çelik yatırımlarına devam ettik. 
Orada Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yaptık. 
Yatırım ortaklığı kurduk. Bazı çimento şirketini elden çı-
kardık. 
Sonuçta 2007 yılında OYAK Bank’ı sattık. Çünkü 5 sene 
satmama vecibemiz vardı. Biter bitmez dünyada bir 
finans krizi geldiğini değerlendirip OYAK Bank’ı sattık. 
Ciddi miktarda bir kâr ve kazanç, nakit elde ettik. 

Bunun dışında, yansıda gördüğünüz gibi, 
birçok portföyümüzde düzeltmeler, ince 
ayarlar ve diğer çalışmaları sürdürdük. 
ERDEMİR’de yeni yatırımları, yüksek fırınları 
tamamladık. 
Havacılık ve denizciliğe girdik. 
Finans sektöründen çıkmak için, gelişen 
şartlar altında, 2008’in sonunda birçok şey 
sıkıntı olacak diye AXA-OYAK Holding’deki 
hisselerimizi, yani sigorta şirketini elden 
çıkardık. OYAK Emeklilik’i elden çıkardık. 
Yassı çelik üretimine 2008’de İSDEMİR’de 
başladık. Yani İSDEMİR’de, uzun çelik üre-
tilen bir fabrikada, o üretim sürerken ta-
mamen yassı çelik üreten yepyeni bir fab-
rika oluşturmuş olabildik. 
Bunun dışında yeni enerji şirketi kurduk. 
Girişim sermayesi konusunda dünyada ta-
nındık, bilindik, belirli yerlere oturtulduk. 
2010 yılında yeniden bazı ince ayarlar 
yaptık. Fakat 2010 yılında sıkıntılarımız da, 
dış dünyadan OYAK’a yansıyan sıkıntılar 
da gözle görülür hale geldi. Kamu İha-
le Kurumu “OYAK bir kamu kuruluşudur.” 
dedi, hâlbuki içinde açık seçik “hususi ka-
nun hükümlerine tabidir” diyor. Bu yön-
den şimdi de memnuniyetle görüyoruz 
ki, Anayasa Mahkemesi’nin de benzer bir 
kararı var. Öyle denilen bir kurum kamu 
kuruluşu olamaz diyor. Bunun üzerinde 
çalışacağız. 
Bunun dışında, gene ince ayarlar tabir 
edebileceğim, ama okuyorsunuz 2011 
yılında birçok yeni düzenlemeler yaptık. 
Finansman şirketi kurduk, araba satışlarını 
finanse edelim diye. 
Onun dışında kendimizi daha iyi anlata-
bilmek için Avrupa’da çeşitli çalışmalar 
yürüttük. 
Yeni yüksek fırın yatırımlarımızı tamam-
ladık. 

Halk Leasing, finans kurumu olayından tamamen çıka-
lım diye satıldı.
Bunun dışında, 2012’de sıkıntılarımız belki pik noktası-
na ulaştı. Çeşitli vergi konularıyla uğraştık. Dilekçe ko-
misyonuna defalarca bilgi verdik. 
Fakat bu arada, memnun olmadığımız, kazancından 
tatmin olmadığımız ETİ Grubu şirketlerinden çıktık. 
Enerji Grubu şirketlerimizi tek bir çatı altında topladık. 
Akdeniz Kimya denilen bir şirketi bünyemize kattık. PVC 
denilen plastiğin hammaddesi tek başına işe yaramaz, 
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bu PVC’nin içine muhakkak katkı maddeleri 
koyulmalıdır. Akdeniz Kimya o katkı mad-
delerini üreten bir şirket. 
Bunun için çeşitli başka şirketlerle… Yan-
sıda görülüyor, vakit almamak için Sayın 
Bakanımın uyarısı çerçevesinde, hızlı gidi-
yorum.
2014 yılında yeniden başka girişimlerde bu-
lunduk. 1972 yılından beri Kuruma yeterli 
katkıyı sağlayamayan TUKAŞ’ı elden çıkar-
tabildik. 
ERDEMİR Grubu’muz, yıllardır dünyada sü-
ren çelik krizinin içinde birçok ülkede çelik 
şirketleri zararlar ederken, 2014 yılında da, 
daha ondan evvelki yılda da, tabii geçen 
sene de kârlılığını sürdürdü. Dolayısıyla her-
halde bu dünya krizinde, bilhassa çelik sek-
töründeki krizde bu dönem içinde hiç zarar 
etmeyen dünya şirketlerinin içine girdi. 
Onun dışında birçok başka ince ayarlar yap-
tık. İnşaat şirketimizin, SGK’na ait %25’lik 
hissesini Özelleştirme İdaresinden aldık. 
Çimento Grubu Şirketlerimizi “OYAK Çimen-
to” altında topladık, bir holding altında. 
Şimdi bu holding altında topladığımız şir-
ketleri yeniden gerekirse halka açma imkâ-
nımız var. 
İSDEMİR hisseleri Borsa’nın özel seansların-
da işlem görmeye başladı. 
Gördüğünüz gibi burada bence başta baş-
layan ince bir strateji çizgimiz oluştu. Yani, 
önce dünya ne yapıyor, nakdi elimizde tu-
talım, doğru para birimleriyle çalışalım, dış 
denetimimizi yaptıralım, bunun dışında 
dünya finans şirketleriyle, finans dünyasıy-
la daha bütünleşelim, daha yakınlaşalım 
dedik, onlarla girişimlerimizi sürdürdük, ra-
tinglerimizi yaptırdık. 
Bizim “UFRS” dediğimiz, şu anda yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun mecbur kıldığı uygu-
lamaları daha biz 2000 yılından itibaren 
yapmaya başladık. 2000 yılında başladığı-
mız zaman bugün uygulanan sistem mec-
buri değildi. Ama dış denetimimizi yaptır-
dık. UFRS’yi uyguladık. Finans piyasalarıyla 
bütünleştik. Krediler aldık. O kredilerle bir 
gecede istediğimiz finansmanı yaratır hale 
gelebildik. ERDEMİR’i aldık. 
Biliyorsunuz ERDEMİR’i biz almasaydık Ruslar almış ola-
caktı. Bugün de herhâlde Türkiye açısından sıkıntılar 
yaratmış olabilecekti. Bu sıkıntıları da götürmüş olduk. 
Tabii bütün bu sıkıntılar sırasında, Genel Kurullarımız, 

Yönetim Kurullarımız, Denetim Kurullarımız bize çok 
büyük destek oldular. 
Yalnız şunu da hatırlatayım: Mesela Banka’nın satılması 
sırasında, 2006’da satmaya karar verdik, çünkü Banka’yı 
biz 2001’de almıştık. 5 sene satamazdık. 2006’da satma-
ya karar verdik. 2005’te yaptığımız gözlemler ışığında, 
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2006’da yaptığımız çalışmalarda istediğimiz fiyatı, arzu 
ettiğimiz fiyatı bulamadığımızı düşündüğüm için, Ola-
ğanüstü Genel Kurul’u topladık. “Ben büyük bir riske gi-
receğim, yeniden bu fiyatı artırmaya çalışacağım, yetki 
veriyor musunuz?” dediğimde bir arkadaş dahi geri kal-
madı. Hepsi desteğini verdi. Sonuçta biz OYAK Bank’ı, 
malumunuz, 3 milyar dolara yakın bir rakama, Türki-
ye’de o zamanlarda olan satışların en yüksek seviyesine 
ulaştırarak satabildik. Ama bu, her zaman dediğim gibi, 
Genel Kurullarımızın, Yönetim Kurullarımızın, Denetim 
Kurullarımızın ve o zamanki hem kendi camiamızda 
olan, hem devletimizin yöneticilerinin hep destekleri-
ni gördük. Onun için tabii ben, sizler namına, o bütün 
destek veren kişilere, kurumlara şükranlarımı sunmak 
istiyorum. Çünkü o yıllarda yürüttüğüm, “OYAK’ı ufak 
bir kurum olmaktan çıkartıp, sıkıntılı olan bir kurum ol-
maktan çıkartıp, çok üstlere çıkartacağız, Türkiye’nin en 
önde gelen kuruluşu yapacağız” demiştim. O yöndeki 
yolculuğumuzu kendi gönlümde iyi kötü tamamladığı-
mızı düşünüyorum.
Şimdi, bu yapılan öngörüler, stratejiler, uygulamalar 
çerçevesinde, yeni stratejilerin oluşması, yeni değerlen-
dirmelerin yapılması ve değişen günümüzün gerektir-
diği yeni uygulamaların gündemimizde olması lazım. 
Ama geçmişte yapılan vizyon, strateji ve diğer uygu-
lamaların bize ışık tutacağını ümit ediyorum. Sadece 
burada üyelerimiz de görsün, bilsin, duysun diye kısa 
başlıklar sundum. 
Size iki tane değişik kitapçık sunduk çalışmalar sıra-
sında. Biri 2000-2015 yıllarında OYAK’ın tarihçesi ki, bir 
taslak halinde, daha çalışılması lazım ama sizlerin de 
değerlendirmelerinizi alabilelim diye bu taslağı sizlere 
sunduk. Onun dışında, yıllar içinde yapılan çalışmalarda 
benim ifadelerimi ve diğer değerlendirmeleri, yapılan 
çalışmaları anlatan bir başka çalışmayı sunduk. Arzu 
eden diğer üyelerimiz, almamış üyelerimiz de bugün 
alabilirler bunları.
Böylelikle bazı bilgileri kafamızda tazeleyerek, yenile-
yerek, bundan sonraki dünyalarımızın planlarını hep 
beraber yapmalıyız. Çünkü dünya artık 2000 yılının 
dünyası değil. Dünya 2016 yılının dünyası ve çok zor 
bir yıl. Geçen sene mesela, doların artışının bize katkısı 
oldu. Çünkü elimizdeki varlıklardan biri dövizdi, bir di-
ğeri gayrimenkullerdi, bir diğeri de iştirakler ve iştirak-
lerdeki hisse senetlerimiz idi. Bunların hepsinin değeri 
arttı veya artacak değerlere doğru biz çalışmalarımızı 
kaydırdık. Doğru pozisyonlar aldık. Ama şu anda da 
görüyorsunuz, dolar iniyor, çıkıyor, bunun çok iyi yö-
netilmesi lazım. Bunun için yıl sonunda olacak durumu 
ona göre tahmin edip gerekli işlemlerin, gerekli sigorta 
işlemlerinin, gerekli girişimlerin iyi sürdürülmesi lazım. 
Piyasalar Türkiye’de zor durumda. Çünkü bu da dış dün-
yaların etkisini hissettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. 

Yarın öbür gün FED ne yapacak diye bütün Türkiye ne-
fesimizi tuttuk, bekliyoruz. Böyle bir dünyada, dış dün-
yanın parçası haline gelmiş bir Türkiye’de, dış dünyaları 
iyi anlayarak, ona göre tedbirler alarak bakmalıyız. Çün-
kü bizim sistemlerimiz, kayıt sistemlerimiz, UFRS, birçok 
olayı konsolide bazda ele almamızı amir. Onun için biz 
de buna göre tedbirlerimizi alabilmeliyiz. 
Ama şurada görmüştüm ki benim yaptığım doğruy-
muş. Mesela ben göreve geldiğim zaman geriye hiç 
bakmadım. Gerideki eksiklikler nedir diye, bunları tes-
pit etmeye çalıştım ama benim gönlümdeki birçok ıvır 
zıvır konuyla uğraşmadım. Bir tek yaptığım şey ileriye 
bakmak oldu. İleriye baktığımız için, geriye de vakit 
kaybetmediğimiz için çok hızlı ilerleyebildik. Yoksa 
2000 yılında, 2001 yılının hatırlarsanız o kriz günlerinde 
ciddi zararlar olabilirdi. Biz ıvır zıvırla oynamadığımız, 
geçmişle uğraşmadığımız için, o günle ve gelecekle 
uğraştığımız için hızla ileriye gittik. Bundan sonra da 
biz dünyada ne olduğunu iyi anlayıp, dünyada neler 
olacağını iyi tahmin edip hep ileriye doğru gitmeliyiz, 
çünkü OYAK bir anlamda bisiklet gibi, pedal çevirmeyi 
durdurduğumuz zaman muhakkak sıkıntıya düşebiliriz. 
Çok müdebbir bir şekilde, hızlı bir şekilde ileriye doğru 
pozisyon almalıyız. O bakımdan çalışmalarımızı hızla 
sürdürmeliyiz. 
Sizlere şimdilik bu kadar diyeyim. Sanıyorum 2015 yı-
lına yönelik çerçeveyi hızlıca ifade ettim. Oraya gelen 
günlerdeki birçok çalışmayı hatırlatmaya ve oradan 
biraz ilham alarak ileriye gitmemizi öngörerek bazı 
değerlendirmelerimi sundum. Ayrıca gerektiği zaman 
başka değerlendirmelerimi de ifade edebilirim. 
Şimdilik teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Coşkun Bey’e teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki gündem maddesine geçmeden önce, Genel 
Kurul Üyelerine 20 gün önce gönderilen ve Kurulumu-
zun gündemine sunulan raporların okunmamasına iliş-
kin bir önerge var; önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Genel Kurul Üyelerine yasal süresinde gönderilen ve Ku-
rulumuzun gündemine sunulan raporlar, Kurulumuzca 
önceden incelenmiş olup, eleştirilere yeterli zamanın ay-
rılabilmesini temin amacıyla anılan raporların okunma-
masını,
Arz ve teklif ederiz.
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önergeyi dinlediniz.
Önerge hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? 
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Görüyorum yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-
yenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz…
GÜNDEM MADDESİ : 2015 yılı Yapılan İşler Raporu/Fa-
aliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Dış 
Denetim Raporları ve 2015 yılı Teknik (Aktüeryal) Ra-
por’un sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

BAŞKAN - Gündemin bu maddesi, 2015 yılı Yapılan 
İşler Raporu/Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Rapo-
ru, Bağımsız Dış Denetim Raporları ve 2015 yılı Teknik 
(Aktüeryal) Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve karara 
bağlanmasıdır.
Denetleme Kurulu Raporu’nu Denetleme Kurulu 
adına takdim edecek olan Denetleme Kurulu Üyesi 
Tümgeneral Salih KARATAŞ’ı kürsüye davet ediyorum.

SALİH KARATAŞ
DENETLEME KURULU ÜYESİ 

TÜMGENERAL
Sayın Başkanım, Genel Kurulun Değerli Üyeleri, Kıymet-
li Konuklar; 
Denetleme Kurulu Raporumuzu mevzuat çerçevesinde 
hazırlayarak Genel Kurul Üyelerine zamanında ulaştır-
dık. Ben özet olarak arz edeceğim. 
2015 yılında yürütülen faaliyetler sonucunda, Kurum 
Konsolide Net Varlığı 22 milyar 443 milyon liraya ulaş-
mış olup 56’ncı Olağan Genel Kurul’un onayını takiben 
nema oranı, biraz önce Genel Müdürümüzün de belirt-
tiği gibi, %17.1 olarak gerçekleşmiş olacaktır. Bu nema-
ya esas teşkil eden “Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” 3 
milyar 330 milyon liradır.
“Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” tutarı incelendiğinde, 
en önemli payın %55.7 ile şirket/hisse yatırım gelirlerin-
den oluştuğu, bunda da en büyük katkının %65.8 pay 
ile demir çelik ve %17.2 pay ile çimento sektöründen 
gelmekte olduğu, tespit edilmiştir.
OYAK Grubu’nun geleceğe yönelik sürdürülebilir büyü-
me ve kârlılığının sağlanması için, şirket yatırımlarından 
elde edilen gelirlere yönelik sektörel çeşitliliğin ve den-
geli dağılımın sağlanması çalışmalarının devam etmesi-
nin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
OYAK Grubu’nun yurt içi ve yurt dışında pek çok yatı-
rım yaptığı dikkate alınarak, OYAK Yönetim Kurulunun 
Ağustos 2005’te aldığı karar ile uygulamaya konulan ve 
Nisan 2015 tarihinde güncellenen “OYAK Yatırım Politi-
kası Esasları” dokümanında yer alan, özellikle yurt dışı 
yatırım politikası stratejilerinin, yapılan yeni yatırımlar 
da göz önünde bulundurularak Genel Kurul bilgisine 
sunulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda, Kurum’un mevcut Grup şirketlerinden 
oluşan şirket portföy yapısı, gelişen ekonomik koşullar 
çerçevesinde sürekli gözden geçirilmeli, üye varlıkla-
rında artış sağlayan şirket portföy yenilemelerine bir 

plan dahilinde devam edilmeli, yurt içi ve yurt dışında 
gelişen yeni ve kârlı sektörlere yönelik yatırım fırsatları 
takip edilmelidir. 
Finansal tablolar konsolide bazlı hazırlandığından, 
Grup şirketlerinin finansal risklerinin sürekli izlenmesi, 
finansal tablolar ile dönemsel bağımsız denetim rapor-
larının titizlikle takibi ve sonuçlarının OYAK Yönetim Ku-
ruluna periyodik olarak sunulması uygun olacaktır. 
Tüm Grup şirketlerinin temsil ve ilzamlarına yönelik 
yetki beyannameleri incelenmiş olup, bu kapsamda; 
yönetim gücü OYAK’ta olan şirketlerin tümü için yürü-
tülmekte olan uyumlaştırma çalışmalarının en kısa sü-
rede tamamlanmasında yarar görülmektedir. 
Grup şirketlerinin operasyonel ve hukuksal risklerinin 
etkin yönetilmesi ve şirketlerin Yönetim Kurullarının 
Kurum Yönetim Kurulu ile koordinasyonu önem arz et-
mektedir. 
Bu doğrultuda, Grup şirketlerinin Genel Kurullarının 
Yönetim Kurullarına, Yönetim Kurullarının Genel Müdür 
ve icraya verdikleri yetkilerde; şirketlerin büyüklükleri 
ve sektörel özellikleri de dikkate alınarak temsil ve il-
zam uygulamalarında riskli işlemlerden kaçınılacak dü-
zenlemeler yapılmalıdır.
Grup şirketlerinin büyüklükleri ve sektörel özellikleri de 
dikkate alınarak, “faaliyet dışı iş ve işlemlerinde” Kurum 
Yönetim Kurulunun daha kısa periyotlarda bilgilendiril-
mesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Grup şirketlerinin faaliyetlerine yönelik olarak OYAK Yö-
netim Kuruluna yaptıkları sunumlarda, şirketlerin yöne-
tim kurullarında alınan önemli kararların özetleri, var-
sa iç denetim raporlarındaki önemli bulgular ve OYAK 
nemasını etkileyebilecek nitelikteki önemli davalar ve 
riskli hususların da aktarılması uygun olacaktır.
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Şirket yatırımlarına ilave olarak Kurum nemasını arttı-
ran bir diğer yatırım kalemi de finansal yatırımlar olup, 
bu kapsamda; varlıkların ekonomik beklentilere göre 
çeşitli finansal araçlara yatırıldığı ve 2015 yılı “Toplam 
Dağıtıma Esas Kaynak” tutarının %33.2’lik kısmının fi-
nansal yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluştuğu 
tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede 2015 yılında Kurum tarafından yönetilen 
ortalama plasmanın, 7.5 milyar TL olduğu, ekonomik 
konjonktür çerçevesinde yapılan çeşitli finansal işlem-
lerle plasmanlardan elde edilen ortalama getirinin 

%14.7 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
Yönetim Kurulunun 28 Ocak 2016 tarihli toplantısında, 
OYAK finansal tablolarında oluşan yabancı para pozis-
yonunun OYAK neması üzerinde yaratabileceği potan-
siyel negatif etkilerden korunmasına yönelik yapılan 
işlemler hakkında karar alınmıştır. 
Bu konunun Yönetim Kuruluna getirilmesi olumlu mü-
talaa edilmekte olup, Genel Müdürlüğün yetkisi dâhi-
linde yaptığı işlemlere ilişkin gelişmeler hakkında belirli 
periyotlarda Yönetim Kuruluna bilgi sunulmasında fay-
da görülmektedir.

31.12.2015 Toplam Dağıtıma Esas Kaynak 
Dağılımı

Tutar
(Bin TL)

%

Finansal Yatırımlardan Gelirler (Net) 1,104,066 33.2

Gayrimenkul Yatırımlarından Gelirler (Net) 322,828 9.7

Şirket/Hisse Yatırımlarından Gelirler (Net) 1,856,822 55.7

Diğer Gelirler (Net) 47,159 1.4

Toplam Dağıtıma Esas Kaynak 3,330,875 100.0

%65.8 → Demir Çelik 
%17.2 →Çimento 

OYAK ve Grup şirketlerinin hazine ve finansman işlem-
lerinin tek merkezden ve daha etkin bir şekilde yöne-
tilebilmesi için Genel Müdürlükçe geliştirilmekte olan 
mevcut sistemin gözden geçirilmesi uygun olacaktır.
OYAK tarafından yapılan finansal yatırım işlemlerinin 
sonuçlarının üç ayda bir Yönetim Kuruluna sunulması 
konusunda karar alınıp uygulanmasının faydalı olacağı 
mütalaa edilmektedir. 
Aynı şekilde Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi ve Ko-
nut Ön Biriktirim Fonu gelirleri konusunda da üç ayda 
bir Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi uygun olacaktır.
2015 yılında Kurum yönetme-
liklerinin güncellenmesine yö-
nelik bir çalışmanın yapıldığı 
görülmüş olup, bu yönetmelik-
lerden genel nitelikli olanları-
nın Grup şirketlerindeki benzer 
yönetmeliklerle uyumunun in-
celenmesinde fayda görülmek-
tedir.
Emekli Maaşı Sistemi’ne katı-
lım oranının 2015 yılında kişi 
bazında %64.8 olarak gerçek-
leştiği, emeklilik yardımının ta-
mamını bırakarak katılımın ise 

%56.6 oranına ulaştığı tespit edilmiştir. 
Emekli Maaşı Sistemi rezervinin toplam rezerv içindeki 
payının her geçen yıl artarak geliştiği ve 2015 sonu iti-
barıyla %33.1’ine ulaştığı görülmüştür.
Her ne kadar emekli olan üyenin OYAK’a sadakatinin bir 
göstergesi olarak olumlu yönde değerlendirilse de, bu 
durumun OYAK’ın toplam nakit ve nakit benzeri varlık-
ları içindeki payının gelişimi ile ulaştığı seviye açısından 
bakıldığında, olası bir toplu çıkış halinde likidite riskinin 
daha etkin yönetilmesi önem arz etmektedir. 

EMS Üye Rezervinin Toplam Matematik Rezerv
İçerisindeki Payı 2015 2014 2013

EMS Üye Sayısı (Adet) 62,627 58,831 55,233

EMS Üye Matematik Rezervi (Bin TL) 6,324,130.5 5,260,487.0 4,430,108.3

Toplam Matematik Rezerv (Bin TL) 19,113,008.0 16,802,673.4 14,992,680.2

EMS Üye Rezervi / Toplam Matematik Rezerv (%) 33.1 31.3 29.6

Kişi bazında 2015 yılında,
EMS Katılım Oranı %64.8

4/4 Oranında Katılım %56.6  
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OYAK’ın en önemli kaynaklarından olan, üye aidatların-
dan ve Emekli Maaşı Sistemi katılım paylarından oluşan 
“Yasal Kaynaklar Toplamı” ile “Yapılan Yasal Yardımlar 
Toplamı” arasındaki fark OYAK’ın nakit ve aktüeryal 
dengeleri ve devamlılığının temini açısından önemlidir. 
Yıllar içerisinde yüksek nema oranına bağlı olarak 
emeklilik yardımı ödemelerinin arttığı, Emekli Maaşı 
Sistemi’ne katılımın artmasına rağmen “Yasal Kaynak-
lar” ile “Yasal Yardımlar” arasındaki negatif yönlü nakit 
farkın da rakamsal olarak artış eğiliminde olduğu gö-
rülmektedir. 
Konuyla ilgili alınan bağımsız aktüer raporunda Emekli 
Maaşı Sistemi ile ilgili olumsuz bir değerlendirme bu-
lunmamakla birlikte, OYAK’ın nakit ve aktüeryal den-
gelerinin sürdürülebilmesi için Sistemin etkin şekilde 
izlenmesinde fayda mütalaa edilmektedir.
Konut Kredisi Hizmeti ile ilgili olarak;
OYAK tarafından sürdürülmekte olan konut kredisi hiz-
metinde uygulanan faiz oranlarının konjonktüre göre 
güncellenmesinde kullanılan yöntemlerin yeniden 
gözden geçirilmesi, 
Faiz oranlarının bireysel eşitlik prensibi çerçevesinde pi-
yasada uygulanan faiz oranları da dikkate alınarak belir-
lenmesi, bunun belirli bir standartta yürütülmesi ve pi-
yasa faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak konut 
kredisi faiz oranının güncellenmesi, uygun olacaktır.
2015 yılı sonu itibarıyla toplam 10,896 üyenin 712 
milyon TL konut kredisi borcu olduğu, bunlardan 923 
üyenin ise 53.5 milyon TL borcunun şüpheli alacak du-
rumuna düştüğü; ancak, şüpheli alacak haline gelen 
anaparanın muaccel hale getirilmediği tespit edilmiş 
olup, anaparanın da muaccel hale getirilerek işlemlerin 
bu şekilde yürütülmesinin uygun olacağı değerlendiril-
mektedir. 
Konut kredisi hizmetinde, 1993 yılından itibaren muh-
telif Genel Kurullarda borcu kapama indirimi uygulan-
ması yönünde kararlar alındığı, bu uygulamanın anapa-

rayı da içerecek şekilde yürütüldüğü, 2015 yılında 1,345 
üyenin konut kredisini erken kapatması sonucu 5.3 mil-
yon TL indirim yapıldığı görülmüştür.
Erken kapatılacak borcun anaparadan indirim yapılma-
sının hem konut kredisi kullanmamış üyelerin aleyhine 
bir durum teşkil etmesi, hem de Kurum kaynaklarının 
adil dağılımı ve bireysel eşitlik prensibi ilkesine aykırı ol-
ması nedeniyle yeniden ele alınmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.
OYAK’ın yatırım stratejileri kapsamında, şirket portfö-
yünde yer alarak zarar eden Grup şirketleri ile kâr et-
mesine rağmen Kurum’a yeterli katkı payı veremediği 
değerlendirilen şirketlerin gözden geçirilmesi, uygun 
zaman, piyasa şartları ve diğer koşullara göre gereği-
nin yapılması, portföy veriminin artırılması bakımından 
önem arz etmektedir.
Kurum içi denetim fonksiyonunun OYAK Grubu’nun bü-
yüklüğüyle mütenasip ve daha aktif bir yapıya kavuştu-
rulması, denetimlerin daha efektif hale getirilerek şirket 
yönetimleri ile koordinasyonun sağlanması ve şirketle-
rin denetim mekanizmasının Kurum Denetim Başkan-
lığıyla koordinasyonun sağlanarak reorganize edilmesi 
uygun olacaktır.
OYAK’ı etkileyebilecek önemli davalar arasında -biraz 
önce de Genel Müdürümüzün belirttiği gibi- yer alan 
Kamu İhale Kanunu ile ilgili gelişmeler incelenmiş olup; 
yürüyen davanın aleyhe kesinleşmesi durumunda 
OYAK ve Grup şirketleri için stratejik olumsuz sonuçla-
rın doğabileceği dikkate alınarak yapılan girişimler de-
vam ettirilmelidir. 
OYAK’ı etkileyebilecek diğer önemli davalar ve riskli hu-
suslar ile Grup şirketlerine ilişkin bilgilere Rapor’un ilgili 
bölümlerinde yer verilmiştir.
Bu kapsamda; OYAK Yatırım İzmir Şubesinde gerçekleş-
tirilen usulsüz işlemler ile ilgili yapılan adli soruşturma 
sonucu eski bölge müdürünün tutuklandığı ve yargıla-
manın devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. Konunun 
hassasiyetle takibine devam edilmelidir. 

(Milyon TL) 2015 2014 2013

Üyelerden Gelen Yasal Kaynaklar (A) (İlgili Yıl Nakit Girişleri) 1,358 1,186 993

- Üye Aidatları 555 508 438

- Emekli Maaşı Katılım Payları 803 678 555

Üyelere Yapılan Yasal Yardımlar (B) (İlgili Yıl Nakit Çıkışları) 1,873 1,612 1,379

Yatırım Kazançlarıyla Karşılanan Fark (A-B) (İlgili Yıl Net Nakit Farkı) -515 -426 -386

(Yasal Kaynaklar-Yasal Yardımlar)/ Üye Rezervleri (%) 2.69% 2.54% 2.57%
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Sayın Başkan, Genel Kurul’un Değerli Üyeleri;
Sonuç olarak; yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 
Denetleme Kurulu olarak bizlerin de katıldığı OYAK Yö-
netim Kurulu toplantılarında alınan kararların, 205 sayılı 
Kanun’a ve Genel Kurul’un belirlediği hedeflere uygun 
olduğu, çalışmaların bu yönde yapıldığı,
2015 yılında Kurulumuzca yapılan denetlemelerde, 
Genel Müdürlükçe Türkiye Muhasebe Standartları ve 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun ola-
rak hazırlanan finansal ve teknik tablolar ile raporların 
mevzuata uygun olduğu, faaliyetlerin bütçe paralelin-
de ve yetkiler çerçevesinde yürütüldüğü, 
Faaliyet sonuçlarının belgelere, belgelerin muhasebe-
ce hazırlanan fişlere, bu fişlerin muhasebe kayıtlarına, 
kayıtların da sonuç hesaplarına aktarıldığı, yılsonu en-

vanter çalışmalarına ait değerlerin defter kayıtlarını 
tuttuğu tespit edilmiş olup ayrıntılara Rapor’un ilgili 
bölümlerinde yer verilmiştir. 
2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca Genel Kurul’a su-
nulan finansal ve teknik tabloların kabulü ile Yönetim 
Kurulunun ibra edilmesini Denetleme Kurulu olarak arz 
ve talep ederiz.
Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Şimdi, gündem maddesi gereğince söz konusu raporlar 
hakkında görüşme açıyorum.
Konuyla ilgili konuşmak üzere önceden konuşma is-
teğini Divana beyan eden Genel Kurul Üyemiz Maliye 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer DURAK’ı kürsüye da-
vet ediyorum.

ZAFER DURAK
MLY.ASB.KD.BÇVŞ.

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler; 
Genel Kurul’un 2015 yılına ait çalışmalarını tamamladı-
ğı, Yapılan İşler Raporu, Teknik Rapor, Denetleme Kuru-
lu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu’na ilişkin çalış-
malarını arz edeceğim.
OYAK Grubu şirketlerinin 2015 yılı faaliyetleri kapsa-
mında;
Atterbury SA tarafından 2015 yılı Ekim ayı içerisinde 
ABD merkezli MicroMedicine şirketinin çoğunluk hisse-
leri, ilk aşamada 6 milyon ABD doları tutarında sermaye 
konulması suretiyle alınarak, OYAK Grubu’nun tıbbi tek-
nolojiler alanındaki ilk yatırımı gerçekleştirilmiştir.
OYAK Çimento A.Ş., 2015 yılı Kasım ayında hisselerinin 
tamamı OYAK’a ait olacak şekilde kurulmuş ve 3 Ara-
lık 2015 tarihinde OYAK Grubu çimento şirketlerinin 
OYAK’a ait olan hisselerini devralmıştır.
14 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan hisse alım sözleş-
mesi ile özellikli alümina sektöründe dünya lideri olan 
ve işletme değeri 940 milyon ABD doları olarak belirle-
nen Almatis Grup hisselerinin tamamı Grup şirketimiz 
Atterbury SA tarafından 15 milyon ABD doları (43.7 mil-
yon TL) nakit bedel ile devralınmıştır. 
OYAK Renault, 2015 yılında 339,240 adet otomobil üre-
timi gerçekleştirmiş ve 270,229 adet binek otomobili 
de ihraç ederek hem otomobil üretimi hem de ihracatta 
adet bazında sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır.

ERDEMİR, 2015 yılında 4.4 milyon ton nihai mamul üre-
timi ile 3.4 milyon ton yassı mamul sevkiyatı gerçekleş-
tirmiş ve 3.4 milyon ton sıcak maden ile 3.9 milyon ton 
sıvı çelik üretmiştir. 
İSDEMİR, 5.2 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştire-
rek, Türkiye’deki en yüksek üretim değerine ulaşmıştır. 
İSDEMİR, dünya sıcak rulo üretimi içerisinde en düşük 
maliyetle üretim yapan ilk %5’lik üretici arasında yer al-
maktadır.
OYAK Grubu çimento şirketleri rekabetçi satış politikası 
ile yüksek bir performans göstererek, 2015 yılını da ka-
pasite ve pazar lideri olarak tamamlamıştır.
Kimya sektöründe Türkiye’deki toplam PVC stabilizatör 
tüketiminin %80’i Akdeniz Kimya tarafından karşılan-
maktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Kurum üye durumu yan-
sıda sunulduğu gibidir. Sistemdeki üyelerin %79.5’i ak-
tif üyelerden oluşmaktadır.

Üye Sayısı Oran (%)

Aktif Üye 242.962 79,5

Emekli Maaşı 
Sisteminde Yer Alan 62.627 20,5

Toplam Üye 305.589 100
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Toplam Dağıtıma Esas Kaynak yansıda görüldüğü gibi-
dir. Genel Müdürümüz zaten izah etti burayı, geçiyoruz.
Sistemdeki üyelerin rezervlerine %17.1 oranında ger-
çekleşen nema yansıtılmak üzere Genel Kurula sunul-
muştur.
Konut Ön Biriktirim Fonu’nda %12.49, Bağışa Dayalı 
Emekli Gelir Sistemi %12.50 oranında gerçekleşmiş 
ve her iki fon Kurum mevcutlarından ayrı ayrı olarak, 
yalnızca finansal yatırım araçları kullanılarak değerlen-
dirilmekte, varlıkları arasında, iştirak ve gayrimenkul 
yatırımı bulunmamaktadır
Üyelere ilişkin yasal kaynak/yardım nakit hareketleri 
yansıda görülmektedir. Aktif üye aidatlarının, üyelere 
yapılan yasal ödemeler toplamını karşılama oranı %73 
olarak gerçekleşmiştir.

Kurum 2015 yılı konsolide bilançosu 51.6 milyar TL ile 
kapatılmıştır.
Denetleme Kurulunca; 
OYAK’ın 2015 yılı Türkiye Muhasebe/Finansal Raporla-
ma Standartları çerçevesinde hazırlanmış finansal tab-
lolarının mevzuata uygun olduğu, 
Faaliyetlerin bütçe paralelinde ve yetkiler çerçevesinde 
yürütüldüğü, 
Faaliyet sonuçlarının belgelere ve muhasebe kayıtları-
na uygun olduğu, 
OYAK yatırım stratejileri kapsamında, zarar eden ve kâr 
etmesine rağmen Kurum’a yeterli katkı payı ödeyeme-
diği değerlendirilen iştiraklerin gözden geçirilmesi, uy-
gun zaman, piyasa şartları ve diğer koşullara göre gere-
ğinin yapılmasının iştirak portföy veriminin artırılması 
bakımından önemli olduğu, ifade edilmiştir.

Üyelere İlişkin Yasal Kaynak/Yardım Nakit Hareketleri 
(Milyon TL)

Üyelerden Sağlanan Toplam Nakit 1.358
Aktif Üye Aidatları 555
Emekli Maaşı Katılım Payları 803

Üyelere Yapılan Yasal Ödemeler Toplamı 1.873
Aktif Üye 1.288
EMS 585

Fark -515
Aktif Üye -733
EMS 218

%73

Türev ve finansal yatırım işlemleri konusunda belirli pe-
riyotlarla Yönetim Kuruluna bilgi sunulması, 
Kurum ve OYAK Grup şirketlerinin iç yönetmeliklerinin 
karşılıklı uyumunun incelenmesi hususu, 
Denetleme Kurulunca ayrıca vurgulanmıştır.
Bağımsız Denetim Raporu’nda; 
OYAK, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının yıl sonu 
itibarıyla konsolide finansal tablolarından elde edilen 
özet finansal tabloların, denetlenmiş konsolide finan-
sal tablolarla tutarlı olduğu ve Türkiye Muhasebe Stan-
dartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na 
uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir. 
Ayrıca söz konusu tablolar hakkında olumlu görüş ve-
rilmiştir.
Konut Ön Biriktirim Fonu’na ilişkin finansal tabloların 
söz konusu Fonun yıl sonu itibarıyla finansal durumunu 
ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, 205 sayılı Kanun’a ve 
Türkiye Muhasebe Standartları değerleme hükümleri-
ne göre tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olarak 
sunduğu belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde, Bağışa Dayalı Emekli Gelir Sistemi de, 
205 sayılı Kanun’a ve Türkiye Muhasebe Standartları de-
ğerleme hükümlerine göre gerçeğe uygun olarak sun-
duğu kabul edilmiştir.
OYAK Kanunu’nun 24’üncü maddesinde %5 olarak be-
lirtilen teknik faizin üye aidatlarının hesaplanmasına 
ilişkin bir parametre olarak algılanması gerektiği, diğer 
bir deyişle, garanti edilen teknik faiz olarak görülmeme-
si ve aktüeryal bilançonun hazırlanmasına temel teşkil 
edecek bir faiz oranı olarak algılanması gerektiği Prof.
Dr. Ali BOZER tarafından bir sonuç yorum belirtilmiştir.
İkincil mevzuat yardımı ile %5’lik teknik faiz konusunun 
açıklığa kavuşturulması bağımsız aktüer tarafından ra-
por edilmiştir. 
Söz konusu %5’lik teknik faiz OYAK Kanunu’nda yer al-
masına rağmen, tamamlayıcı bir emeklilik sistemi olan 
bu yapının harici bir kaynakla desteklenmemesi sebe-
biyle zorunluluk olarak algılanmaması gerektiği değer-
lendirilmiştir.
Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı he-
sabında sadece üyelerin yatırdığı fiili aidat tutarları ve 
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aidatların sistemde kaldığı sürenin esas alındığı, üyele-
rin emeklilik yardımı veya emekli maaşı hesaplamala-
rında, üyeler arasında hiçbir rütbe ayrımı yapılmadan 
aynı nema oranının kullanıldığı belirtilmiştir.
Kurum konsolide net varlık (net pozisyon) içerisinde-
ki aktif üye rezervlerin payının oransal olarak azaldığı, 
EMS üyelerinin rezervlerinin ise oransal olarak arttığı 
ifade edilmiştir.
OYAK’ın yapısında kamu sosyal güvenlik sistemlerinde-
ki gibi aktif üyelerin EMS’deki üyeleri finanse etme gibi 
bir durumu olmadığı için aktüeryal açık vermesinin de 
mümkün olmadığı belirtilmiştir. 
Genel Kurulumuzca incelenen raporlar kapsamında; 
Yürütülen tüm faaliyetlerde bireysel eşitlik ve kaynakla-
rın adil dağılımı ilkesinin dikkate alındığı, 
Elde edilen gelirlerde hiçbir kamu kaynağının kullanıl-
madığı, 
Faaliyetlerden elde edilen gelirden, her yıl artan miktar-
da verginin zamanında ödendiği görülmüştür.
Güvenli yatırımlara yönelme gerekliliği sebebiyle enf-
lasyonun üzerinde reel getiri elde edilmesinin zorluklar 
içerdiği, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Aktüer raporla-
rından da anlaşıldığı gibi, yüksek nema ve sürdürülebi-
lirlik adına iştirakler aracılığı ile ticari faaliyetlere devam 
edilmesi gerektiği, 
Genel Kurul çalışmaları esnasında yazılı raporlar hari-
cinde elde edilen bilgiler ışığında, Kurum üye menfaat-
leri göz önünde bulundurularak;
Kurum içerisindeki personel yapılandırmasının, kurum-
sal hafıza ve Kurum kültürünün zarar görmeden gele-
cek yıllara taşınacak şekilde biçimlendirilmesi,
Kurum nakit akışına olumlu etkisi dikkate alınarak 
EMS’nin devam ettirilmesi,
Yönetim gücü OYAK’ta olan şirketlerin tümü için stan-
dardizasyon çalışmalarına devam edilmesi,
OYAK Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 
Yönerge’nin güncel şartlara uygun hale getirilmesi, ay-
rıca Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan her bir 
üyenin ayrı ayrı ibrasına ilişkin hükümlerin daha açık 
düzenlenmesi,
Oluşabilecek bir suiistimal halinde Kurum’un zarar gör-
mesinin engellenmesi için, OYAK Grup şirketlerinin yö-
neticilerinin tamamının imza yetkilerinin uygun olduğu 
ölçüde yeniden gözden geçirilmesi,
Yurt dışı stratejik yatırımların daha etkin kontrol ve de-
netim ağının kurulması konularında çalışmalar yapılarak 
OYAK’ın etkin ve bilinçli büyümesinin sürdürülmesi,
Kurum’un aktüeryal yapısı ve yeni Türk Ticaret Kanunu 
dikkate alındığında bilançonun zarar eden şirketler-
den etkilenmemesi için iştiraklerin gözden geçirilmesi 
ve uyumlu olmayanların değerlendirilerek ekonomik 

şartlar içerisinde elden çıkarılmasının uygun olacağı,
OYAK’ın faaliyetlerini mevcut Kanun, ilke ve Kurul karar-
ları doğrultusunda başarıyla yürüttüğü, bundan sonra 
da aynı başarıyla devam edeceği değerlendirilmektedir.
Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Raporların ve ilgili önergelerin sunulmasından sonra 
lehte veya aleyhte varsa görüş bildirmek üzere Genel 
Kurul Üyelerine, Yönetim ve Denetleme Kurullarına, Ça-
lışma Tarzı Talimatı gereği son kez Genel Kurul Üyeleri-
ne söz vereceğim.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, bu konudaki de-
ğerlendirmelere katılıyoruz; gerekli çalışmaları yapaca-
ğız, önümüzdeki dönemde bunları sonuçlandıracağız.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
Son söz yine Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak is-
teyen üyemiz var mı? Görüyorum ki yok.
Bu konuya ilişkin önergeler var; okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Yeni TTK çerçevesinde, OYAK ve Grup şirketlerinin Ulus-
lararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile 
uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Stan-
dartları (TMS/TFRS) kapsamında hazırlanan ve ba-
ğımsız denetimden geçen 2015 yılı konsolide finansal 
tablolarında, 3,330,874,917.32 TL’lik (üçmilyarüçyüzo-
tuzmilyonsekizyüzyetmişdörtbindokuzyüzonyeditürkli-
rasıotuzikikuruş) “Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” oluş-
muştur. 
OYAK Kanunu’nda belirtilen cari yıl %5 teknik faiz tutarı, 
TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda top-
lam dağıtıma esas kaynak tutarına dâhil edilmiş olup 
Genel Kurul kararı sonrasında üye hesaplarına yansıtıla-
caktır. 

Bu çerçevede, TMS/TFRS kapsamında konsolide finan-
sal tablolar baz alınarak hazırlanan teknik tablolarda 
(teknik bilanço ve teknik gelir gider tabloları) yer alan 
3,330,874,917.32 TL (üçmilyarüçyüzotuzmilyonsekizyüz-
yetmişdörtbindokuz yüzonyeditürklirasıotuzikikuruş) 
tutarındaki “Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın” (teknik 
faiz dâhil) tamamının, bireysel üye ortalama rezervine 
%17.1 olarak gerçekleşen toplam nema oranında uygu-
lanması suretiyle,
1. Aktif üyelerin 31 Aralık 2015 tarihindeki rezervlerine 
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(teknik faiz dâhil) ilave edilerek emeklilik yardımlarının 
arttırılmasını,
2. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerin 31 Aralık 2015 tari-
hindeki rezervlerine (teknik faiz dâhil) ilave edilmesini, 
3. 2015 yılı başından bugüne kadar emeklilik yardımına 
hak kazanarak üyelikten ayrılmış olanlar ile EMS’den çı-
kanlara ve pay azaltımı yapanlara, ayrılış tarihine göre 
hesaplanarak (ayrıldıkları tarihte kendilerine veya hak 
sahiplerine ödenen teknik faiz hariç) kendilerine veya hak 
sahiplerine 12 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ödenmesini,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri bu konuda bir 
söz söylemek ister mi?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Gerekli işlemler yapılacaktır efen-
dim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerinin son söz hakkı var. Genel Kurul-
dan söz almak isteyen var mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Bir önerge daha var, okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
- OYAK Genel Müdürlüğüne ve OYAK Grubu şirketlerine 
bağımsız denetim hizmeti verecek denetim şirketlerinin; 
TTK’nın denetim şirketlerine ilişkin rotasyon kuralları da 
dikkate alınarak, yıllardır süregeldiği şekilde dünyanın en 
büyük 4 uluslararası denetim şirketinin (Deloitte, Ernst&-
Young, PWC ve KPMG) Türkiye ve ilgili ülkelerde faaliyette 
bulunan üyeleri arasından, fiyat, kalite ve memnuniyet 
gibi unsurlar da dikkate alınarak, asgari 3 teklif alınmak 
suretiyle seçilmesi uygulamasının sürdürülmesi, 
- OYAK Grubu şirketlerine tam tasdik ve transfer fiyatlan-
dırması hizmeti verecek denetim şirketlerinin; uluslarara-
sı denetim şirketlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan üye-
leri arasından, Türkiye’de vergi bölümlerinde bir önceki 
yıl sonu itibarıyla; istihdam edilen personel sayısı 40’ın, 
yeminli mali müşavir ortak sayısı 5’in ve toplam cirosu 3 
milyon ABD dolarının üzerinde olan şirketler arasından; 
fiyat, kalite ve memnuniyet gibi unsurlar da dikkate alı-
narak, asgari 3 teklif alınmak suretiyle seçilmesi, 

Hususlarının prensip ittihaz edilerek uygulanmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim, bu konuda ça-
lışmalar yürüteceğiz.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerinin son söz hakkı vardır. Genel Ku-
ruldan söz almak isteyen var mı? Yok.
Peki, teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Bir önerge daha var, okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun üyelerine sunduğu yar-
dım (Emekli Maaşı Sistemi, vefat, maluliyet vb.) ve hiz-
metlere (Borç Verme, Konut Edindirme vb.) ilişkin gelece-
ğe yönelik riskler ve bunlara karşı alınabilecek tedbir ve 
tekliflerin neler olabileceği hususunun incelenerek 57’nci 
Olağan Genel Kurul’a rapor halinde sunulmasını, 
Arz ve teklif ederiz. 

(Karar mahiyetinde) 

Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Bu konuda gerekli çalışmaları yapa-
cağız efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
Genel Kurul Üyemiz var mı? Görüyorum yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
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Diğer gündem maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ : 2015 yılı 55’inci Olağan Genel 
Kurul’ca alınan karar ve temennilere OYAK Yönetimince 
yapılmış olan işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunul-
ması ve aynı konudaki gelişmelerin Genel Kurul Üyele-
rince değerlendirilmesi.

BAŞKAN - Gündem maddesi, 2015 yılı 55’inci Olağan 

Genel Kurul’ca alınan karar ve temennilere OYAK Yö-
netimince yapılmış olan işlemlerin Genel Kurul’un bil-
gisine sunulması ve aynı konudaki gelişmelerin Genel 
Kurul Üyelerince değerlendirilmesidir.
Konu ile ilgili konuşmak üzere önceden konuşma is-
teğini Divana beyan eden Genel Kurul Üyemiz Hava 
Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Umut VARDAR’ı 
kürsüye davet ediyorum.

UMUT VARDAR
HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ. 

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
2015 yılı 55’inci Olağan Genel Kurul’ca alınan karar ve 
temennilere OYAK Yönetimince yapılmış olan işlemleri 
Genel Kurul’un bilgisine arz edeceğim.
55’inci Olağan Genel Kurul tarafından; 8’i karar, 1’i te-
menni niteliğinde olmak üzere toplam 9 konu görüşül-
müştür. 
Alınan karar ve temennilerin tamamına OYAK Yönetimi 
tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı tespit edilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenen teknik bi-
lançoda yer alan 2 milyar 948 milyon TL olan kârın ta-
mamı, üyelerin rezervine %17.2 olarak yansıtılmıştır.
OYAK mülkiyetinde bulunan ve bilanço içerisinde 
önemli bir maddi değere ulaşan İkitelli Arazisi’nin gelir 
amaçlı olarak değerlendirilmesi kapsamında, parseller 
üzerinde proje geliştirilebilmesi için imar uygulamasına 
yönelik çalışmaların tamamlanmasına ağırlık verildiği 
görülmüştür.
2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik duruma ve 55’inci Genel Kurul 
kararlarına göre revize edilerek uygulanmıştır.
2015-2017 Üç Yıllık Planı, yıllık çalışma programları ile 
gözden geçirilerek her yıl ileriye dönük olarak yenilen-
miştir. 
Konut Kredisi miktarı üst limiti, 01 Haziran 2015 tarihin-
den geçerli olmak üzere 190,000 TL’ye çıkarılarak hak 
eden üyelere kullandırılmaya başlanmıştır.
2015-2018 yılları arasında görev yapmakta olan Genel 
Kurul Üyelerinin yasal sorumluluklarını yerine getirir-
ken daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmelerini 
sağlamak amacıyla; Karadeniz-Kocaeli-İstanbul bölge-
sinde bulunan OYAK iştirakleri Ekim 2015, Adana-İs-

kenderun bölgesinde bulunan OYAK iştirakleri ise Mart 
2016 tarihlerinde, tanıtım ve inceleme faaliyetleri kap-
samında ziyaret edilmiştir.
55’inci Olağan Genel Kurulu’nda yapılan konuşma ve 
alınan kararların ticari sır niteliği taşımayan bölümleri 
OYAK İnternet sitesi aracılığıyla tüm üyeler ile paylaşıl-
mıştır
Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Rapor için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üyemiz var mı? Görüyorum yok.
Teşekkür ediyorum.
Gündemin diğer maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ : Hizmet ihyası yapma koşullarını 
belirleyen 41’inci Olağan Genel Kurulu’ndaki “Firar hâli 
hariç olmak üzere, bazı Kurum üyelerinin aidatlarındaki 
eksikliklerin (ücretsiz izinden kaynaklanan nedenler de 
dâhil) bir defaya mahsus olmak üzere OYAK Yasası’nın 
30’uncu maddesi kapsamında değerlendirilerek uygun 
görülenlerin tamamlanması” kararının yeniden düzen-
lenmesi hakkında hazırlanan Rapor’un sunulması, gö-
rüşülmesi ve karara bağlanması.

BAŞKAN - Gündem maddesi, hizmet ihyası yapma 
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koşullarını belirleyen 41’inci Olağan Genel Kurulu’nda-
ki “Firar hâli hariç olmak üzere, bazı Kurum üyelerinin 
aidatlarındaki eksikliklerin (ücretsiz izinden kaynakla-
nan nedenler de dâhil) bir defaya mahsus olmak üze-
re OYAK Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında 
değerlendirilerek uygun görülenlerin tamamlanması” 

kararının yeniden düzenlenmesi hakkında hazırlanan 
Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanma-
sı ile ilgili.
Konuyla ilgili konuşmak üzere önceden konuşma iste-
ğini Divana beyan eden Genel Kurul Üyemiz Jandarma 
Uzman Çavuş Murat TANIL’ı kürsüye davet ediyorum.

MURAT TANIL
J.UZM.ÇVŞ.

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler; 
41’inci Olağan Genel Kurul’un hizmet ihyası yapma ko-
şullarını belirleyen 10 no’lu kararının yeniden düzen-
lenmesi hakkındaki İnceleme Raporu üzerinde yapılmış 
olan tespitleri arz edeceğim.
2001 yılı 41’inci Olağan Genel Kurulu’nda; “Kurum üye-
lerinin aidatlarındaki eksikliklerin önceki yıllardakiler 
ve ücretsiz izinden kaynaklanan nedenler de dâhil (firar 
hali hariç) OYAK Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsa-
mında değerlendirilerek uygun görülenlerin tamam-
lanması” şeklinde bir karar alınmış ve uygulamaya ko-
nulmasına karar verilmiştir.
Eksik aidat ödemelerinin hizmet ihyası işlemleri ile tah-
sil işlemlerine yönelik çalışma kapsamında belirlenerek 
duyuru yapılan üyelerden 2001 ve 2015 yılları arasında 
1,929 üye hizmet ihyası talebinde bulunmuştur. 
1994 yılı ve sonrası için genel bir aidat tarama çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada düzenli yapılan aylık 
takip işlemlerine rağmen aidatlarında eksiklik bulunan 
5,808 üye tespit edilmiştir.
2016 yılı 56’ncı Olağan Genel Kurulu’nca; üyelerin bir 
kısmının hizmet ihyası yapma koşullarını belirleyen 
41’inci Olağan Genel Kurulu’ndaki kararda yer alan ‘bir 
defaya mahsus’ ifadesi sebebiyle ikinci kez hizmet ih-
yası işlemi yapamadıkları görülmüştür. Bu nedenle, hiz-
met ihyası yapma koşullarını belirleyen 41’inci Olağan 
Genel Kurulu’ndaki kararın yeniden düzenlenmesi ihti-
yacı doğmuştur.
Kurum üyelerinin aidatlarındaki eksikliklerin önceki 
yıllardakiler ve ücretsiz izinden kaynaklanan nedenler 
dâhil (firar hali hariç) OYAK Kanunu’nun 30’uncu mad-
desi kapsamında değerlendirilerek uygun görülenlerin 
tamamlanması karar önerisinin 2016 yılı 56’ncı Olağan 
Genel Kurul’a sunulmasını tensiplerinize arz ederim.
Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Demek ki geleceği bağlayacak bir karar almamak lazım. 
Alınırsa da uygulanamayacağı görülüyor.
Evet, Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak 
isteyen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, bu konuda Genel 
Kurulun alacağı karara uyacağız…

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Genel Kurul Üyele-
rimizin eklemek istediği bir husus var mı? Görüyorum 
yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
“Firar hali hariç olmak üzere, Kurum Üyelerinin aidatla-
rındaki eksikliklerin (önceki yıllardakiler ve ücretsiz izin-
den kaynaklanan nedenler de dâhil) OYAK Kanunu’nun 
30’uncu maddesi kapsamında değerlendirilerek uygun 
görülenlerin tamamlanmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyeleri bu önerge hakkında bir şey söyle-
mek ister mi, lehte veya aleyhte? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri bir şey söylemek 
ister mi?
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YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim, bunun tamam-
lanmasında fayda görüyoruz.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden son olarak bir söz talebi var 
mı? Yok. O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin diğer maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ : Emekli Maaşı Sistemi’nde (EMS) 
üçer aylık olarak ödenen maaşların yanında aylık maaş 

ödenmesi seçeneğinin de üyelere sunulması hakkında 
hazırlanan Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve karara 
bağlanması.

BAŞKAN - Gündem maddesi, Emekli Maaşı Sistemi’n-
de üçer aylık olarak ödenen maaşların yanında aylık 
maaş ödenmesi seçeneğinin de üyelere sunulması hak-
kında hazırlanan Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve 
karara bağlanmasıdır.
Konuyla ilgili konuşmak üzere önceden konuşma isteği-
ni Divana beyan eden Deniz İkmal Astsubay Kıdemli Baş-
çavuş Bünyamin GÖKOĞLU’nu kürsüye davet ediyorum.

BÜNYAMİN GÖKOĞLU
DZ.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. 

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
Emekli Maaşı Sistemi’nde üçer aylık olarak ödenen ma-
aşların yanında aylık maaş ödenmesi seçeneğinin de 
üyelere sunulması ve bu konuda yapılan anket sonuç-
ları hakkında hazırlanan Rapor üzerinde yapılmış olan 
tespitleri arz edeceğim.
Emekli maaşı ödemelerine ilişkin sistem, 30 Haziran 
1996 tarihinden itibaren kanun değişikliği sonucu uy-
gulanmaya başlamıştır. 
Böylece OYAK hem toplu ödeme hem de “Emekli Maaşı” 
adı altında gelir ödemesi yapan bir emeklilik fonu özel-
liği kazanmıştır.
Emekli Maaşı Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 1996 yılında, 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu baz alınarak maaş ödeme-
leri üç ayda bir ödenecek şekilde yürürlüğe girmiştir.
2008 yılı Ekim ayından sonra, 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 55’inci 
maddesi hükmü uyarınca devlet memurlarının emekli 
maaşlarının aylık ya da 3 aylık olarak tercihe bağlı öden-
mesine başlanmış bulunmaktadır.
Üyeler tarafından maaşların aylık olarak ödenmesi yö-
nündeki taleplerin artmasına bağlı olarak; OYAK’ın in-
ternet sitesinde hazırlanan ankete
9,257 üye katılmıştır. Anket sonuçları yansıda sunuldu-
ğu gibidir. 
Ankete katılan üyelerin %65’i aylık olarak maaş almayı 
tercih ettiği görülmüştür.
Üyelerin talepleri doğrultusunda aylık/üç aylık maaş 
ödemesinin; nemanın yansıtılması konusunda bazı 

zorluklara rağmen mümkün olabileceği, her ay için 
olması gereken gün sayılarına göre yeniden hesaplan-
ması gerektiği tespit edilmiştir.
Bununla birlikte; 56’ncı Olağan Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi yönünde karar 
alınması gerekmektedir.
Üyelerden gelen talepler ve arz edilen açıklamalar doğ-
rultusunda; 
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki mevcut üyelere üç aylık 
maaş ödemesi yanında aylık maaş ödeme seçeneğinin 
de sunulması, 
Emekli Maaşı Bağlanması Hakkında Yönetmelik ve 
Emekli Maaşı Sistemi programında gerekli düzenleme-
lerin yapılması,
Aylık maaş ödemesine 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla baş-
lanması,
konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi şek-
lindeki karar önerisinin 56’ncı Olağan Genel Kurul’a su-
nulmasını tensiplerinize arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, katılıyoruz; bu ko-
nuda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
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Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Genel Kurul Üye-
lerimizin eklemek istediği bir husus var mı? Görüyo-
rum yok.
Bu konuya ilişkin önergeler var; okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Üyelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 
Emekli Maaşı Sistemi’nde (EMS) üçer aylık olarak ödenen 
maaşların yanında aylık maaş ödenmesi seçeneğinin de 
üyelere sunulması amacıyla;
 - Emekli Maaşı Bağlanması Hakkında Yönetmelik’te ko-
nuyla ilgili uygulama esaslarına ve hesaplama yöntem-
lerine ilişkin değişikliklerin yapılması,

 - Diğer yönetmeliklerde ilgili karardan etkilenecek mad-
delerin düzenlenmesi, 

 - Konuya yönelik sistemsel program düzenlemelerinin 
yapılması,

 - Uygulamanın 2017 yılında yapılacak 57’nci Olağan Ge-
nel Kurul’u takiben başlaması, 

 hususlarında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesini,

 Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var 
mı? Görüyorum yok.

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, katılıyoruz. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.

Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Genel Kurul Üye-
lerimizin eklemek istediği bir husus var mı? Görüyo-
rum yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Ka-
bul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na

Emekli Maaşı Sistemi üyelerinden, her yıl gönderilen 

rezerv mektuplarını çeşitli nedenlerle adreslerine gön-
derilmesini istemeyenlerin taleplerinin karşılanabilmesi 
amacıyla;

Üyelerin “OYAK Web Sitesi/Online Üye Hizmetleri Bölü-
mü”nden taleplerini bildirmeleri neticesinde, mektupla-
rının adreslerine gönderilmeyerek yalnızca “Online Üye 
Hizmetleri OYAK Gönderileri Bölümü”nde yayınlanma-
sını, 

Arz ve teklif ederiz. 

(Karar mahiyetinde) 

Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Doğrusu da bu, çağın gerektirdiği de bu.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var 
mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, katılıyoruz. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Genel Kurul Üye-
lerimizin söylemek istediği bir husus var mı? Görüyo-
rum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Diğer gündem maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ : 14 Ocak 2016 tarihinde kabul 
edilen 6661 sayılı Kanun’un geçici madde 39’a istina-
den kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi olmak 
kaydıyla 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 28, 29 ve 
30’uncu fiili hizmet yılını tamamlayarak emekli olacak 
olan subayların OYAK üyeliklerine ilişkin uygulama 
esaslarını içeren Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve 
karara bağlanması.

BAŞKAN - Gündem maddesi, 14 Ocak 2016 tarihinde 
kabul edilen 6661 sayılı Kanun’un geçici madde 39’a 
istinaden kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi 
olmak kaydıyla 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 28, 29 
ve 30’uncu fiili hizmet yılını tamamlayarak emekli ola-
cak olan subayların OYAK üyeliklerine ilişkin uygulama 
esaslarını içeren Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve 
karara bağlanmasıdır.

Konuyla ilgili olarak konuşmak üzere Divana bu isteğini 
belirten Jandarma Bakım Yarbay Mahmut AKBULUT’u 
kürsüye davet ediyorum.
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Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 5’inci 
maddesine eklenen geçici 39’uncu maddesi kapsamın-
da; Yüksek Askeri Şûra kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ilişikleri kesilecek üyelerin OYAK üyeliğini devam et-
tirmelerine imkân tanınmıştır.
Bu kapsamda olup, OYAK üyeliğini devam ettirmek iste-
meyen ve ayrılış işlemleri sonuçlandırılanlardan Emekli 
Maaşı Sistemi’ne giren ya da girmeden emeklilik yardı-
mını alarak ayrılanların yeniden bu haktan yararlanma 
talepleri kabul edilmeyecektir. 
30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilecek 
olan üyelerden üyeliğini devam ettirmek isteyenlerin; 
OYAK tarafından bildirilecek emsal aidat tutarları her 
ayın 15’ine kadar kendileri tarafından yatırılacaktır.
Konut Ön Biriktirim Fonu üyeliği olanlar kendilerine bil-
dirilen ek aidat tutarlarını yatırarak üyeliklerini devam 
ettireceklerdir.
Maaş artışları doğrultusunda güncellenen aidat ve ek 
aidat tutarları yine OYAK tarafından üyelere bildirilecek-
tir. 
Üyeliklerini bitirmek isteyenler taleplerini OYAK’a şah-
sen veya posta kanalıyla ileteceklerdir. 
Dilekçe tarihi, üyenin aktif üyeliğinden ayrılış tarihi ola-
rak kabul edilecektir.
Bu üyelerin dışarıdan aidat yatırdıkları süre içinde, iki 
ay üst üste aidat yatırmamaları durumunda, takip eden 
ayda ilişik kesme işlemleri başlatılacaktır.
Aidatını düzenli olarak yatıran üyelerin azami emsalle-
rinin 31’inci fiili hizmet yılının 30 Ağustos tarihine kadar 
OYAK üyelikleri devam edecek olup, 205 sayılı OYAK 
Kanunu gereği bütün hizmet ve yardımlardan aidatları 
geldiği sürece yararlanacaklardır.
Söz konusu üyeler için;
Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF), Konut Edindirme Hiz-
metleri, Borç Para Verme Hizmeti, Hizmet İhyası, Yedek 
Subay Hizmet Birleştirmesi, Rezerv Karşılığı %80 Borç 
Verme Hizmeti, Ölüm Yardımı, Maluliyet Yardımı gibi 
hizmetlere ilişkin uygulama esasları değişmeyecektir.
Ancak Yüksek Askeri Şûra kararı ile görev süreleri uzatı-
lan subaylar bu “Uygulama Esasları” kapsamının dışında 

olup,  “Uygulama Esasları” kapsamında hüküm bulun-
mayan durumlarda, OYAK Kanunu, ilgili Genel Kurul ka-
rarları ve OYAK mevzuatı uygulanacaktır. 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu geçici 
39’uncu maddesi gereğince OYAK üyeliklerine devam 
edebileceklere yönelik “Uygulama Esasları” karar öneri-
sinin 2016 yılı 56’ncı Olağan Genel Kurul’a sunulmasını 
tensiplerine arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin eklemek is-
tediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, katılıyoruz.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üye var mı? Görüyorum yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
6661 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu’na eklenen geçici madde 39 gereğince 
emekli olup OYAK üyeliğini devam ettirmek isteyenlerin 
205 sayılı OYAK Kanunu’na göre hesaplanacak aidatı her 
ay düzenli olarak kendilerince yatırmaları ile ilgili uygula-
maların mevzuat çerçevesinde sürdürülebilmesi amacıyla 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uygulama esasları-
na göre işlemlerin yürütülmesini, 
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

MAHMUT AKBULUT
J.BKM.YB.
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YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Sayın Başkanım, katılıyoruz. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üyemiz var mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Diğer gündem maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ : OYAK yönetmeliklerinden üye 
hizmetlerine ilişkin olanların gözden geçirilmesi, imkân 

olduğu ölçüde şeklen yeknesaklaştırılması, sadeleştiril-
mesi konusunda hazırlanan Rapor’un sunulması, görü-
şülmesi ve karara bağlanması.

BAŞKAN - Gündem maddesi, OYAK yönetmeliklerin-
den üye hizmetlerine ilişkin olanların gözden geçiril-
mesi, imkân olduğu ölçüde şeklen yeknesaklaştırılması, 
sadeleştirilmesi konusunda hazırlanan Rapor’un sunul-
ması, görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır.
Konu ile ilgili olarak konuşmak üzere önceden konuş-
ma isteğini Divana beyan eden Sivil Memur Levent 
BERKTAŞ’ı kürsüye davet ediyorum.

LEVENT BERKTAŞ
SVL.ME.

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
“OYAK Yönetmeliklerinden üye hizmetlerine ilişkin 
olanların gözden geçirilmesi, şeklen yeknesaklaştırıl-
ması ve sadeleştirilmesi hakkındaki İnceleme Raporu” 
üzerinde yapılmış olan tespitleri arz edeceğim.
OYAK, kuruluşundan itibaren, faaliyetlerini OYAK Kanu-
nu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlemiş 
olduğu Yönetmelikler ve Yönergeler aracılığı ile yürüt-
mektedir.
OYAK Kanunu, Kurum alt mevzuatı ve Kurum uygula-
maları doğrultusunda, Yönetmeliklerin bir kısmı Yöne-
tim Kurulu kararı ile bir kısmı ise Genel Kurul kararı ile 
yapılıp değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılmakta-
dır.
OYAK’ın yürürlükte bulunan Yönetmelik ve Yönergeleri-
nin gözden geçirilmesi, ihtiyaç duyulan güncellemele-
rinin yapılması, şekilsel anlamda sadeleştirilmesi ve kı-
lavuz doküman haline getirilmesi amacıyla bir çalışma 
yapılmıştır.
Bu kapsamda her yönetmelikte; “Amaç, Kapsam, Daya-
nak, Tanımlar, Yürürlük ve Yürütme”ye ilişkin hükümlere 
yer verilmesi, yönetmelik maddelerinin fıkralarının nu-
maralandırılması planlanmıştır.
Bu çerçevede, Genel Kurul kararı ile düzenlenen üye 
hizmetlerine yönelik 8 yönetmeliğin gözden geçiril-
mesi, şeklen yeknesaklaştırılması ve sadeleştirilmesi 
hakkındaki karar önerisinin, Genel Kurul ön çalışmaları 
kapsamında tespit edilen ve esasa etkisi olmayan mad-
di hataların düzeltilmesi suretiyle 56’ncı Olağan Genel 
Kurul’a sunulmasını tensiplerine arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üye var mı? Görüyorum yok.
Bu konuya ilişkin önergeler var; sırasıyla okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Genel Kurul kararı ile düzenlenen üye hizmetlerine yönelik 
8 yönetmeliğin, gözden geçirilmesi, şeklen yeknesaklaş-
tırılması ve sadeleştirilmesi hakkındaki önerinin, Genel 
Kurul ön çalışmaları kapsamında tespit edilen ve esasa et-
kisi olmayan maddi hataların düzeltilmesi suretiyle kabul 
edilmesini,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?
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YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Yönetimin ve Denetimin katıldığı önerge hakkında Ge-
nel Kurul Üyelerimizin eklemek istediği bir husus var 
mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Kurul’un Çalışma Tarzı 
Talimatı’nın güncel mevzuatta geçen kavramlar ve uygu-
lamalarla uyumlu hale getirilmesi ile Yönetim ve Denet-
leme Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunu 
daha net ifade edecek şekilde güncellenmesini ve 57’nci 
Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Genel Kurulun takdirindedir efen-
dim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizin eklemek istediği bir husus var 
mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Ordu Yardımlaşma Kurumu Denetleme Kuruluna ilişkin 
mevzuatın günümüz şartlarına ve ilgili kanunlardaki hü-
kümlere uygun bir şekilde çalışma esas ve usullerini belir-
leyen bir doküman hazırlanmasını ve 57’nci Olağan Genel 
Kurul’un onayına sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 

Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Evet, son söz Genel Kurul Üyelerimize aittir. Genel Kurul 
Üyelerimizden söz almak isteyen var mı? Görüyorum 
yok.
O halde bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ: Yönetim ve Denetleme Kurulları-
nın ibrası.

BAŞKAN - Gündem maddesi, Yönetim ve Denetleme 
Kurullarının ibrasına ilişkindir.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası için Tasnif He-
yetinin oluşturulmasına ilişkin bir önerge var; önergeyi 
okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası için oluşturula-
cak Tasnif Heyetine;
1 - Jandarma Bakım Yarbay Mahmut AKBULUT,

2 - Deniz İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin 
GÖKOĞLU,

3 - Piyade Uzman Çavuş Hüseyin TURAN,

4 - Sivil Memur Levent BERKTAŞ’IN,

seçilmelerini,
Arz ve teklif ederiz.
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Gösterilen bu adayların her birini ayrı ayrı oylarınıza su-
nacağım:
Jandarma Bakım Yarbay Mahmut AKBULUT’u kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Deniz İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin 
GÖKOĞLU’nu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin TURAN’ı kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sivil Memur Levent BERKTAŞ’ı kabul edenler... Kabul et-
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Seçilmiş bulunan Tasnif Heyetini tasnif masasına davet 
ediyorum...
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Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra oylamasına ge-
çiyorum:
İbralar gizli oyla yapılacaktır.
Oy pusulalarını dağıtalım lütfen…
Oy pusulaları Yönetim ve Denetleme Kurulları için ayrı 
ayrı renklerde hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu için krem 
renkli pusulaya, Denetleme Kurulu için de yeşil renkli 
pusulaya “ibra ediyorum” ya da “ibra etmiyorum” şeklin-
de yazılması gerekmektedir.
Evet, oylamayı başlatıyorum…
(Oylar toplandı)
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrasına ilişkin oyla-
manın tamamlandığını ve oy pusulalarının toplandığını 
görüyorum.
Oyunu vermeyen sayın üyemiz var mı? Yok.
Şimdi, Tasnif Heyeti tasnif işlemine başlayacaktır.

(Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası için yapılan 
oylamanın tasnifine başlandı) 
Oy tasnif işlemi devam ederken, zamandan tasarruf et-
mek için gündemin diğer maddesine geçebiliriz. Tasnif 
Heyeti tasnif işlemini tamamladığında tutanağı Divana 
sunacak ve Divan da sonuçları Genel Kurul’un bilgisine 
sunacaktır.
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ : 2016 yılı Çalışma Programı ve Büt-
çesi’nin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

BAŞKAN - Gündemin bu maddesi, 2016 yılı Çalışma 
Programı ve Bütçesi’nin sunulması, görüşülmesi ve ka-
rara bağlanması hakkındadır.
Konuyla ilgili olarak konuşmak üzere önceden konuşma 
isteğini Divana beyan eden Kara Pilot Albay Muzaffer 
KARTOPU’yu kürsüye davet ediyorum.

MUZAFFER KARTOPU
KR.PLT.ALB.

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
2016 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi hazırlanırken 
dünya ve ülkemiz ekonomisi için yapılan tahminler dik-
kate alınmıştır. 
Önümüzdeki dönemde dünyada;
Küresel büyümede 2016 yılında ve orta vadede önceki 
yıllara göre daha ılımlı büyüme oranları olacağı,
FED’in para politikasının gelişmekte olan ülkelere ser-
maye akımlarının en önemli belirleyicilerinden olacağı,
Ortadoğu’da artan jeopolitik riskle-
rin ve Çin ekonomisindeki yavaşla-
manın etkilerinin küresel düzeyde 
giderek artacağı öngörülmektedir.
Ülkemiz ekonomisi için;
IMF raporunda 2016 yılı büyüme 
tahmininin %2.9; TÜFE’nin %7, iş-
sizliğin %11.2 olacağı, OECD tara-
fından büyüme tahmininin %3.4; 
işsizlik oranının %10.8 olacağı açık-
lanmıştır.
OYAK’ın 2016 yılı Çalışma Programı 
ve Bütçesi hazırlanırken; 
Üye odaklı hizmet anlayışı ilkelerin-
den taviz vermeden en üst düzeyde 

üye memnuniyetinin sağlanması,
Nemayı artıracak yeni yatırımların yapılması,
Kurum’un büyüyerek güçlenmesi,
Aktüeryal denge, bireysel eşitlik ve kaynakların adil da-
ğıtılması hedeflenmiştir.
Bütçeye esas verilerde devletin orta vadeli programda-
ki hedeflerinin gözetildiği, bu kapsamda TÜFE’nin %7.5; 
ortalama ABD dolar kurunun 3.00 TL olacağı öngörül-
müştür. 

Nakit Çıkışları Tutar
(Milyon TL)

Nakit Girişleri Tutar
(Milyon TL)

Yasal Yardımlar 2.738,7 Yasal Kaynaklar 1.739,8
İşletme Giderleri 227,1 İşletme Kaynakları 1.234,1
Sosyal Hizmetler 563,4 Geri Dönüşler 428,3
Gelir Amaçlı Çıkışlar 1.551,0 Konut İnşaat Kaynakları 68,0
Çeşitli Harcamalar 51,3 Çeşitli Kaynaklar 23.5

Hisse Senedi Satışı(İştirak) 721,3
Gayrimenkul ve Arsa Satışı 48,2
Alınan Krediler 2.240,0

Çıkışlar Toplamı 5.131,7 Girişler Toplamı 6.503,4
Finansal Yatırımlar 9.017,3 Geçen Yıl Dev.Haz.Değ. 7.645,6
Toplam Nakit Çıkışları 14.149,0 Toplam Nakit Girişleri 14.149,0
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Kurum’un 2016 yılı Çalışma Programı’nın, dünya ve Tür-
kiye’deki ekonomik gelişmeleri dikkate alan minimum 
risk hedefi ile hazırlandığı, Kurum nakit bütçesinin ger-
çekçi tahmin ve varsayımlara dayandırılarak planlandığı 
tespit edilmiştir.
2016 yılı Nakit Bütçesi tabloda sunulmuştur. Kurum na-
kit girişleri ve nakit çıkışları incelendiğinde, toplam 14.1 
milyar TL nakit bütçesinin olduğu, yasak kaynaklar ile ya-
sal yardımlar arasındaki farkın nakit girişi sağlayan diğer 
kalemlerle kapatıldığı görülmektedir. 
31 Aralık 2016 tarihli OYAK Teknik Bilançosu’nda “Ana Or-
taklık Üyelerine Ait Net Pozisyon”un 24.0 milyar TL ola-
cağı, Kurum’un üyelerine olan yükümlülüğünü gösteren 
“Matematik Rezerv”in 21.6 milyar TL olarak gerçekleşe-
ceği öngörülmüştür. Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Po-
zisyondan Matematik Rezervin düşülmesi ile elde edilen 
“Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” 2.4 milyar TL olarak ger-
çekleşecektir. 
Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın üye rezervlerine aktarıl-
ması sonucunda %11 oranında toplam nema sağlanaca-
ğı, bu nema oranının 2016 yılı için %7.5 olarak öngörülen 
TÜFE’ye göre 1.46 katı oranında fazla getiri sağlayacağı 
tahmin edilmektedir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak isteyen 
var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek is-
tediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üye var mı? Görüyorum yok.
Bu konuya ilişkin önergeler var; sırasıyla okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
2016 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi’nin, 56’ncı Genel Ku-
rul’da alınacak kararlara ve ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik konjonktüre göre revize edilerek uygulanmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Gereği yapılacaktır.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
üyemiz var mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
OYAK ve OYAK’ın hâkim olduğu Grup şirketleri Yönetim 
Kurullarında alınan Grup dışından, iştirak portföyüne 
yönelik Borsa dışı, tüm şirket hisse alış/satış kararlarının 
mektupla Genel Kurul Üyelerine bildirilmesini,
Bu çerçevede yurt içinde 500 milyon TL, yurt dışında ise 
300 milyon ABD dolarını aşan şirket hisse yatırım/satış ka-
rarlarının ise Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul kararı 
ile yapılmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerimize aittir. Genel Kurul Üyele-
rimizin eklemek istediği bir husus var mı? Görüyorum yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etme-
yenler… Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz:

GÜNDEM MADDESİ : Dilekler.

BAŞKAN - Gündemin bu maddesi dileklerin sunulma-
sıdır. 
Gündem üzerine Genel Kurul Üyemiz Piyade Astsubay 
Kıdemli Başçavuş Yalçın AVA’yı konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye davet ediyorum.

Ana Ortaklık Üyelerine Ait 
Net Pozisyon (Milyon TL) 

Matematik Rezerv 
(Üye Rezervi) (Milyon TL) 

23.981 21.568

2016 
(Tahmin) 

2015
(Gerçekleşen) Fark

Toplam Dağıtıma Esas 
Kaynak (Milyon TL) 

2.412,3 3.330,8 -918,5
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Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
OYAK üyelerce arzulanan hizmetleri yüksek standartlar-
da sağlarken en yüksek nemaya ulaşmak için portföy ve 
iştirak yatırımları yapmaktadır. 
OYAK’ın bu yatırımları, Türkiye ve dünyadaki yenilikleri 
takip ederek, çevre ve toplum duyarlılığı içerisinde yü-
rüttüğü gözlenmektedir.

OYAK’ın; Kuruluş amacına yönelik hizmetleri bireysel 
eşitlik ve kaynakların adil dağılımı prensibine göre yü-
rütmeye devam etmesini,
Portföy ve iştirak yatırımlarını sürekli revize etmesini,
Getirilerini üyelere yansıtmaya devam etmesini,
Sosyal hizmet ve tanıtım arayışına devam etmesini,
Verimliliğin artırılması maksadıyla Kurum içerisinde 
gayret birliği oluşturulmasını ve çalışma ahenginin ko-
runmasını,
Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında aidiyet duygusu-
nu güçlendirici ve güven artırıcı ilave hizmetlere yöne-
lik çalışmalar yapmasını,
İleri teknoloji endüstrileri alanında yatırım fırsatları 
aranmasını,
Türkiye ve dünyada kâr getiren ve gelişim potansiyeli 
olan yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini, 
Kurum’un temel politikalarına etki edecek Kurum içi 
gelişmelerin zamanında Genel Kurul Üyelerinin bilgisi-
ne sunulmasını,
Grup şirketlerinden Kurum’a yeterli katkıyı sunmayan-
ların durumunun gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin 
alınmasını,
Üye odaklı hizmet anlayışı ilkelerinden taviz vermeden 
mümkün olan en üst düzeyde üye memnuniyetinin 
sağlanmasını temenni ederiz.
Ülkemizin dört bir köşesinde çok zor şartlar altında 
canları pahasına vatanımızın bölünmez bütünlüğü için 
görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin gelece-
ğe umutla bakmasında OYAK çok önemli bir konumda 
bulunmaktadır.
Sayıları 310 bini aşan üyelerinin güvenini kazanmış; dü-
rüst, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir çalışma üs-
lubunu benimsemiş, Kurum’un üyeler için taşıdığı öne-
min farkında ve uzun yıllardır bu özenle görev yapan 

OYAK yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
Ayrıca, OYAK’ı uluslararası standartlara taşıyan, görevi 
üstlenmesini müteakip kısa sürede Kanun’da öngörü-
len hedeflere ulaştıran, yarattığı OYAK ailesi ve Kurum 
kültürüyle aynı başarıyı gelecek yıllara taşıma olana-
ğı sağlayan Genel Müdürümüz Dr. Sayın Şerif Coşkun 
ULUSOY’a minnettarlıklarımızı sunmayı bir borç biliriz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak iste-
yen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek 
istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN  VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Teşekkür ediyoruz, çalışmalara de-
vam edilecektir.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen 
Genel Kurul Üyemiz var mı? Yok.
Konuya ilişkin önergeler var, sırasıyla okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Konut kredisi miktarı üst limitinin 200,000 TL’ye çıkarılma-
sını ve 1 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak üzere hak 
eden üyelere kullandırılmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin eklemek is-
tediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Katılıyoruz efendim, takdir Genel 
Kurulun.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

YALÇIN AVA
P.ASB.KD.BÇVŞ.
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Son söz Genel Kurul Üyelerimize aittir. Genel Kurul Üye-
lerimizin söylemek istediği bir husus var mı? Görüyo-
rum yok.
O halde bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Bir başka önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
OYAK üyelerinin konut sahibi olabilmeleri için, gelişen ko-
şullar ve imkânlar ölçüsünde bireysel eşitlik ilkesi gözeti-
lerek, mevcut Konut Edindirme Hizmetleri’ne ilave olarak 
yapılabilecek yeni hizmet ve uygulamaların incelenmesi 
ve ortaya çıkan sonuçları içeren bir raporun hazırlanarak 
57’nci olağan Genel Kurul’a sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin önerge 
hakkında söylemek istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerimize aittir. Genel Kurul Üye-
lerimizden söz almak isteyen var mı? Yok.
O halde önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Bir başka önerge var, onu okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Üyelere sağlanan yardım ve hizmetlere ilave olarak “sos-
yal yardım” çerçevesinde;
OYAK’ın kuruluşundan bu yana yetkili makamlar tarafın-
dan şehit oldukları onaylanan daimi üyelerin Emekli Ma-
aşı Sistemi’ne girmiş ve üyeliği devam eden evlenmemiş 
dul eşlerine, daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmet-
leri’nden yararlanmamış olmak koşulu ile üyelik süresine 
bakılmaksızın, başvuru tarihindeki konut kredisi üst limi-
ti üzerinden Emekli Maaşı Sistemi katılım oranına göre 
konut kredisi kullandırılması ile ilgili OYAK Konut Kredisi 
Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması husu-
sunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini,
205 sayılı OYAK Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 
“tam ve daimi maluliyet” veya “kısmi ve daimi maluliyet” 
yardımına hak kazanacak üyelerden Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nde görev yapamaz raporu alanlara, maluliyet 

yardımının ödendiği tarihten iki yıl içerisinde, hizmet ve 
üyelik sürelerine bakılmaksızın, istemleri halinde ma-
luliyet yardımlarının ödendiği tarihteki limit üzerinden 
konut kredisi kullandırılması uygulamasının kaldırılarak, 
bu durumda olanlara, Emekli Maaşı Sistemi’ne girmiş 
ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetleri’nden 
yararlanmamış olmak koşulları ile, üyelik sürelerine ba-
kılmaksızın, başvuru tarihindeki konut kredisi üst limiti 
üzerinden Emekli Maaşı Sistemi katılım oranına göre 
konut kredisi kullandırılması ile ilgili OYAK Konut Kredisi 
Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması husu-
sunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini,
Ayrıca, OYAK veya iştirakleri aracılığıyla her birinin bütçe 
imkânları ve tabi oldukları mevzuat ile Yönetim Kurulu ka-
rarları doğrultusunda; 
Şehit üye çocukları ve engelli çocuğu olan üyelerin ailele-
rine yönelik olarak uygulanabilecek “sosyal yardımlaşma” 
hususlarının,
Bütün üyelerin aidiyet duygusunu güçlendirici ve güven 
artırıcı ilave hizmetlere yönelik çalışmaların,
Yapılabilirliğini içeren bir raporun hazırlanarak 57’nci 
Olağan Genel Kurul’a sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz. 
(Karar mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? 
Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin önerge 
hakkında söylemek istediği bir husus var mı?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜMAMİRAL 
MACİT ARSLAN - Gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerimize aittir. Söz almak iste-
yen Genel Kurul Üyemiz var mı? Görüyorum yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.
Bir diğer önergeyi okutuyorum:

Önerge 
56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Ülkemizin dört bir köşesinde çok zor şartlar altında canla-
rı pahasına vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev 
yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin geleceğe umut-
la bakmasında OYAK çok önemli bir konumda bulunmak-
tadır. 
Sayıları 310 bine ulaşan üyelerinin güvenini kazanmış; 
dürüst, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir çalışma üslu-
bunu benimsemiş, Kurum’un üyeler için taşıdığı önemin 
farkında ve uzun yıllardır bu özenle görev yapan OYAK 
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yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
Ayrıca, OYAK’ı uluslararası standartlara taşıyan, görevi 
üstlenmesini müteakip kısa sürede Kanun’da öngörülen 
hedeflere ulaştıran, yarattığı OYAK ailesi ve Kurum 
kültürüyle aynı başarıyı gelecek yıllara taşıma olanağı 
sağlayan Genel Müdürümüz Doktor Sayın Şerif Coşkun 
ULUSOY’a minnettarlıklarımızı sunmayı bir borç biliriz.
Arz ve teklif ederiz. 
(Temenni mahiyetinde) 
Önerge Sahipleri

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bu arada Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ib-
ralarına ilişkin tutanak gelmiştir; Tasnif Heyetinin Divan 
Başkanlığı’na sunmuş olduğu tutanağı okutuyorum:

56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
OYAK 56’ncı Olağan Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2016 günü 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü Brifing Sa-
lonu’nda yapılan toplantısında OYAK Yönetim Kurulu’nun 
ibrası için 34 üyenin katılımlarıyla oy kullanılmıştır. 
Tasnif Heyetince yapılan oyların sayım sonuçları aşağıda 
olduğu gibidir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış 
olduğunu, 
Arz ederiz. 
Yönetim Kurulu:

İbra edenler : 31

İbra etmeyenler : 2

Çekimser : 1 

TASNİF HEYETİ

 ÜYE J.Bkm.Yrb. Mahmut AKBULUT

ÜYE Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Bünyamin GÖKOĞLU 

ÜYE P.Uzm.Çvş. Hüseyin TURAN 

ÜYE Svl.Me. Levent BERKTAŞ

BAŞKAN - Bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu ibra edil-
miştir.

56’ncı Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
OYAK 56’ncı Olağan Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2016 günü 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü Brifing Sa-
lonu’nda yapılan toplantısında OYAK Denetleme Kurulu-
nun ibrası için 34 üyenin katılımlarıyla oy kullanılmıştır. 
Tasnif Heyetince yapılan oyların sayım sonuçları aşağıda 
olduğu gibidir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış 
olduğunu, 

Arz ederiz.
Denetleme Kurulu:
İbra edenler : 25
İbra etmeyenler : 9
Çekimser : ---
TASNİF HEYETİ
 ÜYE J.Bkm.Yrb. Mahmut AKBULUT
ÜYE Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Bünyamin GÖKOĞLU 
ÜYE P.Uzm.Çvş. Hüseyin TURAN 
ÜYE Svl.Me. Levent BERKTAŞ

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Bu sonuçlara göre Denetim Kurulu da ibra edildi, ama 
işin ilginç olanı, Yönetim daha çok ibra ediliyor, “teşek-
kür ediyoruz” diyorlar ama Denetime geldiğinde ise, 
“biraz daha iyi denetleyin” der gibi bir sonuç çıkıyor ki, 
herhalde bence Denetimin daha çok ibra edilmesi ge-
rekirdi. 
Peki, teşekkür ediyorum. 
Şimdi son sözleri veriyorum, kapanıştan önceki gün-
dem maddesi olarak... 
Evet, Genel Kurul Üyelerinden “temenni mahiyetinde” 
söz almak isteyen var mı? Selahattin Bey, Mustafa Bey, 
Osman Bey…

Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Birlik, bera-
berlik içerisinde, Türkiye’nin örnek bir kurumu/kuruluşu 
olan ticari mahiyetli bu kuruluşun daha ileriye gitmesi-
ni arzu ederim. 
Ben Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarını falan gör-
düm. Biz de eleman çalıştırıyoruz. Çok yüksek rakam 
değil. Bir hedef koymaları lazım artık Genel Müdürümü-
zün onayında, Yönetim Kurulu Başkanımızın onayında. 
Prim sistemine de geçerse daha çok başarılar kazanaca-
ğından ümitliyim.
Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum; temenni mahiye-
tinde. 
Osman Bey, KALE Grubu’yla kıyaslarsan, nasıl sonuçlar?

MUSTAFA SARILAR 
(Sivas Kızılay Şube Başkanı)
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Sayın Bakanım, aslında öncelikle şunu ifade etmek iste-
rim ki, hakikaten dünyada ekonomilerin, büyümelerin 
son derece sınırlı olduğu, hatta bazı ekonomilerin kü-
çüldüğü bir ortamda, ülkemizde de 2 seçim geçirdiği-
miz bir senede böyle bir başarı yakalanması hakikaten 
takdire şayan. Bu anlamda, başta Yönetim Kurulu olmak 
üzere, Denetim Kurulu ve esas tabii icranın başı olarak 
Genel Müdürümüz ve bütün Yönetim kademesini ve 
bütün OYAK çalışanlarını gönülden tebrik ediyoruz. 
Muhteşem bir başarı. 
Aslında bu başarıda dikkat çeken bir husus daha var. O 
da başarının büyük kısmı reel sektörlerdeki faaliyetler-
den gelen başarı. Bu çok çok daha önemli aslında. Ül-
kemiz için de çok önemli, OYAK için de çok önemli, sür-
dürülebilirlik açısından da çok önemli. Yani bu kurum 
paradan para yapmak yerine aslında reel sektördeki fa-
aliyetlerinden dolayı bu kârları elde edebiliyor. Bu kâr-
ları da, aslında, bakarsanız, emtia fiyatlarının dünyada 
son derece düşük seviyelerde seyrettiği bir yılda becer-
miş vaziyette ve bunun da Grubun faaliyetinin büyük 
kısmını oluşturan ERDEMİR’den geldiğini biliyoruz. Do-
layısıyla hakikaten çok büyük bir başarı. 
Enerji sektöründe aynı şekilde fiyatlar çok düşük seviye-
lerde seyrediyor, enerji satış fiyatları. Yine aynı şekilde 
oradan da ciddi bir kâr elde edilmiş vaziyette. Bunlar 
hakikaten Grubun performansını yansıtan önemli gös-
tergeler. 
Çok kısa bir notum daha var. O da, ben geçmiş yıllar-
da yine burada yapmış olduğum arzım sırasında hep 
Ar-Ge’ye önem verilmesini, Grubun Ar-Ge sektöründe 
de faaliyet göstermesini naçizane tavsiye etmiştim ve 
görüyorum ki aslında ERDEMİR’in Ar-Ge merkezinin se-
neler evvel kurulmuş olması, arkasından Akdeniz Kimya 
ve yine aynı sektörde yurt dışında birçok firmayı satın 
alarak o sektörün en ileri Ar-Ge seviyesine ulaşmış ol-
ması, bunlar çok sevindirici gelişmeler. Hükümetimizin 
de 2023 yılı hedefleri var malumunuz, ihracat ve tekno-
loji seviyesinin yükseltilmesi yönünde. Bunlara da hiz-
met etmesi açısından çok güzel gelişmeler. Bu sene de 
yine aynı kapsamda, Amerika’da Micro Medicine diye 
bir tıbbi teknolojiler şirketi satın alınmış. Dolayısıyla bu 
satın almalar yoluyla Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapıl-
mış görünüyor. Bu da çok memnuniyet verici. 

Ben tekrar başarılardan dolayı emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum.

MLY.ASB.KD.BÇVŞ. ZAFER DURAK - Sayın Başka-
nım, söz istiyorum…

BAŞKAN - Evet, buyurun lütfen.

MLY.ASB.KD.BÇVŞ. ZAFER DURAK - Sayın Başka-
nım, ben ücretler konusuna değinmek için söz aldım. 
Burada, Kurum’un her türlü ödemelerinde hassas olun-
ması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden ücretleri belir-
lerken arkadaşlarla bu şekilde bir karar aldık. 
Tabii ki daha yüksek miktarlarda ücret belirlenmesinin 
daha uygun olduğunu biz de düşünüyoruz. Gönlümüz 
ister onu ödeyelim. Ama biz “bir lokma bir hırka” man-
tığıyla, buradaki üyelerin tamamının parası olduğunu 
değerlendirerek ödeme yapılmasının daha uygun ol-
duğunu, Kurum’un her türlü harcamasında bunun gö-
zetilmesi gerektiğini, bu paraların bizlerin parası, şehit 
ailelerinin parası olduğunu ve çocuklarının geleceğine 
ait paralar olduğunu, askeri personelin ne kadar zor-
luklar içerisinde çalıştığını bildiğimiz için, geleceklerine 
yönelik tek miras olduğunu değerlendirerek miktarı bu 
şekilde tuttuk. 
Arz ederim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
Coşkun Bey, evet, buyurun.
Coşkun Bey, Osman Bey sadece ERDEMİR’den geliyor 
dedi, ancak ben bunun yanında enerjinin de olduğunu 
ve çimentonun da olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
da ilave bir açıklama yaparsanız iyi olur.

GENEL MÜDÜR DR. Ş. COŞKUN ULUSOY - Önce-
likle Osman Bey’e teşekkür ediyorum, Mustafa Bey’e 
teşekkür ediyorum. Osman Bey’in söyledikleri, Sayın 
Bakanım, tabii ki bu reel sektörde hem de finans sek-
töründe yıllardır çalışmalar yürüten beni ve arkadaşla-
rımı çok mutlu etti. Türkiye’de genelde tenkide alıştık 
ama böyle takdir görmek bizleri sevindiriyor. Ama be-
yefendinin de dediği gibi, Sayın Bakanımın da işaret 
ettiği gibi, evet, reel sektördeki kazancımızın büyük bir 
kısmı, sunumlarda da gösterildiği üzere ERDEMİR’den 
geldi, doğrudur, ama biz bunu daha çeşitlendirmeye 
çalışıyoruz. Reel sektörde büyük bir kısmı ERDEMİR’den 
gelmekle birlikte diğer alanlardaki kazançlarımızı da ar-
tırmaya çalışıyoruz. 
Öte yandan, Sayın Bakanımın dediği gibi, çimentodan 
da %18 - 20 mertebesinde, -oransal olarak ifade edi-
yorum- kazançlar elde edildi. Enerji sektöründe, Tür-
kiye’deki elektrik enerjisi üretiminin %4 - 5’i mertebe-
lerinde üretimimiz var. Bunun dışında ayrıca otomotiv 
yönünde ve otomotivin yaptığı ihracatla katkılarımız 
var. Tabii yıllardan yıla bu katkıların oranı, şartları, sek-
törel durumları değişiyor. Ama Kurum her alanda diver-

OSMAN OKYAY
KALE Şirketler Grubu
Teknik Bölüm Başkanı 
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sifikasyon ve dengeleme prensibini uyguluyor. Coğrafi 
olarak yurt içi - yurt dışı, sektörel olarak değişik sektör-
ler, onun dışında başka boyutlarda da yaptığımız yatı-
rımlar, finansal alanda -reel alanda, birçok alanda kendi 
içinde çok boyutlu denge unsurlarına dikkat ederek bu 
günlere geldik. Hem bu konuda Sayın Bakanımın işa-
ret ettiği hususa hem de bu konuda değerlendirmeler 
yapan reel sektörün değerli temsilcilerine teşekkür edi-
yorum.
Ayrıca, Genel Kurulumuzun şahsıma gösterdiği tevec-
cühe de teşekkür ediyorum. Bu tip sözleri duymak be-
nim gibi uzun yıllarını burada harcamış, saçlarını bu-
rada beyazlatmış bir kişi için tabii çok mutluluk verici 
olaylar, ama diğer yandan şöyle bir olguyu da sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
Ben buraya 2000 yılının ortasında geldim. Şimdi 
2016’nın ortasındayız. Aradan 16 tane sene geçti. Sim-
siyah olan saçlarım bembeyaz oldu. Şikâyetçi değilim 
ama olduğunu ifade etmiş olayım. Bu arada 16 tane 
Olağan Genel Kurul yaptım. 
Dediğimiz gibi, önce çağdaş dünyanın boyutlarını ya-
kalamamız gerekli dedik, portföyümüzü şekillendirme-
liyiz dedik. Birçok alanda, kısaca işaret etmeye çalıştı-
ğım gibi, ön hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Arkasından 
uygulamalara geçtik. Onun dışında, portföyümüzde 
ufak tefek olan, bizim zamanımızı alan yatırımlardan 
çıktık. Daha büyük, daha Türkiye’ye katkı yapacak, üreti-
mimize katkıda bulunacak, bizleri ileriye götürecek ya-
tırımlarımıza yöneldik. O yatırımlarda da görüyorum ki 
dünyadaki rekabette üstte kaldık. Bu negatif şartlar bizi 
etkilemedi. Türkiye’nin şartlarından, ekonomisinden 
kaynaklanan bu pozitif imkânları iyi değerlendirebildik. 
Sonuçta vardığımız nokta iyi ama yeni bir platforma 
çıkmak mecburiyetindeyiz. 16 senedir sürdürdüğümüz 
çizgiyle bu olmamalı. Dolayısıyla benim de gönlüm 
yeni bir hareketin, yeni bir ivmenin yeni arkadaşlarla 
başlaması gerektiği yönünde. 
Dolayısıyla, 2010 yılında düşündüğüm, “2000’de geldik, 
10 sene, bu, benim gibi 7-8 seneden fazla bir görevde 
kalınmamalı diye beyanatlar vermiş bir kişi için doğru 
değil, burada 10 sene doldu” der iken, o yıllarda başla-
yan bazı sıkıntıları hatırlatmak istiyorum. Tabii o sıkın-
tılardan Kurumumuz ve ben de etkilendim. O yıllarda 
Sayın Bakanımın da desteğiyle, manevi destekleriyle 
ayakta kalabildik. Ben ve yakın çalışma arkadaşlarım sı-
kıntılar çektik, üzüntüler çektik, ama Kurumumuzu terk 
etmedik. O yıllar içinde Kurumumuzdan hemen hemen 
hiç kimse ayrılmadı. Bu binadan kendi isteğiyle ayrılan 
bir tek kişi oldu, o da üniversiteye gitti. Yolu açık olsun.
Dolayısıyla biz bize düşeni 2010 yılından beri yaptık. 
Sıkıntılar aşıldı, geçildi. Nihayet dış dünyada da atılım-
larımızı yaptık. Almatis’i aldık, Chemson’u aldık. Her 
iki alanda da dünya birincisiyiz. Bunların böyle devam 

etmesini ümit ediyorum. Bize tabii çok işler düşüyor. 
Yeni organizasyonlar, yeni şekillenmeler, yeni boyutlar, 
vizyonlar lazım. Benim bu çerçeve içinde 16 sene daha 
götürecek artık gücüm kalmadı. Yeni atılımın yeni arka-
daşlarla başlamasının yararlı olacağını düşünüyorum. 
Dolayısıyla bu konuda 2010 yılında ertelediğim “Ben ne 
yapayım?” değerlendirmemi tekrar gündemime aldım. 
Artık sağlığıma zarar gelmeden ben de yeni bir ivme-
yi başlatıp, o ivmeyi yarıda bırakarak ilerleyen günlerin 
getirdiği mecburiyetler içinde, gerek sağlık olsun gerek 
başka hususlar olsun, sıkıntılara düşmeden artık bir 
yerde her şeyi tadında ve şık olan, bana yakıştığını ümit 
ettiğim çerçevede bir nihayete erdirmenin doğru oldu-
ğunu düşünüyorum. 
Bu anlamda ilgili makamlarla görüştüm, görüşüyorum. 
Onların da uygun bulacağı bir zaman içinde benim 
noktayı koymam en doğru hareket olacaktır. Ama şunu 
ifade edeyim, bu noktayı koymam demek OYAK’la olan 
akıl ve gönül ilişkimi sonlandırmak manasına gelme-
yecektir. Aklım her zaman OYAK’la gönlüm her zaman 
OYAK’la, aklım da gönlüm de gayet tabii ki OYAK’a açık-
tır. 
Burası bir anlamda benim evladım gibi. Benim bu 16 
sene süresince kendime mahsus, aileme mahsus çok 
geniş bir ilgi alanım olmadı. Burası evladım gibi oldu. 
Bütün ilgimi alakamı ve yetişmek için geçirdiğim 50 
yılın sonunda geldiğim bu noktada, bütün birikimimi 
burada verdim. Ama artık birikimlerim yavaş yavaş de-
ğişen dünya şartları içinde belki yetersiz kalıp ben de 
mahcup olurum korkusu içindeyim. 
İlk buraya göreve geldiğim zaman “Swap, Opsiyon, 
Forward, Future” gibi kavramları söylediğim zaman 
bunlar çok yeni kavramlardı. Üniversitede doktoramı 
yaparken, bunlar üzerinde doktora yaptığım zaman 
Türkiye’ye gelip de bunları anlatmaya kalktığım za-
man, üniversiteler dâhil, hemen hemen birçok kurum 
ve kişi bunlardan bihaberdi. İlk denetimi, ratingi yap-
tıralım dediğim zaman Ziraat Bankası’nda görevliydim. 
Kıyamet kopmuştu. Dış denetim dedim, “Dış denetim 
ne demek, Ziraat Bankası’nın gizli bilgilerini nasıl verir-
siniz?” diye beni mahkemeye vermeye kalkanlar oldu. 
Ama bakın nereden nerelere geldik. Bütün Türkiye ar-
tık dış denetimi yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gerekleri 
arasında görüyor. Burada da biz 2000 yılında başladık, 
2013’de değil. 
Onun dışında başka adımları attık, atabildik. Ama şimdi 
değişen dünya, yeni teknikler, yeni anlayışlar, yeni bakış 
açılarıyla bezenmiş yeni adımların atılma günü geldi. 
Buralara gelmek kolay değildi ama gelindi. Şimdi bu-
ralarda kalmak ve arkasını getirmek çok daha zor. Çok 
uzun soluklu bir yürüyüş olmalı. Dolayısıyla ben bu yü-
rüyüşe, geçmiş bilgi birikimimle gayet tabii katkı yap-
maya, her ortam, şekil ve görevde hazırım. Bunu açık 
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yüreklilikle söylüyorum. Dediğim gibi, aksini düşünmek 
benim için mümkün değil. 
Diğer yandan, bu kadar yıllar içinde bana ve arkadaş-
larıma yardımcı olan bütün Genel Kurul Üyelerimize, 
Temsilciler Kurulu Üyelerimize, bunun dışında Denetle-
me Kurulu üyelerimize, ayrıca kendi camiamız dışından 
destek olan, gerek Hükümetten gerek ticaret hayatın-
dan destek veren kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Ama bilhassa teşekkürümü, bu sene karşımda olan siz-
lere ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 
Sizlerin burada gösterdiğiniz çalışma, yaklaşım, duruş, 
bir Türk evladı olarak beni çok etkiledi. Türkiye’nin ih-
tiyacı olan anlayışı ve bakış açılarını ifade eden maha-
ret ve becerinizi saygıyla karşılıyorum. Ben bütün Ge-
nel Kurul Üyelerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Çok 
etkilendim. Bu yüzden de hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Gösterdiğiniz teveccüh için tekrar teşekkür 
ediyorum. İnşallah daha iyi günlerde, daha değişik or-
tamlarda karşı karşıya geleceğiz diye ümit ediyorum. 
Ama şimdilik sizlere arzı veda ediyorum. Hepinize iyi 
günler, ailelerinizle mutlu, sağlıklı, huzurlu yarınlar dili-
yorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimle hürmetlerimi 
sunarak ayrılıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Coşkun Bey’e teşekkür ediyoruz. 
Genel kural, son söz Genel Kurul üyelerine aittir ve Ge-
nel Kurul Üyemiz, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin AYDIN… 
Hüseyin Bey, buyurun.

Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, Değerli Hazırun, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii biz paranın ticaretini yapıyoruz. Ben Sayın Genel 
Müdür’le paranın ticaretini Ziraat’te hep birlikte yap-
tık. Bugün, biraz önce de ifade ettiler -bizim de müş-
terilerimizdir, KALE Grubu, birlikte çalışıyoruz- tabii reel 
sektör marifetiyle büyütülmüş, özenle ve artık Ankara 
için üretmenin olmadığı, Türkiye için üretmenin olma-
dığı, dünya için üretimin olduğu bir ortamda bu Grubu 
buraya taşıyan, emeği geçen herkesi kutluyoruz, tebrik 
ediyoruz. 
Buraya gelenlerin görevi budur zaten. Bu işi yapmaktır. 
Hepimiz yapacağız. Ben bir şeyin altını çizmek istiyo-

rum: Sayın Genel Müdürüm de biliyor. Asla bir eleştiri 
için söylemiyoruz. Özkaynak önemli bir faktör. Özkay-
nakla büyüklük arasındaki bağlantıları kuruyoruz. İhti-
yatlı olmak elbette çok iyidir. Ama bazen ülkenin gele-
ceğine de çok güvenmek lazım. Ben burada 2016 yılı 
için ülke hakkında tahmin edilen büyüme rakamlarını 
çok olumlu bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Onun 
biraz daha risk algısını güçlendirerek, bu coğrafyanın 
en iyi oyuncularından biriyiz, gelişmekte olan ülkeler 
içerisinde ayrı bir hikâyesi olan ülkeyiz; çok daha iyi 
olacağız. Burada elbette OYAK da çok daha iyi yerde 
olacaktır. Biz ERDEMİR’de de birlikte çalışmıştık Sayın 
Genel Müdürümle. Bugün geldiği noktada tebrik edi-
yoruz.

BAŞKAN - Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz.
Gündemin son maddesine geldik.
GÜNDEM MADDESİ : Kapanış.

Divan Başkanı 
Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

Kapanış Konuşması

Genel Kurul’un Sayın Üyeleri,
56’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı tamamlamış bu-
lunuyoruz.
 OYAK, üyelerinin birikimlerini artırma çabalarını, iyi bir 
yaşam ortağı olma misyonunu kurulduğundan bu yana 
başarıyla daha ileriye taşımaktadır. 
Özgün bir başarı modeli olan OYAK’ın ülkemizdeki diğer 
kurumlara da örnek olmasını temenni ediyorum. Yani, 
Türkiye’de 100 tane OYAK olsa, herhalde Türkiye’nin bü-
tün vergisini ödemiş olacak. Dünyada, gelişmiş ülkeler-
de de OYAK benzeri birçok örnekler olduğunu biliyoruz. 
Gönlümüzden geçen, ülkemizde tüm çalışanların da 
benzer mesleki emeklilik fonları olsun, Türkiye’nin ta-
sarrufu artsın. En büyük eksikliğimiz, tasarruf eksikliği. 
Bu tasarruflar da büyük yatırımlara dönüştürülebilsin. 
Dolayısıyla çalışanlarımız da emekliliklerinde daha iyi 
bir getiri ve yaşama sahip olabilsinler. OYAK, Türkiye’de 
bu anlamda, hakikaten öncü ve başarılı örnek bir mo-
deldir. 
Bu Genel Kurul’da çalışarak paylaşmış olduğunuz yapıcı 
ve yol gösterici tüm görüş, öneri ve eleştiriler, gelecek 
yıllarda OYAK’ın hizmet kalitesinin artmasına, dolayısıy-
la daha başarılı ve daha etkin bir kurum olmasına katkı-
da bulunacaktır. 
Genel Kurulumuzda alınan kararların Kurum’un bugü-
nü ve geleceğini şekillendireceği gibi, gücünü artıraca-
ğı da aşikârdır. 
OYAK üyelerine kurulduğundan beri yasal yardım ve 
sosyal hizmetleri sürekli artan oranlarda ve üyeleri ara-

HÜSEYİN AYDIN
Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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sında rütbe, sınıf, statü farkı gözetmeden, bireysel eşit-
lik prensipleri çerçevesinde sunmaktadır. Genelde top-
lumdaki algılama farklı gibi, iddialar öyle olsa da, biraz 
önceki sunumlarda da görüldü ki, her para beklediği 
süre içerisinde ve ödediği katkı payı dikkate alınarak 
eşit ve adil bir işlem görmektedir. 
OYAK’ın kuşkusuz önümüzdeki dönemlerde de üzeri-
ne düşen her türlü görevi üstün hizmet anlayışı içinde 
ülkemize ve üyelerine karşı sorumluluklarının bilincin-
de, gelişmiş ülkelerdeki benzer kuruluşlar çizgisinde ve 
çalışmalarını geleceğe güvenle bakma yolunda daha 
da yoğunlaştırarak sizlerin desteği ile başarıyla yerine 
getireceğine inancım tamdır. 
Tabii, burası ticari bir şirket. Bunda şüphe yok değil mi? 
Özü bu, ticari şirket. Ticari şirketlerde kişilerin ne aldığı-
na bakılmaz. Ticari şirketlerde kuruma ne kazandırdı-
ğına bakılır. Dolayısıyla çok kazandırdıysanız çok alın, 
zarar ediyorsanız hiç almayın. Hatta zarar ettiğinde hiç 
almayayım diyebiliyor musunuz? Yok. Ama genel kural 
ticari şirketlerde, ne kadar kazandırıyorsan, o kadar al. 
Onun üzerine herhâlde bir Genel Kurul Üyemiz, prim 
sistemi de olsa olur gibi söyledi. Bu da ayrı bir şeydir 
ama özü bu. Bu yaklaşıma bakmak gerekir diye düşü-
nüyorum. 
Bugün yapılan 56’ncı Olağan Genel Kurulumuzda alı-
nan karar ve iletilen temennilerin üyelerimize, Kuru-
mumuza ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum. 
56’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısını kapatmadan, 
bu başarılı sonuçların elde edilmesinde profesyonel 
yönetim anlayışıyla büyük katkıları olan başta Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Emekli Korgeneral Sayın Ömer 
Necati ÖZBAHADIR ve onun Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne, yine Denetim Kurulu Başkanı ve onun Üyelerine ve 
yine Genel Müdür Coşkun ULUSOY ve onun ekibine ve 
tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Ayrıca bu Genel Kurul çalışmasında bana yardımcı olan 
siz Genel Kurul Üyelerine… Gördüğünüz gibi kısa za-
manda bitirdik, tartışma olmadı. Gereksiz uzatmalar da 
olmadı. Tekrarlardan da kaçındığımızı düşünüyorum. 
Vaktinde bitirirsek iyi olur denilmişti. Herhalde vaktin-
de bitirdik gibime geliyor. Genel Kurul Üyelerine önce-
likle, konuklara ve emeği geçen personele bir kez daha 
teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Genel Kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum 
ve Genel Kurul toplantısını kapatıyorum.

KAPANMA SAATİ: 12.38
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Karar

Yeni TTK çerçevesinde, OYAK ve Grup Şirketlerinin 
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standart-
ları ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporla-
ma Standartları (TMS/TFRS)  kapsamında hazırlanan 
ve bağımsız denetimden geçen 2015 yılı konsolide 
finansal tablolarında, 3,330,874,917.32 TL’lik (üçmil-
yarüçyüzotuzmilyonsekizyüzyetmiş dörtbindokuz-
yüzonyeditürklirasıotuzikikuruş) “Toplam Dağıtıma 
Esas Kaynak” oluşmuştur.

OYAK Kanunu’nda belirtilen cari yıl %5 teknik faiz tu-
tarı, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda 
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak tutarına dâhil edilmiş 
olup Genel Kurul kararı sonrasında üye hesaplarına 
yansıtılacaktır.

Bu çerçevede, TMS/TFRS kapsamında konsolide fi-
nansal tablolar baz alınarak hazırlanan teknik tablo-
larda (teknik bilanço ve teknik gelir gider tabloları) 
yer alan 3,330,874,917.32 TL (üçmilyarüçyüzotuzmil-
yonsekizyüzyetmiş dörtbindokuzyüzonyeditürkli-
rasıotuzikikuruş) tutarındaki “Toplam Dağıtıma Esas 
Kaynağın” (teknik faiz dahil) tamamının, bireysel üye 
ortalama rezervine %17.1 olarak gerçekleşen toplam 
nema oranında uygulanması suretiyle,

1. Aktif üyelerin 31 Aralık 2015 tarihindeki rezervleri-
ne (teknik faiz dahil) ilave edilerek emeklilik yardımla-
rının arttırılmasını,

2. Emekli Maaşı Sistemindeki üyelerin 31 Aralık 2015 
tarihindeki rezervlerine (teknik faiz dahil)  ilave edil-
mesini,

3. 2015 yılı başından bugüne kadar emeklilik yar-
dımına hak kazanarak üyelikten ayrılmış olanlar ile 
EMS’den çıkanlara ve pay azaltımı yapanlara, ayrılış 
tarihine göre hesaplanarak (ayrıldıkları tarihte kendi-
lerine veya hak sahiplerine ödenen teknik faiz hariç) 
kendilerine veya hak sahiplerine 12 Mayıs 2016 tari-
hinden itibaren ödenmesini,

Karar

OYAK Genel Müdürlüğüne ve OYAK Grubu Şirketleri-
ne bağımsız denetim hizmeti verecek denetim şirket-
lerinin; TTK’nın denetim şirketlerine ilişkin rotasyon 
kuralları da dikkate alınarak, yıllardır süregeldiği şekil-
de dünyanın en büyük 4 uluslararası denetim şirketi-
nin (Deloitte, Ernst&Young, PWC ve KPMG) Türkiye ve 
ilgili ülkelerde faaliyette bulunan üyeleri arasından, 
fiyat, kalite ve memnuniyet gibi unsurlar da dikkate 
alınarak, asgari 3 teklif alınmak suretiyle seçilmesi uy-
gulamasının sürdürülmesi,
OYAK Grubu Şirketlerine tam tasdik ve transfer fi-
yatlandırması hizmeti verecek denetim şirketlerinin; 
uluslararası denetim şirketlerinin Türkiye’de faaliyette 
bulunan üyeleri arasından, Türkiye’de vergi bölüm-
lerinde bir önceki yıl sonu itibarıyla; istihdam edilen 
personel sayısı 40’ın, yeminli mali müşavir ortak sayısı 
5’in ve toplam cirosu 3 milyon ABD Dolarının üzerin-
de olan şirketler arasından; fiyat, kalite ve memnuni-
yet gibi unsurlar da dikkate alınarak, asgari 3 teklif 
alınmak suretiyle seçilmesi,
hususlarının prensip ittihaz edilerek uygulanmasını,

Karar

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun üyelerine sunduğu 
yardım (emekli maaşı sistemi, vefat, maluliyet vb.) ve 
hizmetlere (borç verme, konut edindirme vb.) ilişkin 
geleceğe yönelik riskler ve bunlara karşı alınabilecek 
tedbir ve tekliflerin neler olabileceği hususunun in-
celenerek 57’nci Olağan Genel Kurul’a rapor halinde 
sunulmasını,

Karar

“Firar hali hariç olmak üzere, Kurum üyelerinin aidat-
larındaki eksikliklerin (önceki yıllardakiler ve ücretsiz 
izinden kaynaklanan nedenler de dahil) OYAK Kanu-
nu’nun 30’uncu maddesi kapsamında değerlendirile-
rek uygun görülenlerin tamamlanmasını,

56’NCI OLAĞAN GENEL KURUL KARAR VE TEMENNİLERİ  
KARARLAR
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Karar

Üyelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonu-
cunda Emekli Maaşı Sistemi’nde (EMS) üçer aylık ola-
rak ödenen maaşların yanında aylık maaş ödenmesi 
seçeneğinin de üyelere sunulması amacıyla;
- Emekli Maaşı Bağlanması Hakkında Yönetmelik’te 

konuyla ilgili uygulama esaslarına ve hesaplama 
yöntemlerine ilişkin değişikliklerin yapılması,

- Diğer yönetmeliklerde ilgili karardan etkilenecek 
maddelerin düzenlenmesi,

- Konuya yönelik sistemsel program düzenlemeleri-
nin yapılması,

- Uygulamanın 2017 yılında yapılacak 57’nci Olağan 
Genel Kurul’u takiben başlaması,

hususlarında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesini,

Karar

Emekli Maaşı Sistemi üyelerinden, her yıl gönderi-
len rezerv mektuplarını çeşitli nedenlerle adreslerine 
gönderilmesini istemeyenlerin taleplerinin karşılana-
bilmesi amacıyla;

Üyelerin OYAK web sitesi/online üye hizmetleri bö-
lümü’nden taleplerini bildirmeleri neticesinde, mek-
tuplarının adreslerine gönderilmeyerek yalnızca 
online üye hizmetleri OYAK gönderileri bölümünde 
yayınlanmasını,

Karar

6661 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle-
ri Personel Kanunu’na eklenen geçici madde 39 ge-
reğince emekli olup OYAK üyeliğini devam ettirmek 
isteyenlerin 205 sayılı OYAK Kanunu’na göre hesapla-
nacak aidatı her ay düzenli olarak kendilerince yatır-
maları ile ilgili uygulamaların mevzuat çerçevesinde 
sürdürülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen uygulama esaslarına göre işlemlerin yürü-
tülmesini,

Karar

Genel Kurul kararı ile düzenlenen üye hizmetlerine 
yönelik 8 yönetmeliğin, gözden geçirilmesi, şeklen 
yeknesaklaştırılması ve sadeleştirilmesi hakkındaki 
önerinin, Genel Kurul ön çalışmaları kapsamında tes-
pit edilen ve esasa etkisi olmayan maddi hataların dü-
zeltilmesi suretiyle kabul edilmesini,

Karar

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Kurul’un Çalışma 
Tarzı Talimatı’nın güncel mevzuatta geçen kavramlar 
ve uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi ile Yönetim 
ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilme-
si hususunu daha net ifade edecek şekilde güncel-
lenmesini ve 57’nci Olağan Genel Kurulun onayına 
sunulmasını,

Karar

Ordu Yardımlaşma Kurumu Denetleme Kurulu’na 
ilişkin mevzuatın günümüz şartlarına ve ilgili kanun-
lardaki hükümlere uygun bir şekilde çalışma esas ve 
usullerini belirleyen bir doküman hazırlanmasını ve 
57’nci Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasını,

Karar

2016 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin, 56’ncı Genel 
Kurul’da alınacak kararlara ve ülkemizin içinde bulun-
duğu ekonomik konjonktüre göre revize edilerek uy-
gulanmasını,

Karar

OYAK ve OYAK’ın hakim olduğu Grup Şirketleri Yöne-
tim Kurullarında alınan grup dışından, iştirak port-
föyüne yönelik, borsa dışı, tüm şirket hisse alış/satış 
kararlarının mektupla Genel Kurul üyelerine bildiril-
mesini,
Bu çerçevede yurtiçinde 500 milyon TL, yurtdışında 
ise 300 milyon ABD Dolarını aşan şirket hisse yatırım/
satış kararlarının ise Olağan ya da Olağanüstü Genel 
Kurul kararı ile yapılmasını,

Karar

Konut Kredisi miktarı üst limitinin 200,000 TL’ye çıka-
rılmasını ve 01 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere hak eden üyelere kullandırılmasını,

Karar

OYAK üyelerinin konut sahibi olabilmeleri için, ge-
lişen koşullar ve imkânlar ölçüsünde bireysel eşitlik 
ilkesi gözetilerek, mevcut konut edindirme hizmetle-
ri’ne ilave olarak yapılabilecek yeni hizmet ve uygula-
maların incelenmesi ve ortaya çıkan sonuçları içeren 
bir raporun hazırlanarak 57’nci Olağan Genel Kurul’a 
sunulmasını,
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Karar

Üyelere sağlanan yardım ve hizmetlere ilave olarak 
“sosyal yardım” çerçevesinde;
OYAK’ın kuruluşundan bu yana yetkili makamlar ta-
rafından şehit oldukları onaylanan daimi üyelerin 
Emekli Maaşı Sistemi’ne girmiş ve üyeliği devam 
eden evlenmemiş dul eşlerine, daha önce OYAK’ın 
konut edindirme hizmetleri’nden yararlanmamış ol-
mak koşulu ile üyelik süresine bakılmaksızın başvuru 
tarihindeki konut kredisi üst limiti üzerinden Emekli 
Maaşı Sistemi katılım oranına göre konut kredisi kul-
landırılması ile ilgili OYAK Konut Kredisi Yönetmeli-
ği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda 
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini,
205 sayılı OYAK Kanunu’nun 26’ncı maddesi gere-
ğince “tam ve daimi maluliyet” veya “kısmi ve daimi 
maluliyet” yardımına hak kazanacak üyelerden Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz raporu alanlara, 
maluliyet yardımının ödendiği tarihten iki yıl içerisin-
de hizmet ve üyelik sürelerine bakılmaksızın istemle-
ri halinde maluliyet yardımlarının ödendiği tarihteki 
limit üzerinden konut kredisi kullandırılması uygu-
lamasının kaldırılarak bu durumda olanlara Emekli 
Maaşı Sistemi’ne girmiş ve daha önce OYAK’ın konut 
edindirme hizmetleri’nden yararlanmamış olmak 
koşulları ile üyelik sürelerine bakılmaksızın başvuru 
tarihindeki konut kredisi üst limiti üzerinden Emekli 
Maaşı Sistemi katılım oranına göre konut kredisi kul-
landırılması ile ilgili OYAK Konut Kredisi Yönetmeli-
ği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda 
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini,
Ayrıca, OYAK veya İştirakleri aracılığıyla herbirinin 
bütçe imkânları ve tabi oldukları mevzuat ile yönetim 
kurulu kararları doğrultusunda;
Şehit üye çocukları ve engelli çocuğu olan üyelerin 
ailelerine yönelik olarak uygulanabilecek “sosyal yar-
dımlaşma” hususlarının,
Bütün üyelerin aidiyet duygusunu güçlendirici ve gü-
ven artırıcı ilave hizmetlere yönelik çalışmaların,
yapılabilirliğini içeren bir raporun hazırlanarak 57’nci 
Olağan Genel Kurul’a sunulmasını,

 

TEMENNİLER

Temenni

Ülkemizin dört bir köşesinde çok zor şartlar altında 
canları pahasına vatanımızın bölünmez bütünlüğü 
için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 
geleceğe umutla bakmasında OYAK çok önemli bir 
konumda bulunmaktadır.

Sayıları 310 bine ulaşan üyelerinin güvenini kazan-
mış; dürüst, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir 
çalışma üslubunu benimsemiş, Kurumun üyeler için 
taşıdığı önemin farkında ve uzun yıllardır bu özenle 
görev yapan OYAK yönetici ve çalışanlarına teşekkür 
ederiz.
Ayrıca OYAK’ı uluslararası standartlara taşıyan, 
görevi üstlenmesini müteakip kısa sürede Kanunda 
öngörülen hedeflere ulaştıran,  yarattığı OYAK ailesi 
ve kurum kültürüyle aynı başarıyı gelecek yıllara 
taşıma olanağı sağlayan Genel Müdürümüz Doktor 
Sayın Şerif Coşkun ULUSOY’a minnettarlıklarımızı 
sunmayı bir borç biliriz.



YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR
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OYAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(E.) Tümgeneral Mehmet TAŞ, 1953 yılında Kayseri’de doğmuştur.

Kara Harp Okulu öğrenimini müteakip 1974 yılında Topçu Subayı olarak Kara 
Kuvvetlerinde göreve başlamıştır.

Topçu ve Füze Okulunda temel kursu tamamladıktan sonra 1974-1979 yılları 
arasında çeşitli topçu birliklerinde Tk. ve Bt.K. olarak görev yapmıştır.

1979 yılında Kara Havacılık Okulunda Pilot kursunu bitirmeyi müteakip, 1983 
yılına kadar Kara Havacılık Helikopter Birliklerinde filo pilotu olarak görev icra 
etmiştir.

1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olan Mehmet TAŞ, kurmay 
subay olarak sırasıyla; Kara Harp Okulu ve K.K.Per.D.Bşk.Lığında Kh.Sb.lığı 
görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında ABD’de Lojistik Yönetim Akademisini takiben sırasıyla 48’inci 
Piyade Tugay Tb.K.lığı, İzmir Nato Kh.ında Şube Müdürlüğü, Makedonya 
Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği, Gnkur.Per.D.Bşk.lığı Pl.Şb.Md.lüğü. görevlerini 
yürütmüştür.

1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiştir. 1998-2000 yılları 
arasında 39’uncu Mknz.P.Tüm. 50’nci Mekanize Piyade Alay Komutanlığı 
görevinde bulunmuştur. 

Ağustos 2000’de Tuğgeneralliğe Yükselerek 12’nci Mekanize Piyade Tugay 
K.lığı, K.K.Per.Pl. ve Ynt.D.Bşk.lığı görevlerini icra etmiş bu rütbede Milli 
Güvenlik Akademisi eğitimini takip etmiştir. 

05 Ekim 2002 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında OYAK Yönetim Kurulu üyeliği 
yapmıştır.

Tümgeneral rütbesiyle sırasıyla Gnkur.Per.D.Bşk.lığı, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri 39’uncu Mknz.Tüm.K.lığı ve K.K.Loj.K.lığı Kur.Bşk.lığı görevlerinde 
bulunmuştur. 

2009 yılından Kara Kuvvetlerinden emekli olmuştur. Emekliliği müteakip 
2010-2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu 
olan Hava ve Elektronik Sanayi A.Ş.’de (Havelsan) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

(E.) Tümg. Mehmet TAŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

13 Mayıs 2016 tarihinde Seçim Komitesince OYAK Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilerek göreve başlamıştır.

MEHMET TAŞ
(E.) TÜMGENERAL

Yönetim Kurulu 
Başkanı
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OYAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
GENEL MÜDÜR

Süleyman Savaş ERDEM, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur.

1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun olan Süleyman Savaş ERDEM, 1997 yılında yapılan 
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarı göstererek kamu 
çalışma hayatına başladı. 2000 yılında Başbakanlık Müfettişi, 2007 yılında 
ise Başbakanlık Başmüfettişi oldu. 2003 - 2005 yılları arasında Carnegie 
Mellon Üniversitesi’nde (Pittsburgh/ABD) Kamu Yönetimi ve Politikası 
alanında Yüksek Lisans Eğitimi gören ERDEM, Yüksek Lisans eğitimi sırasında 
sosyo-ekonomik, eğitim, suç ve siyasi katılım verilerine göre ABD kentleri 
sıralamasında Prof. Al BLUMSTEIN Sistem Sentez Projesi çalışması gibi önemli 
projelerde aktif görev aldı.

Prof. Dr. Denisse M. ROUSSEAU ile Örgütsel Değişim (Organizational Change) 
konusunda araştırmalarda bulundu. Ayrıca ABD New York da bulunan 
Network 20/20 isimli STÖ’ün çalışmalarına katıldı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan ERDEM, 
Kamu çalışma hayatı boyunca; Bankacılık, Enerji, Gayrimenkul, Altyapı 
Yatırımları gibi sektörler başta olmak üzere, Bağımsız idari Otoritelerin 
(özellikle EPDK, BDDK, TMSF, SPK, TAPDK gibi) lisans ve düzenleyici denetleyici 
kararları, Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Ülkemiz Enerji Arz Güvenliği 
gibi Enerji politikaları, Kamu Bankaları ile Özel Bankaların kredi politikaları, 
Hasılat Paylaşım Modeli ile Konut Üretimi, Sürdürülebilir Kentleşme ve 
Çevre Konularında AB mevzuatına uyum, Kamu ve özel sektör kuruluşları 
tarafından kullanılan AB hibe fonlarının etkin ve verimli harcanmasının 
temini, konularında inceleme ve denetimler yapılması gibi görevlerin yanı 
sıra, Başbakanlık ve Bakanlıklarla, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, TRT ve TOKi 
gibi devlet teşkilatının önemli kurum ve kuruluşları ile bürokrasinin üst idari 
görevlileri olan müsteşar, müsteşar yardımcılıkları, genel müdür, üst kurul 
başkan ve üyeleri, teftiş kurulu başkan ve üyeleri, kurum, kurul başkanları ve 
yardımcıları hakkında farklı konularda inceleme ve soruşturma görevlerini 
yerine getirdi.

Ulusal düzeyde, 8’inci ve 9’uncu Kalkınma Planlarının hazırlanması, 1999 
yılında Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışmaları 
ile Hibe ve Bağışların Denetimi, Doğrudan Yabancı Yatırımları artırmak 
amacıyla kamu sektöründe saydamlığın artırılması ve kırtasiyeciliğin (Red 
Type) azaltılması, Uluslararası düzeyde ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, 
Dünya Bankası, UNDP, OECD, GRECO; gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde 
gerçekleştirilen; Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi, Şeffaflığın ve 
Verimliliğin Artırılması, iyi yönetişim mekanizmalarının tanımlanması ve 
kurulması gibi önemli çalışmalarda aktif rol alarak komite başkanlığı ve 
üyeliği görevlerini yürüttü.

Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yapmış olan 
ERDEM, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

12 Mayıs 2016 tarihinde OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
göreve başlamıştır.

SÜLEYMAN SAVAŞ 
ERDEM

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
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OYAK ÜYELERİNE YÖNELİK 
2015 YILI FAALİYETLERİ

• OYAK, 8,453 üyesine Emeklilik Yardımı, 1,244 üyesine Aidat İadesi, 204 üyesine Maluliyet Yardımı ve 456 
üyesine Ölüm Yardımı yapmıştır.

• Emekli Maaşı Sistemi’ndeki 62,627 üyemizden 45,613’ü kendi tercihleri doğrultusunda Emekli Maaşı 
almış, 3,153 üyemiz kendi isteği ile veya vefat nedeniyle Sistem’den çıkmış ve/veya pay azaltımı 
yapmıştır.

• Konut Kredisi Hizmetinden 933, OYAK Kaynaklı Borç Verme Hizmetinden 26,110, Rezerv Karşılığı %80 
Borç Verme Hizmetinden 340 üyemiz yararlanmıştır.

• Konut Ön Biriktirim Fonu’ndaki üye sayısı 100,464 olmuştur.

• Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi’ndeki iştirakçi sayısı 4,934’dür.

• MAİS’ten OYAK üyelerine özel kampanya:
   Kampanya kapsamında, OYAK üyeleri Genel Kurul kararı doğrultusunda saptanan uygun koşullarda 

Renault ve Dacia marka otomobil sahibi olabilmişlerdir. 25 Ocak - 13 Mart 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen kampanya kapsamında otomobillerini yerli otomobiller için Mayıs 2016, ithal otomobiller 
için Haziran 2016 teslim seçenekli alan OYAK üyelerine bu dönem zarfında otomobil bedeline 
gelebilecek herhangi bir zamdan etkilenmeme garantisi de sunulmuştur. 

   Kampanyada 3,699 OYAK üyesinin başvurusu alınmıştır.

• OYAK Tanıtım Konferansları:
  2015 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığı’nın koordinasyonunda Kuvvet Karargâhları, Askeri 

Okullar ile asgari Tugay düzeyindeki birliklerde personele yönelik 68 adet OYAK Tanıtım Konferansı 
düzenlenmiştir.

 Asgari Tugay düzeyindeki birlikler belirlenirken önceki dönemlerde tanıtım konferansı verilmemiş 
olan birlikler tercih edilmiştir. 2015 yılında düzenlenen konferanslar sonucunda OYAK toplam 18,250 
üyesine ulaşmıştır.

  Konferanslar OYAK’ın üye taleplerini tespit etmek, gelen sorulara cevap vermek, görüş ve önerileri 
kayıt altına almak adına son derece verimli bir ortam sunmaktadır. Konferanslarda elde edilen geri 
bildirimler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve gerekli noktalarda çalışmalar yapılmakta 
ve uygulamaya alınmaktadır. Hizmetlere yönelik iyileştirme çalışmaları ve temenniler, Yönetim 
Kurulu’nun onayı sonrasında Genel Kurul ön çalışmalarında Genel Kurul üyeleriyle görüşmeye 
açılmaktadır. OYAK 2016 yılında da tanıtıcı seri konferanslara devam etmektedir.

• 55’inci Olağan Genel Kurul sonrası; 128 sayılı OYAK Dergisi OYAK Web Sitesinde yayınlanmış, ayrıca 
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerimizin adreslerine de postalanmıştır. Kasım 2015’te yayınlanan 129 
sayılı OYAK Dergisi ve Şubat 2016’da yayınlanan 130 sayılı OYAK Dergileri de sadece OYAK Web Sitesi 
Online Üye Hizmetleri üzerinden sunulmuştur. 

OYAK-Üye iletişiminde 
yaklaşık 14 MİLYON
temas sağlanmıştır.

KA
RŞ

IL
IK

LI
 İL

ET
İŞ

İM OYAK Çağrı Merkezi 225,674
E-Posta                       12,317
Evrak+Faks 28,979
Hizmet Sunum Telefon 54,913
Yüz Yüze Görüşme 20,093
OYAK Sesli Yanıt Sistemi 119,516
Karşılıklı İletişim Toplamı 461,492

TO
PL

U
 İL

ET
İŞ

İM

OYAK Mobil Uygulaması 4,335,301
OYAK Web Sitesi 6,501.751
Gönderilen SMS 1,974,894
Gönderilen E-Posta 254,143
Gönderilen Toplu Mektup/Dergi 285,794
Toplu İletişim Toplamı 13,351,883
TOPLAM İLETİŞİM 13,813,375
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GETİRİ ORANLARININ      
KARŞILAŞTIRMASI

Emekli Maaşı Sistemi, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi ve Konut Ön Biriktirim Fonu 
nemalarının mevduat faizi ve enflasyon ile karşılaştırması

Mevduat Faizi * 

* TCMB tarafından yayınlanan “Bankalarca Türk Lirası üzerinden açılan mevduat ağırlıklı ortalama faiz oranları” kullanılmaktadır. 1 yıllık oranların 
ortalaması alınmıştır. 

Enflasyon Oranı (TÜFE)

Konut Ön
Biriktirim Fonu

Bağışa Dayalı Emekli
Geliri Sistemi

Emekli Maaşı Sistemi

2015

9.99.98.1

% 2013 2014

8.88.27.4

12.511.68.7

12.512.39.6

17.117.215.3

%

20152013 2014
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ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
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EMEKLİ OLACAK
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Türk Si lah lı Kuv vet le ri’nde ki gö rev le rin den ay rı la rak emek li ola cak üye le ri mi zin, emek li lik 
işlem le rine başlamadan önce OYAK üyeliklerinin devam edip etmemesine, devam edeceklerse 
de hangi katılım payı ile devam edeceğine karar vermeleri gerekmektedir.

OYAK üyeliğine devam etmeme kararı veren yani Emekli Maaşı Sistemi’ne girmeyen üyelerin 
daha sonra tekrar müracaat ederek Emekli Maaşı Sistemi’ne girme hakkı bulunmamaktadır.

Bu çerçevede;

•  Üye le ri mizin Kuv vet Ko mu tan lık la rından ken di le ri ne tes lim edi len veya OYAK Web Sitesin-
den temin edilebilen “Emek li Olan Üye le ri miz için Bil gi Ki ta bı ve Baş vu ru Formları” ve Hiz-
met Broşürlerini dik kat le in ce le meleri, açık lan ma sı nı is te dik le ri hu sus ları OYAK gö rev li le ri 
ile biz zat görüşerek ve ya OYAK Çağ rı Mer ke zini ara ya rak açıklığa kavuşturmaları, tereddüt-
lerini gidermeleri gerekmektedir. 

• Üye le ri miz, Emekli Maaşı Sistemi’ne girip girmeme konusunda verdikleri ka rar doğrultu-
sunda, “Emek li Olan Üye le ri miz için Bil gi Ki ta bı ve Baş vu ru Form la rı”nın ekinde yer alan 
ilgili formları dol du ra rak Kuvvet Personel Başkanlıklarından aldıkları İlişik Kesme Belgesi, 
Hiz met Belgesi ve Son iki Ay lık Ke sin ti Bel ge le ri  ile birlikte OYAK Hiz met Su num Mü dür lüğü 
çalışanlarına OYAK ile ilgili emeklilik işlemlerinin başlatılması için tes lim etmeleri gerek-
mektedir. 

• OYAK üyeliğinin devamına karar verip, Emek li Maa şı Sis te mi’ne ka tı la cak üye le ri miz den 
yuka rı da ki bel ge le re ila ve ola rak iki adet fo toğraf da is ten mek te dir.

• Bel ge le rin, OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü personeli tarafından tes lim alın ma sından son-
ra mü ra ca at ta ri hlerine gö re, OYAK kayıtlarında İŞ BANKASI veya VAKIFBANK hesabı 
olanlara 10 iş günü içe ri sin de ol mak kay dıy la ödeme günü verilmektedir. Banka hesabı 
olmayan üyelerimize ödeme günü, hesabın OYAK ‘a ulaşmasını takiben belirlenmektedir. 

Üye le ri miz OYAK Web Si te si (www.oyak.com.tr) 

Üyelerimiz/Baş vu ru Form la rı ve Broşürler/Dokümanlar bölümünden

“Emek li Olan Üye le ri miz için Bil gi Ki ta bı ve Başvu ru Form la rı”na ve 

Broşürler bölümünden Hizmet Broşürlerine ula şa bi lir ler.

Üyelerimizin emeklilik işlemlerine başlamadan önce, 

OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü personeli ile görüşmeleri doğru 
bilgilenme ve doğru karar verme açısından önemlidir. 
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OYAK Üye Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinde
İş Bankası ve VakıfBank Hesapları Kullanılmaktadır. 

OYAK tarafından 310 binin üzerindeki üyeye yapılan tüm ödemeler, kurulmuş bir sistem alt yapısıyla 
ödeme günlerinde toplu olarak gerçekleştirilmektedir. Ödemeleri, üyelerin belirleyeceği birden 
fazla banka tercihine bırakmak teknik, idari ve sistemsel açıdan mümkün bulunmamaktadır. OYAK 
ödeme ve tahsilat işlemlerinde mağduriyet yaşamamanız için OYAK kayıtlarında VakıfBank veya İş 
Bankası’ndan birisine ait kullanılabilir bir hesabınızın bulunması gerekmektedir.

OYAK sistemlerinde kayıtlı hesabı bulunmayan üyelerimiz;

“Hesap Kayıt Formu”nu doldurarak, nüfus cüzdanı aslı ile birlikte (hesap açılış sözleşmeleri Banka 
şubesinde imzalanacaktır) VakıfBank ya da İş Bankası’ndan kendi seçecekleri birine ait şubeye 
bizzat gitmeleri gerekmektedir. Banka şubesine yapılacak bu başvuruda, OYAK üye numarası 
belirtilerek hesap açtırıp bu hesabın OYAK’a tanıtılmasının talep edilmesi gerekmektedir. Banka, 
hesap bilgisini elektronik ortamda OYAK’a gönderecektir. Bu çerçevede üyelerimizin bankada 
açtırdıkları hesap numarasına ilişkin ayrıca OYAK’a bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. 
Anlaşma yapılan VakıfBank ve İş Bankası, muvazzaf ve emekli üye hesaplarına OYAK tarafından 
yapılan ödemeler için Hesap İşletim Ücreti almayacaktır.

OYAK Web Sitesinde yer alan “OYAK Ödemelerinde Banka Uygulamaları ve Üyelere Sağlanan 
Muafiyetler” duyurusunda anlaşmalı bankaların üyelere sağladığı imkanlar incelenebilir.

İş Bankası ve VakıfBank ile muafiyet tablosunda yer alan koşulları sağladıkları halde işlemlerinde 
problem yaşayan üyelerimizin yapması gereken adımlar:

• Bu durumda üyelerimiz öncelikle ilgili banka şubesiyle irtibata geçmelidir.

• Şube ile sorunu çözümlenmeyen üyelerimiz faks, e-posta, posta ve Çağrı Merkezi aracılığıyla 
OYAK’a ulaşmalıdır.

OYAK, kendisine ulaşan talepleri yürürlükte olan muafiyet tablosuna göre değerlendirmekte ve 
muafiyet koşullarını sağlamasına karşın Hesap İşletim Ücreti kesilen üyelerin durumu hakkında 
ilgili Banka Genel Müdürlükleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak irtibata geçmekte ve konunun 
takipçisi olmaktadır. Sorunun bankadan kaynaklı olması halinde üyelerimizden kesilen masraf ve 
ücretlerin kendilerine ödenmesi sağlanmaktadır.

OYAK’TAN

İLK DEFA BORÇ ALACAK ÜYELER İLE 

HİZMET ALDIKLARI BANKAYI 
DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Üyelerimize ait tüm Yasal Yardım ve Sosyal Hizmet ödemeleri İş Bankası veya VakıfBank  aracılığı ile 
yapılmaktadır. Bu işlemler için üyelerimizin;

• Herhangi bir İş Bankası veya VakıfBank şubesine müracaat ederek bir form doldurmaları, 
hesabın OYAK’a tanıtılmasını talep etmeleri gerekmektedir. İş Bankası ve VakıfBank, hesap 
bilgilerinizi otomatik olarak OYAK’a göndermektedir. Üyelerimizin hesap numaralarını 
bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
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KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU ÜYELERİNİN 
KONUT EDİNDİRME HİZMETLERİNDEN 
YARARLANMA DURUMU
OYAK Ko nut Kre di si Yö net me li ği ’nin 7’nci mad de si ne gö re, Ko nut Kre di si; 

a. Üye le re bi rey sel kre di, 

b. Ko ope ra tifl e re üye adı na açı la cak kre di, 

c. Ku rum ca yap tı rı lan/yap tı rı la cak ko nut la rın üye le re tah si si, 

bi çi min de uy gu la nmaktadır. 

Ku rum’un Ko nut Ön Bi rik ti rim Fo nu Yö net me li ği ’nin 6’ncı mad de si nin 1’inci fık ra sı nın a ben din de “Ku rum Ko-
nut Kredisi kul lan ma ya hak ka za nan üye le re, Ko nut Kre di si ni kul lan dı ğı ta rih te Fon’da ki bi ri kim le ri ne ma sıy la 
birlik te Ko nut Kre di si ne ek ola rak Ko nut Edin dir me Yar dı mı adı al tın da öde nir” de nil mek te dir. 

Do la yı sıy la, söz ko nu su Yö net me lik hü küm le ri  çerçevesinde, Bi rey sel Ko nut Kre di si, Ko ope ra tif Kre di si ve 
Kurum Ko nut la rın dan tah sis ya pıl ma sı du rum la rın da Ko nut Ön Bi rik ti rim Fo nu’ndan çı kış zo run lu dur.

KONUT KREDİSİ KULLANAN 
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Kre di kul la nı la cak ko nu ta ait zorunlu dep rem si gor ta sı (DASK Sigortası) kre di baş vu ru su sı ra sın da ilk yıl için 
üye ta ra fın dan yaptırıl mak ta, borç de vam et ti ği sü re ce, va de so nu na ka dar OYAK ta ra fın dan ye ni len mek te dir. 

01 Haziran 2006 tarihinden itibaren Konut Kredisi kullanan üyelerimiz borçları bi te ne ka dar DASK sigortası 
yaptırmayacaklardır. 

Konut Kredisi başvuruları şahsen ya da posta kanalıyla yapılmakta olup, 
internet üzerinden başvuru yapılmamaktadır.

Üyelerimize, OYAK garantörlüğü olmaksızın, Garanti Bankası, İş Bankası, VakıfBank, 
Akbank ve Ziraat Bankası tarafından ayrıcalıklı şartlarla alternatif Konut Kredisi 
Hizmeti de sunulmaktadır.

OYAK Kanunu gereğince;
Konut Ön Biriktirim Fonu’ndan çıkan üyelerin
tekrar bu Fon’a üye olması mümkün değildir.
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BDEGS
BAĞIŞA DAYALI
EMEKLİ GELİRİ 

SİSTEMİ

Ordu Yardımlaşma Kurumu, daimi üyelerinin ön biriktirim yaparak konut edinmeleri için gerekli öz kaynakları 
sağlamaları amacıyla Konut Ön Biriktirim Fonu’nu (KÖBF) 1996 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile kurmuştur. 
Kurum’dan Konut Kredisi kullanmamış bütün üyeler isteğe bağlı olarak Fon’a katılabilirler. Fon’a katılan 
üyelerden, OYAK üye aidatına esas maaş veya ücretleri tutarından %10 oranında “ek aidat” kesilir. 
Fon ile ilişiğin kesilmesi aşağıda belirtildiği şekilde olur;

a)  Kurum Konut Kredisi kullanmaya hak kazanan üyeler, Konut Kredisini kullandığı tarihte Fon’daki              
 birikimleri nemasıyla birlikte Konut Kredisine ek olarak,

b)  Konut Kredisi hakkı doğmadan veya kredi hakkı doğduğu halde kullanmak istemeyenler konut      
edindiğini (kooperatiflerde, kooperatif ortağı olduğunu) belgelediklerinde ya da Noter Satış Vaadi         
 Sözleşmesi ile başvurmaları halinde Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,

c)   Vefat eden üyelerin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte yasal mirasçılarına,
d)  Emekli Maaşı Sistemi’ne giren ve Fon’a devam etmek istemeyen üye veya üye eşlerinin Fon’daki      

birikimleri nemasıyla birlikte,
e)   Yukarıda belirtilenlerin dışında, diğer nedenlerle üyeliğin sona ermesi durumunda Fon’daki         

 birikimleri nemasıyla birlikte, 
 Konut Edindirme Yardımı adı altında ödenir. 
 İlişiği kesilenler tekrar Fon’a katılamazlar. 
Konut Ön Biriktirim Fonu’nun 2015 yılı (Aralık 2014- Aralık 2015) neması  %12.49 oranında gerçekleşmiştir. 
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla KÖBF’deki üye sayısı 100,464 olmuş, KÖBF ’deki birikimlerini çekerek konut 
edinmek amacıyla kullanan toplam üye sayısı ise 133,801’e ulaşmıştır. 
Fon’un 30 Nisan 2016 (Nisan 2015 – Nisan 2016) tarihinde gerçekleşen neması ise %13.37’dir.
30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla ise KÖBF’deki üye sayısı 101,661 olup, KÖBF’deki birikimlerini çekerek konut 
edinmek amacıyla kullanan toplam üye sayısı ise 137,922’ye ulaşmıştır.
Konut Ön Biriktirim Fonu ve Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi getirilerini artırıcı çalışmalarımız sürekli devam 
etmekte, gelişen ekonomik koşullar ve mevzuattaki yenilikler izlenmektedir.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde, 
katılımcılarına yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla kurulan isteğe bağlı olarak iştirak edilebilen bir 
Sistem’dir.
Sistem’in 2015 yılı (Aralık 2014 - Aralık 2015) neması %12.50 olarak gerçekleşmiş olup, BDEGS nema oranı 
Türkiye’de finansal kesim tarafından sunulan birçok alternatif yatırım aracının üzerinde bir nema sağlamaya 
devam etmiştir.
Sistem’in 30 Nisan 2016 (Nisan 2015 - Nisan 2016) tarihinde gerçekleşen neması ise %13.50’dir.
Sistem, 30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 4,921 iştirakçisi ve 8,031 ilave iştirak işlemi ile faaliyetlerine devam 
etmektedir.

BDEGS
BAĞIŞA DAYALI
EMEKLİ GELİRİ 

SİSTEMİ

Üyelerimizin konut edinmelerini 
kolaylaştıran bir yatırım fonu

Yaşam boyunca ek gelir sağlamayı 
hedefleyen isteğe bağlı katılımlı bir sistem

ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
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EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ (EMS) NEDİR?
Üyelerin emeklilik halinde OYAK’la olan ilişkilerini devam ettirebilecekleri bir sistem olup Emeklilik 
Yardımı almaya hak kazanarak OYAK daimi üyeliği sona erecek üyelerin Emeklilik Yardımlarının 1/4’ünü, 2/4’ünü, 
3/4’ünü veya tamamını bırakarak, OYAK gelirleri ve Sosyal Hizmetlerinden yaşamları boyunca yararlanmalarına 
imkan tanıyan Sistem’dir. 
EMS, alışılageldiği anlamda bir maaş uygulaması olmayıp gelir paylaşımı esasına dayalı bir tür kar payı 
ortaklığıdır. 
Bu Sistem’de, o yılın nema oranına göre hesaplanan gelirin bir bölümü “MAAŞ” adı altında üyelere ödenmekte 
gelirin kalan kısmı “REZERVE” eklenmektedir. Maaş tutarı OYAK’ın nema oranına ve üyenin rezervine bağlı 
olup, dönemler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. 

NEMA ORANI
EMS’de uygulanan nema, Genel Kurullarca belirlenen ve görevdeki üyelerin birikimlerine uygulanan nema 
oranı ile aynıdır.

İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR?
Sistem’e giren üyeler, Kesin Maaş Uygulamasına tabi olmaları nedeniyle girdikleri yıla ait kâr payının 
kesinleşmesine kadar geçen dönemde maaş alamazlar.
2016 yılında emekli olan üyelerimiz; 
• Nisan 2017 döneminde KIST Maaş, 
• Temmuz 2018 döneminde TAM Maaş alacaklardır. 
Örneğin;
15 Nisan 2016 tarihinde emekli olan bir üyemiz ilk maaşını kıst olarak Nisan 2017 döneminde alacaktır. Kıst 
maaş ile kastedilen; 2016 yılında emekli olarak EMS ‘de geçirilen 8 aylık sürenin getirisi üzerinden Nisan 2017 
döneminden itibaren alınacak maaş tutarıdır. Bu üyemiz 2017 yılının 12 aylık getirisi üzerinden tam maaşını ise 
Temmuz 2018 döneminden itibaren almaya başlayacaktır.
15 Ekim 2016 tarihinde emekli olacak bir üyemiz ise ilk maaşını kıst olarak Nisan 2017 döneminde alacak 
olup EMS’de geçirmiş olduğu 2 aylık süreye ait getiri üzerinden maaşını alacaktır. Temmuz 2018 döneminden 
itibaren ise 2017 yılının 12 aylık getirisi üzerinden tam maaşını almaya başlayacaktır.
Aynı tutarda emeklilik yardımına sahip iki üyemizin emeklilik tarihlerinin farklı olması nedeniyle Nisan 2017 
döneminde alacakları kıst maaş tutarlarında farklılıklar olacaktır.

MAAŞ ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI
EMS’deki üyelere maaş ödemeleri, 20 Nisan - 20 Temmuz - 20 Ekim - 20 Ocak tarihlerinde 
olmak üzere üç ayda bir banka hesapları aracılığıyla yapılır. Talep eden üyeler maaş 
almamayı tercih ederek oluşan gelirin tümünü rezerve ilave ettirerek rezervlerini daha 
fazla artırabilirler.

EMS
EMEKLİ MAAŞI

SİSTEMİ

Üyelerimizin OYAK gelirleri ve sosyal 
hizmetlerinden yaşamları boyunca 
yararlanmalarına imkan tanıyan sistem

NİSAN
TEMMUZ
EKİM
OCAK
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SİSTEM’E PARA YATIRMA
EMS üyeleri, Sistem’deki katılım oranlarını her yıl artırabilirler. Katılım oranı artırım hakkı, Sistem’e giriş 
tarihi esas alınarak yılda bir kez kullanılabilir. Ayrıca üyelerin birikimlerini artırmak amacıyla yine yılda bir 
kez olmak üzere Emsal Tamamlama veya yalnızca Kesin Maaş Uygulamasındaki üyeler için Rezerv Artırma 
seçenekleri de bulunmaktadır. İlgi tutarlar hesaplanırken emsalin rezervine göre hesaplama yapılır. EMS’ye 
giren üyelerimizin her ay dışarıdan aidat yatırmaları mümkün değildir.

PAY AZALTIMI 
Katılım oranını azaltma hakkı sadece bir defa ve Sistem’e girişten itibaren en az ÜÇ YIL geçtikten sonra 
kullanılabilir (Üyelerimize yapılacak ödeme tutarı Sistem’de kendi rezervleri esas alınarak değil, üyenin aynı 
hizmet yılı ve rütbeye sahip emsalin Sistem’e katılım oranına göre yatırması gereken tutar esas alınarak 
hesaplanmaktadır). Üye isterse tekrar Sistem’de Pay Artırımı yapabilir.

EMSAL NEDİR?
Sistem’de Pay Arttırımı, Emsal Tamamlama ve Pay Azaltması yapan üyeler için kullanılmak üzere, rütbe veya 
kadro ile hizmet yılı itibariyle esas alınacak muvazzaf daimi üyelerdir. Sistem’e katılım tarihindeki emsal ne ise 
Sistem’in diğer aşamalarında da aynı emsal alınır. Emsal tanımı, muvazzaflık dönemi fiili hizmet yılı anlamına 
gelmekte olup göreve devam eden devrelerin hizmet yılı ile ilişkilendirilmemektedir.  

Örneğin; 2011 yılında emekli olan 1985’li bir subayın hizmet yılı Sistem’de 26 yıl subay olarak sabitlenmiş 
olup 2016 yılında bu üyemizin Pay Arttırımı veya Pay Azaltması durumunda ilgili hesaplamalar 26 yıllık subay 
üzerinden yapılacaktır. 

ÜYENİN VEFATI DURUMUNDA
Üye eşinin Sistem’e devam etme hakkı olup, diğer varislerin kendilerine 
düşen haklarından üye eşi lehine feragat etmeleri durumunda üye eşi aynı 
rezerv tutarı ile Sistem’e devam etme hakkına sahiptir. Varislerin feragat 
etmemesi durumunda üye eşi mirasçılık belgesinde belirtilmiş kendi payına 
düşen tutar ile Sistem’e devam edebilir. Bu durumda eş dışında kalan 
mirasçılara, mirasçılık belgesinde belirtilen kendi paylarına düşen oranda 
rezerv ve ölüm yardımı ödemesi yapılır. 

Ölüm Yardımı, EMS’deki üyenin ölümü halinde mirasçılara üyenin ölüm tarihinde 
alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı tutarı olarak hesaplanmaktadır. Üye 
eşinin de vefatı halinde ölüm yardımı yapılmamaktadır. Bu durumda 
mirasçıların Sistem’e devam etme hakkı olmayıp rezerv mirasçılara 
ödenmektedir.

SİSTEM’DEN ÇIKIŞ
Sistem’de bulunan üyelerin Sistem’e girişlerinden itibaren en az ÜÇ YIL 
geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak 
Sistem’den çıkanlar bir daha Sistem’e kabul edilmezler. 

ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
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MASRAF PRİMİ ve RİZİKO PRİMİ KESİNTİSİ NEDİR?
Aktif üyelerde olduğu gibi EMS üyelerinden de EMS Yönetmeliği’nin 18’inci maddesi gereğince Masraf Primi 
kesilir. Masraf Primi yönetim giderleri için Sistem’deki üyelerden her yıl rezervlerine isabet eden toplam gelirin 
%2.6167’si oranınında kesilmektedir. EMS’de vefat eden üyelerimizin varislerine Ölüm Yardımı ödeyebilmek 
için yıllık kesilen Riziko Primi ise aynı yönetmeliğin 19’uncu maddesi gereğince ödenebilecek Ölüm Yardımının 
%2.5’i olarak belirlenmiştir.

ÜYELERİMİZE ÖNERİLER
• Sistem’e giriş anında Sistem’den beklenen maaş gelirleriyle orantılı katılım rezervinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Sistem’den yüksek gelir bekleyen üyelerimizin Sistem’e 4/4 oranında katılmaları hususu yalnızca 
genç yaşta Sistem’e giren üyelerimiz için olmayıp tüm üyelerimize önerilmektedir. 

• Maaş gelirine ihtiyaç duyulmayan dönemlerde maaşın rezerve eklenmesi tavsiye edilmektedir.
• Sistem’de kalınan süre içinde sürekli maaş almayı tercih eden üyelerin yıllar içerisinde reel olarak eriyen 

rezervlerini ve maaşlarını güncel tutabilmeleri için Pay Artırımı, Rezerv Artırımı ve Emsal Tamamlama 
işlemlerini yapması ya da bir süreliğine maaş almamayı tercih etmeleri önerilmektedir.

EMS ÜYELERİNİN YARARLANABİLECEKLERİ HİZMETLER

Ölüm Yardımı

Konut Kredileri

Fevkalade Borç Verme Hizmeti

Banka Kaynaklı Alternatif Tüketici Kredisi

Kurum Konutları

Borç Verme Hizmeti

Banka Kaynaklı Alternatif Konut Kredisi

Konut Ön Biriktirim Fonu

Not: Yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanabilmek için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.
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ÖNEMLİ HATIRLATMA
EMS üyelerimize her yıl gönderilen 

REZERV MEKTUBU ve OYAK DERGİSİNİ
çeşitli sebeplerle adreslerine istemeyen üyelerimiz bu taleplerini 

OYAK Web Sitesi Online Üye Hizmetleri / EMS 
bölümünden iletebilirler.

56’ncı Olağan Genel Kurul’da alınan; 
Emekli Maaşı Sistemi’nde üçer aylık olarak ödenen maaşların 

yanında  aylık maaş ödenmesi seçeneğinin de  üyelere sunulmasına 
ilişkin karar doğrultusunda çalışmalara başlanmış olup, çalışmalar 

tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirme OYAK Web Sitesi 
üzerinden üyelerimize yapılacaktır.

Cep Telefonu, E-posta ve Adresinizi 
OYAK Web Sitesi ONLİNE ÜYE HİZMETLERİ 

Bölümünden veya 0312 415 6100 nolu
 OYAK ÇAĞRI MERKEZİ’nden 

Güncelleyebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ ÜYELERİNİN DİKKATİNE

Cep 
Telefonu

Adres

E-Posta

EMS
EMEKLİ MAAŞI

SİSTEMİ

www.oyak.com.tr
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07 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN 
OYAK 56’NCI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA 

KONUT KREDİSİ LİMİTİ ARTIRILDI
56’ncı Olağan Genel Kurul’un ilgili kararı ile; Konut Kredisi üst limiti 01 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere 200,000 TL’ye çıkarılarak hak eden üyelere kullandırılmasına karar verilmiştir.

BORÇ VERME 
HİZMETİNDEN YARARLANAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

OYAK Kay nak lı Borç Ver me Hiz me tinin da ha hız lı, ka li te li ve et kin 

su nu la bil me si için üyelerimizin uy gu la ma ve ko nu hak kın da bilgi sahibi 

olmalarına ih ti yaç duyulmak ta dır. Bu nun için aşa ğı da be lir ti len 

açık la ma la rın göz den ge çi ril me sin de fay da gö rül mek te dir. 

Borç Vadesinden Önce Kapatılsa Dahi Va de So na Er me den Ye ni den Borç Alı na mı yor 
OYAK’ın Borç Verme Hiz me tin de va de ler 6-9-12-18 ve 24 ay dır. Üye le ri mizin; borç la rı nın va de si bit me den 
yeniden borç almaları mümkün olmadığından va de se çi mi ni bu na gö re yap ma la rı bü yük önem ta şı mak ta dır.

Üye le ri miz da ha ön ce ki bor cun va de si nin bi ti mi ni mü tea kip ayın 15’inden iti ba ren ye ni borç ta le bin de 
bulunabil mek te dir ler. Bu ta rih ten ön ce  borç para talep girişi yapılamamaktadır. Ön ce ki borç va de sin den ön ce 
ödense da hi Borç Pa ra Ver me Yö net me li ği ge re ği, bor cun va de si dol ma dan ye ni borç alı na ma mak ta dır. Üye le ri-
miz OYAK’tan al mış ol duk la rı borç la rı nı de fa ten öde yip ka pat mak ko şu lu ile bor cun va de bi ti mi ni bek le me den 
Vakıf Bank Ban ko mat 7/24 Açık Kre di ve ya Va kıf Bank Kay nak lı Tü ke ti ci Kre di si hiz me tin den fay da la na bi lir ler.  

Haf ta da 3 Gün Öde me Ya pı lı yor 
Üye le ri mi zin borç ta lep le ri nin kısa sü re de sonuçlandırılması için öde meler Pa zar te si, Çar şam ba ve Cu ma gün-
le ri ol mak üze re haf ta da 3 gün yapılmak ta dır.  

Va kıf Bank He sa bı İp tal Edil me den OYAK’a Baş vu ru Ya pı la mı yor 
Va kıf Bank Ban ko mat 7/24 Açık ve ya Tü ke ti ci Kre di si He sa bı olan üye le ri mizin, OYAK Borç Verme Hiz me tin den 
ya rar la na bil mek için ön ce lik le Va kıf Bank Ban ko mat 7/24 Açık ve ya Tü ke ti ci Kre di si he sa bına borcu ol sun veya 
ol ma sın herhan gi bir Va kıfBank şu be si ne mü ra ca at ede rek he sap la rı nı İP TAL et tir me le ri gerekmektedir. 

Üye le ri mi ze Gön de ri len Bel ge le rin Ulaş tı rıl ma sın da Yaşa nan So run lar
OYAK’ın üye le ri ne sun muş ol du ğu her tür lü hiz met le re iliş kin borç bil di ri mi, tak sit ke sin ti si, sis temsel değişiklik 
bil di ri le ri, der gi ler, bro şür ler, ha tır lat ma mek tup la rı, ge nel du yu ru mahiyetinde ki tüm do kü man lar muvazzaf 
üye le ri mi zin birlik adresleri kullanıldığından kayıtlarımızda mev cut olan bordro bil gi le rin den tes pit edi len ma-
aş al dık la rı bir lik ad res le ri ne gön de ril mek te dir. 
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OYAK’ın üye le ri ne gön der di ği ve bü yük önem ta şı yan bu tür bel ge ler özel de ğil, res mi ya zış ma ni te liği 
taşımaktadır. OYAK bil di rim le rinin bir bölümü; “Ko mu tan lık em ri ge re ği ka bul edil me di”, “ad res ye tersizdir”, 
veya “ta nın mı yor” gi bi ge rek çe ler le alı cı sı na ulaş tı rıl ma ya rak OYAK’a ia de edil mek te dir. Bu ne den le üyelerimizin 
Borç Pa ra ve ya Ko nut Kre di si öde me le rin de ak sak lık ol mak ta, ge rek siz ye re ge cik me fai zi ödemek du ru munda 
ka lın mak ta, ko nut pro je le ri ne yö ne lik önem li ya zış ma ve du yu ru la rı mız üye le ri mi ze ula şa ma mak ta ve bu 
neden le OYAK’ta ki ge liş me ler den ha ber dar olu na ma mak ta dır. 

Bu bel ge le rin ola nak lar da hi lin de il gi li le ri ne ulaştı rıl ma sı ve bir lik le re pos ta da ğı tı mı ya pan PTT şu besinin ve ya 
ko nuy la il gi li gö rev li le rin OYAK ta ra fın dan üye le ri mi ze gön de ri len bel ge le rin bir lik le rin ha be ri olmadan ia de 
edil me me si ge rek mek te dir. 

Bel ge le rin ulaşma ma sı ih ti ma li ne kar şı lık bu bel ge ler, üye le ri mi zin ko lay lık la ta kip ede bil me le ri için, OYAK Web 
Si te si ON LINE ÜYE HİZ MET LE Rİ/OYAK GÖNDERİLERİ bö lü mün de gö rü le bil mek te dir. Değer li üyelerimizin bu 
bö lü mü dü zen li ola rak ta kip et me le ri önem li dir. 

OYAK Web Sitesinden Borç Pa ra Ta le bin de Bu lu nan Üye le ri mi ze Önem li Ha tır lat ma 
Üye le ri miz ne ka dar borç pa ra ala bi le cek le ri ni, va de le re gö re fa iz ve tak sit mik tar la rı nı OYAK Web Sitesi/Üyeler/
Online Üye Hizmetleri/Hesaplama Araçlarından hesaplayabilmektedirler. Borç ta le bi gi ri şi yap ma dan ön ce bu 
se çeneğin göz den ge çi ri lip tutar ve vade konusunda emin olun duk tan ve ke sin lik ka zan dık tan son ra borç ta-
le bin de bu lu nul ma sı önem arz etmektedir. 

Ge rek li iş lem le rin ta mam lan ma sı ve pa ra nın üye he sa bı na ak ta rıl ma sın dan son ra bor ca iliş kin ke sinti belgeleri 
borç lu üye ye ve ma aş mu te met li ği ne gön de ril mek te ve OYAK Web Sitesi Online Üye Hizmetleri/OYAK 
Gönderileri bölümüne konulmaktadır.

Üyelerimizin borç ta le bi gi ri şi sı ra sın da; 

• Borç pa ra ta le bi nin ke sin lik le de ne me amaç lı gi ril me me si, 
•  Borç va de si ve li mi ti nin HE SAP LA MA ARAÇ LA RI bö lü mün den in ce le nip tutar ve vade ke sin lik ka zan dık tan 
  son ra ta le bin gi ril me si ve gönder tuşunun kullanılması,
• Üye le ri mi zin ile ri de mağ dur ol ma ma la rı ve ge rek siz ge cik me fai zi öde me me le ri için OYAK’tan veya
   VakıfBank’tan al mış ol duk la rı borç la rı nı mut la ka gön de ri len bel ge le re uy gun ve za ma nın da ödemele ri,
• Üye le ri mi zin ken di le ri ne ait kim lik, ban ka ve in ter net şif re bil gi le ri ni baş ka sı na ver me me si, 

önem arz etmektedir. 

Yu ka rı da ki açık la ma lar doğ rul tu sun da ya pı la cak iş lem ler ve ko nu la ra gös te ri le cek has sa si yet üye le ri mi ze daha 
ka li te li hiz met su nul ma sı, ge rek siz ve olum suz ya zışma la rın ya nı sı ra bo şa har ca na cak iş  gü cü ile za man kaybının 
ön len me si ve ger çek ta lep sa hip le ri nin iş lem le ri nin ak sa tıl ma ma sı açı sın dan bü yük de ğer ta şı maktadır. 

Ak sak lık la rın ya şan ma ma sı için OYAK Web Sitesindeki ON LINE ÜYE HİZ MET LE Rİ ve
ON LINE BAŞ VU RU LAR se çe ne ği ne gir me den ön ce üye le ri mi zin 

“Üyeler - Sosyal Hizmetler” ile “Sıkça So ru lan So ru lar” 
kıs mı nı oku ma sın da fay da var dır. 

  LÜTFEN İNTERNETTEN DENEME AMAÇLI
BORÇ VERME TALEBİNDE BULUNMAYINIZ

ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
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İzmir İli Buca İlçesi sınırları içerisindeki Tınaztepe bölgesinde, 2 etap halinde 794 konut olarak inşa edilmesi 
planlanan Buca Konutlarının birinci etabı olan OYAK Buca 1. Etap 272 Konut Projesi’nde inşaatlarına Ekim 2013 
ayı itibarıyla başlanan ve 2014 - 2015 yıllarında üyelere tahsisi yapılan 263 konut, 12-17 Ekim 2015 tarihleri 
arasında hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

İnşaatlarına 2015 yılı Ocak ayı içinde başlanan ve 12 Ocak 2015 tarihinde OYAK üyeliğinde 15 yılını doldurmuş 
ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetlerinden yararlanmamış üyelere duyurusu yapılan Buca 2. 
Etap 1. Faz 291 Konut Projesi ile 1. Etaptan Artan 11 konuttan 162’sinin tahsisi 26 Haziran 2015 tarihine kadar 
tamamlanmıştır. 1. ve 2. Etaptan kalan konutlar ile bu süreçte iade edilen toplam 138 konut (1.Etap 10 konut ve 
2. Etap 1. Faz 128 konut), 13 Temmuz 2015 tarihinde 15 yıllık üyelik süresi ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme 
Hizmetlerinden yararlanmamış olmak koşulu aranmaksızın, tüm üyelerimize yönelik olarak sunulmuştur. Bu 
aşamada 78 üyemize konut tahsisi yapılmıştır.

1. Etaptan ve 2.Etap 1.Fazdan artan veya iade edilen 62 konut (1.Etap 9 konut ve 2. Etap 1. Faz 53 konut), 
OYAK Konut Kredisi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, üyelik süresine ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme 
Hizmetlerinden yararlanmış olup olmamasına bakılmaksızın tüm üyelere yönelik olarak 08 Şubat 2016 tarihinde 
OYAK Web Sitesi üzerinden duyurulmuştur. 1. ve 2. tahsis süreçleri ile 1. Etaptan 9 konutun ve 2. Etap 1. Fazdan 
45 konutun tahsisi gerçekleştirilmiştir. 1. Etaptan tahsis edilen 9 konutun tapuda üyelere devri gerçekleştirilmiş 
ve konutlar üyelere teslim edilmiştir. Bu aşamada 3. Tahsis süreci devam etmekte olup 2. Etap 1. Fazdan kalan 
8 konut ilk 2 tahsis sürecinde adlarına konut tahsis edilemeyen veya tahsis edilen konutları almaktan vazgeçen 
üyelere yeniden sunulmuştur. Bu tahsis süreci ile ilgili tüm işlemler 17 Haziran 2016 tarihinde tamamlanacaktır.

2. Etap 1. Fazda yer alan konutların, inşaatlarının tamamlanması ve iskân ruhsatı alım süresinin ertesinde, Aralık 
2016 ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği öngörülmektedir.

Projenin 2.Etap 2.Fazında yer alacak 231 konutun  2016 yılı Haziran ayı sonunda üyelikte 15 yılını doldurmuş 
ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetlerinden yararlanmamış üyelerine yönelik olarak duyurulması 
planlanmaktadır.

İZMİR BUCA
KONUT PROJELERİ
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OYAK-ÜYE İLETİŞİMİ 
OYAK-ÜYE daimi temas noktası konumunda olan 
Hizmet Sunum Müdürlüğü; OYAK Çağrı Merkezi, OYAK 
Web Sitesi, OYAK Mobil Uygulaması, OYAK Sesli Yanıt 
Sistemi, Posta, Telefon, Faks, E-posta, SMS, Yüz Yüze 
Görüşme, Dergi, Brifing, Bülten, Üye Dilek ve Temenni 
Kutusu gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak üye 
ile iletişimi sağlamakta ve kayıt altına almaktadır.

Koşulsuz üye memnuniyeti, OYAK-ÜYE ilişkisinin 
temelini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda; iletişim kanallarına gelen tüm taleplerin, 
istatistikleri tutulmakta, titizlikle analiz edilmektedir. 
Üyelerimizin taleplerinin yoğunlaştığı konular tespit 
edilerek, üyelerimizce arzulanan hizmetleri, Kanun, 
Genel Kurul Kararı ve diğer mevzuatlar çerçevesinde 
yerine getirebilmek için gerekli projelerin geliştirilmesi 

ve uygulamaya alınması sağlanmaktadır. 

Tüm kanallarda toplam iletişim dikkate alındığında 
son beş yıldır yıllık ortalama 12.5 milyon üye iletişimi 
sağlandığı görülmektedir.

OYAK Çağrı Merkezi, haftanın 5 günü, öğle tatili 
de dahil olmak üzere 08:30-18:00 saatleri arasında 
kesintisiz olarak, gerekli teknik donanıma sahip, 
eğitimli, dinamik, OYAK misyon, vizyon ve değerleri ile 
donatılmış üye temsilcileri ile hizmet veren güçlü bir 
bağ ve güven unsurudur. Mesai saatleri dışında üye 
temsilcisine ulaşmak isteyen üyelerimize, OYAK üye 
numaraları ile birlikte telefon numaralarını başında 
-0- olmadan bırakmaları durumunda, takip eden ilk 
mesai saatinde ulaşılmaktadır.

Yıllar İtibarıyla Tüm Kanallar Toplam İletişim Sayıları

2011 10,877,564
2012 10,633,821
2013 13,428,687
2014 13,906,056
2015 13,813,375

OYAK Sesli Yanıt Sistemi; üyelerimizin 7 gün 24 saat 
boyunca; Konut Ön Biriktirim Fonu rezerv bilgilerini, Borç 
Verme Hizmeti kullanım durum bilgilerini, VakıfBank/İş 
Bankası hesap numarası bilgilerini, Emeklilik Yardımı 
tutar bilgilerini, Emekli Maaşı Sistemi maaş ve rezerv 
bilgilerini ve Bağışa Dayalı Emekli Gelir Sistemi rezerv 
bilgilerini güvenli şekilde öğrenebildikleri, mesai 
saatleri içerisinde üye temsilcilerine ulaşabildikleri, 
mesai saatleri dışında da OYAK üye numarası ve telefon 
numaralarını bırakarak aranılmak istedikleri bilgisini 
sisteme kaydedebildikleri üyelerimizin yüksek oranda 
tercih ettikleri bir iletişim kanalıdır.

En çok kullanılan iletişim kanalı olan, OYAK Web 
Sitesinde, ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi 
standardı kapsamında koşulsuz kişisel bilgi güvenliği 
sağlanmıştır. Üyelerimizin %96’sı şifre almış olup 
kişisel sayfalarını güvenle takip edebilmektedirler. 

2015 yılında üyelerimizin OYAK kayıtlarında yer 
alan cep telefonlarına yaklaşık 2 milyon SMS ve 
e-postalarına 254,143 adet e-posta gönderimi 
yapılarak üyelerimize hızlı bir şekilde bilgilendirme 
sağlanmıştır.

Değerli üyelerimiz, size hızlı bir şekilde bilgilendirme yapabilmemiz için 
OYAK Online Üye Hizmetlerinden veya Çağrı Merkezi kanalıyla adres, 
cep telefonu ve e-posta bilginizi güncellemeniz önem arz etmektedir. 

OYAK, üyelerle iletişimde öncülük ve yenilikçilikten ödün vermeden, üyelerine kaliteli, güvenli ve hızlı 
iletişim sunmaya kararlı bir biçimde, günümüz teknolojilerini kullanarak hızlı, ekonomik ve güvenli iletişim 

sağlamaya devam edecektir.

ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER

Değerli üyelerimiz, 

Bilgi güvenliğiniz için OYAK Çağrı Merkezine yapacağınız aramalarda OYAK üye numaranız ve OYAK Web 
Sitesinde kullandığınız Online Üye Hizmetleri şifrenizi kullanınız. Lütfen şifrenizi başkalarıyla paylaşmayınız.
ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Standardı kapsamında OYAK Çağrı Merkezine yapacağınız 
aramalarda Sesli Yanıt Sistemi tarafından “7 haneli OYAK Üye Numaranız”ı ve “OYAK Web Sitesinde kullandığınız 
6 haneli Online Üye Hizmetleri şifreniz”i tuşlamanız istenmektedir. Şifreniz yoksa veya unutmuş iseniz yeni 
şifrenizi kimlik bilgilerinizi kullanarak Sesli Yanıt Sisteminde veya Online Üye Hizmetlerinde oluşturabilirsiniz.



OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2016

68

iPhone, Android ve windows tabanlı cep telefonları ve tabletler 
için geliştirilmiş olan OYAK Mobil Uygulaması hizmete girmiştir. 
Cep telefonunuza veya tabletinize kolaylıkla indirebileceğiniz 
uygulama ile üyelik bilgilerinizi görüntüleyebilir, kullanmakta 
olduğunuz sosyal hizmetlerle ilgili bilgi alabilir, hesaplamalar 
yapabilir ve iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

OYAK Mobil Uygulamasına giriş için kullanılacak şifre OYAK Web 
Sitesi Online Üye Hizmetleri ve OYAK Sesli Yanıt Sisteminde 
kullanmakta olduğunuz şifre ile aynıdır. Şifresini unutan ya 
da ilk kez şifre oluşturacak olan üyelerimiz şifre alanındaki “?” 
butonuna tıklayarak şifrelerini oluşturabilirler.

Mayıs 2014 tarihinde hizmete sunulan OYAK Mobil Uygulama-
sını 2015 sonu itibarıyla 101,728 üyemiz kullanmaktadır. 

OYAK Mobil Uygulaması

2015 yılı neması %17.1 olarak gerçekleşti
OYAK’taki birikimlerinize 56’ncı Olağan Ge nel Ku rul’un ilgili ka ra rı 

doğ rul tu sun da bu oran yan sı tıl dı.

OYAK’taki birikimlerinizi 
OYAK SESLİ YANIT SİSTEMİ OYAK ÇAĞRI MERKEZİ 

OYAK Web Sitesi (On li ne Üye Hiz met le ri Bö lü mü)
 kanallarıyla öğrenebilirsiniz.

HİZMET SUNUM HATTI  ............................................................................0312 415 6100 
(OYAK Çağrı Merkezi’ne doğrudan ulaşabilirsiniz)

OYAK SANTRAL  ....................................................................................................................0312 415 6000
(Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için OYAK Çağrı Merkezi’ni isteyiniz)

FAKS  .............................................................................................................................................................................0312 430 3733

 ...........................................................................................................................................................................................................0312 434 1250

 ...........................................................................................................................................................................................................0312 431 8327

ASKERİ HATLAR (TAFICS) 
(OYAK Çağ rı Mer ke zi’ne üc ret siz ulaşa bi lir si niz)

Genelkurmay Başkanlığı  ..................................................................................................................865 6565

Kara Kuvvetleri Komutanlığı  ................................................................... 537 865 6555

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  ............................................................ 537 865 6545

Hava Kuvvetleri Komutanlığı  ................................................................ 537 865 6535

Jandarma Genel Komutanlığı  ............................................................ 537 865 6525

Sahil Güvenlik Komutanlığı  ........................................................................ 537 865 6515
(9) ile çıkış yapıldıktan sonra numaralar çevrilmelidir.

Sayın Üyelerimiz Sizinle Hızlı ve Doğru İletişim İçin Lütfen 
OYAK’taki Adres ve Diğer İletişim Bilgilerinizi Güncelleyiniz

www.oyak.com.tr
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Sayın Üyelerimiz Sizinle Hızlı ve Doğru İletişim İçin Lütfen 
OYAK’taki Adres ve Diğer İletişim Bilgilerinizi Güncelleyiniz

SIKÇA SORULAN SORULAR
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OYAK Hakkında
Soru: OYAK’ın kuruluşu nasıl olmuştur?
Cevap: Ordu mensuplarına Emekli Sandığı dışında ek 
bir sosyal sigorta imkânının sağlanması ve askerlik mes-
leğinin ekonomik imkânlarının geliştirilmesi yönündeki 
düşünceler; özellikle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-
tü (NATO) üyeliği sonrasında hız kazanmıştır. 24 Şubat 
1956, 25 Şubat 1957, 24 Şubat 1958, 24 Şubat 1959, 24 
Şubat 1960 yılları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Zabıt Cerideleri’nden de görüleceği üzere, bir “OYAK” 
kurulmasına yönelik öneriler Meclis gündeminde ve hü-
kümet programlarında da yer almıştır. 
1958 yılında TBMM Komisyonu tarafından hazırlanan 
Taslak’ta;
“Emekli Sandığınca yapılmakta olan yardımlardan baş-
ka, ordu mensuplarının mecburi ve kanuni bir sigortaya 
bağlamak lüzumlu ve faydalı görülmüş, bu maksatla bir 
kanun layihası hazırlanmıştır. Bu layiha kanuniyet kes-
bettiği takdirde, 

a) Ordudan ayrılanlara veya hizmette iken ölen veya ma-
lul olanlara toplu para yardımı yapılması; 

b) Ordu mensuplarının mesken sahibi olmalarını temin 
için müsait şartlı krediler açılması; 

c) Birlik kantinlerinin yeni teşkilata bağlanıp ordu pazar-
ları halinde sermayeli bir tesis haline getirilmesi gibi 
yardımlar tahakkuk etmiş olacaktır. Halen vekaletlerin 
tetkikına sunulmuş olan kanun layihası ile kurulması 
derpiş olunan bu teşekkülün finansmanı, ordu men-
suplarının aylıklarından kesilecek aidat ile karşılana-
caktır” denilmektedir.

Bu Taslak, dönemin ekonomik ve siyasi gelişmeleri ne-
deniyle hayatiyete geçirilememiş, ancak 01 Mart 1961 
tarihinde yürürlüğe giren 205 sayılı Kanun’la fiiliyata ge-
çirilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kurulmuş-
tur.
Böylece, zorunlu sigortalılık kapsamında olan ve görev-
leri gereğince çeşitli yaşamsal risklerle karşı karşıya kalan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geleceklerinin gü-
vence altına alınabilmesi ve ek bir sosyal güvenlik garan-
tisi sağlanabilmesi imkânı getirilmiştir.
Kanun’un Geçici Madde 1 hükmü çerçevesinde de fa-
aliyetlerini 12 Nisan 1911 tarihli (30 Mart 1327) “Askeri 
İkraz Sandığı Komisyonu Nizamnamesi” ile sürdüren 
“Askeri İkraz Sandığı” yürürlükten kaldırılmış, 205 sayı-
lı Kanun’un Geçici 1. maddesi ile Sandığın alacakları ve 
borçları OYAK’a devrolunmuştur. Bu çerçevede OYAK’ın, 
100 yılı aşkın bir geçmişi ve tecrübe birikimi olduğu or-
taya çıkmaktadır.

Soru: OYAK Yönetim organlarında her rütbe/sınıf/statü 
temsil ediliyor mu? Kararlarda ne kadar söz sahibidir?
Cevap:  OYAK’ın 205 sayılı Kanun’da tanımlanmış güçlü 
bir kurumsal yönetim sistemi bulunmaktadır. Aşağıda 
detaylarıyla açıklandığı üzere, üyeleri ve görevleri OYAK 
Kanunu ile tanımlanmış karar organlarında, bütün üye-
lerin haklarını korumak bakımından üyeler arasından 
seçilmiş temsilciler olduğu gibi, kararların objektifliğini 
sağlamak bakımından konularında uzman ve OYAK’ın 
işleyişine katkı yapabilecek bağımsız temsilciler de bu-
lunmaktadır.

1999 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  
(OECD) tarafından yayınlanan ve tüm Dünyada gittikçe 
önem kazanarak uygulama alanları genişleyen kurumsal 
yönetim prensiplerinin (principles of corporate gover-
nance) ana ilkeleri, çok daha önce, 1961 yılında yürürlü-
ğe giren 205 sayılı OYAK Kanunu’nda yerini almış olup o 
tarihten bu yana başarıyla uygulanmaktadır.

OYAK’ın kurumsal yönetim sistemini oluşturan yasal or-
ganları; Temsilciler Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlük’tür. Bu organla-
rın kimlerden, nasıl oluştuğu ve görevleri, 205 sayılı Ka-
nun’da açık bir şekilde belirlenmiştir. 

Temsilciler Kurulu: OYAK’ın en geniş katılımlı organıdır. 
Temsilciler Kurulu daimi üye adedi dikkate alınarak bir-
lik ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından tespit 
edilen üye temsilcilerinden meydana gelir. Uygulamada 
75 kişiden oluşan Temsilciler Kurulunda;  Sivil Memur, 
Uzman Erbaş, Uzman Jandarma, Astsubay, Subay ve 
General rütbesinde üyeler yer almaktadır. Temsilciler 
Kurulu, Kanun’un kendisine verdiği vazifeleri yerine ge-
tirmek üzere üç yılda bir toplanır ve geçmiş üç yılın mali 
hesaplarını inceler. 20 asil, 10 yedek Genel Kurul üyesini 
seçmek de bu Kurulun yetkisine girmektedir. 

Genel Kurul: Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun seçtiği 
20 üye ile Kanun’da belirtilen ve içlerinde Milli Savunma 
Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, TOBB Başkanı, 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, özel sektörde mali ve 
iktisadi alanlarda çalışan kişiler ile TSK mensupları ol-
mak üzere, toplam 39 üyeden oluşur. Uygulamada Ge-
nel Kurulda, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Astsubay, 
Subay ve General rütbesinde üyeler yer alabilmektedir. 
Genel Kurul, Kanun’un kendisine verdiği görevleri yerine 
getirmek üzere her yıl toplanır. Genel Kurul, Türk mev-
zuatında emsali bulunmayan 15 gün gibi uzun süren, 
yoğun denetim ve değerlendirmeleri sırasında OYAK’ın 
yıllık çalışmalarını inceler, faaliyet raporlarını, bilanço ve 
kâr zarar hesaplarını görüşür, denetler, onaylar, Yönetim 
ve Denetleme Kurullarının ibrası hakkında karar verir ve 
çeşitli konularda önerilerde bulunur.
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Denetleme Kurulu: 3 kişiden oluşur. Bir üyeyi Genel Kurul 
seçer. Bir üye Sayıştay Başkanı (eski: Umumi Murakabe 
Heyeti Başkanı) ve bir üye de Türkiye Bankalar Birliği Baş-
kanı tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu: OYAK’ın yönetiminden sorumlu organ-
dır. Üyelerden 3’ünü Genel Kurul, 4’ünü ise Kanun’da be-
lirtilen ve Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay 
Başkanı, TOBB Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği İdari He-
yeti Başkanından oluşan Komisyon seçer. Genel Müdür, 
Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve kararlarda oy sa-
hibidir. 

OYAK’ın yasal organları arasında yer alan Genel Müdür-
lük, yasal karar organları tarafından alınan kararların yü-
rütülmesinden sorumludur.

OYAK’ın yönetim organlarında, faaliyetin niteliğine göre 
işleyen kademeli bir karar mekanizması mevcuttur. 

Yukarıda özetlenen bilgiler çerçevesinde, daimi üye ade-
di dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi 
üyeler arasından seçilen 75 Temsilciler Kurulu üyesi ve 
Temsilciler Kurulu tarafından kendi aralarından seçilen 
20 Genel Kurul üyesi, uygulamada Sivil Memur, Uzman 
Jandarma, Astsubay, Subay ve General rütbesindeki 
üyelerden oluşmakta olup Kurul’da görev yapan herbir 
üyenin 1 oy hakkı vardır. Divan Başkanları dahil hiçbir 
üyenin, rütbenin/sınıfın/statünün oy ayrıcalığı yoktur. 
Toplantılarda kararlar mevcudun çoğunluğuyla alınır.

Emeklilik Yardımları 
ve Nema
Soru: OYAK’a aidat ödeyen üyeler, emekli olup ayrıldıktan 
sonra emeklilik yardımlarını alıyorlar ama kendi üye olduk-
ları dönemde alınan veya kurulan şirketler satıldığında o 
şirketlerdeki haklarını neden alamıyorlar?
Cevap: 205 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde 
OYAK, üyelerin ödedikleri aidat ve bu aidatların yıl boyu 
işletilmesinden elde edilen gelirleri, yani üye rezervleri-
ni (birikimlerini); finansal yatırımlarda (mevduat, tahvil, 
bono, döviz gibi), iştirak yatırımlarında (hisse senedi), 
gayrimenkul yatırımlarında (arsa, bina) ve diğer faaliyet-
lerde değerlendirerek gelir elde etmektedir. Bu şekilde 
her yıl elde edilen gelirler, gelirin kaynağına bakılmaksı-
zın, yani hisse senedinden mi, finansal yatırımlardan mı 
veya arsadan mı kazanıldığına bakılmaksızın, cari üyenin 
hesabına birikimleri nispetinde ve usulüne uygun şekil-
de kayden aktarılmaktadır.

OYAK üyeliği boyunca her yıl mevzuat çerçevesinde 
kayden üye hesabına aktarılan birikimlerin tamamı 

emeklilik, ölüm ve maluliyet hallerinde, üyeliğin sona 
ermesi sebebi ile üyenin kendisine veya mirasçılarına 
nakden ödenmektedir.

OYAK, kurulduğu tarihten itibaren finansal tablolarını 
yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hazırlamakta 
ve her türlü değer artışını mevzuat çerçevesinde üye he-
saplarına yansıtmaktadır.

Herhangi bir yıl süresince getirinin azalma riski nasıl ki 
mevcut/kalan üyelere ait ise, getirinin artışı da, hakkını 
alarak ayrılmış ve artık riske ortak olmayan üyelere de-
ğil, mevcut/kalan üyelere aittir.  Yani, bir yatırımın (işti-
rak hissesinin veya mesela dövizin) değerinin azaldığı 
durumlarda daha önce ayrılan üyelere dönülüp ödeme 
iadesi yapmaları istenmiyorsa, bu yatırımların değerinin 
arttığı hallerde de geriye dönük ek bir ödeme yapılması 
söz konusu olamamaktadır.

Dolayısıyla OYAK üyeliği sona eren üyenin herhangi bir 
biçimde hakkının geride, OYAK’ta kalması, hala bir ala-
cağının bulunması, kendine sonradan ilave bir ödeme 
yapılması söz konusu değildir. Aksi durum, halen katkıda 
bulunmaya devam eden ve yatırımların riskini taşıyan 
mevcut/kalan üyelere ait birikimlerden kaynakların alı-
nıp, ayrılan üyelere transferi sonucunu doğurur ki bunun 
da mevcut üyelerce kabul edilebilecek, adaletli bir du-
rum olmayacağı değerlendirilmelidir.

Soru: Aynı aidat ödeme süresine sahip üyelere yapılan  
Emeklilik Yardımının farklı olmasının sebebi nedir?

Cevap: 205 sayılı OYAK Kanunu’nda; kuvvet, rütbe, sınıf, 
statü ayrımları yapılmamış, bütün daimi üyelere (muvaz-
zaf ve emekli, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman 
erbaş ve sivil memurlar için) aynı esaslar dahilinde ve bi-
reysel eşitlik prensibi çerçevesinde yardım ve hizmetle-
rin yerine getirilmesine yer verilmiştir.

205 sayılı OYAK Kanunu son derece adil, objektif ve 
eşitlikçi bir sistem getirmiş olup, daimi üyelerden kesi-
len aidat oranı her bir üye için aynıdır ve yıl sonlarında 
elde edilen nemanın üye rezervlerine yansıltılması için 
kullanılan nema oranı da üyeden üyeye farklılık göster-
memekte, rütbe, sınıf, statü vb. herhangi bir ayrım yapıl-
mamakta, herhangi bir üye veya üye grubu için avantaj 
ve/veya dezavantaj yaratmamaktadır.

Dolayısıyla Emeklilik Yardımı, tüm üyeler için rütbe, sınıf, 
statü vb. farkı gözetilmeksizin, aynı yöntem, aynı mate-
matiksel formül kullanılarak hesaplanmakta, aynı aidat 
ödeme süresine sahip kişilere yapılan Emeklilik Yardım-
ları arasında oluşan fark da, maaş farklılıklarının yanısıra, 
yıllar içinde erken terfi, maaş artışı vb. nedenlerle kesilen 
aidatların farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
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Soru: OYAK’ın yaptığı yeni iştirak yatırımları nema oranını 
olumsuz etkilemekte midir? 
Cevap: 205 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi çerçevesin-
de OYAK, mevcutlarının işletilmesi ve nemalandırılması 
amacıyla şirketler kurmakta veya şirketlere iştirak etmekte-
dir. Bu maksat ve gaye ile OYAK, finansal yatırımlarına ve 
mevcut iştiraklerine ilave olarak stratejik önem taşıyan yeni 
alanlara da yatırımlar yaparak ileriki yıllarda da sürdürülebi-
lir kârlılığı hedeflemektedir. 

Bu çerçevede OYAK, yatırım stratejileri doğrultusunda, yeni 
yatırımlarında getirisi yüksek, riski düşük alanları seçmekte, 
bu yatırımlarda hakim ortak olmakta ve Kurum kaynakları 
dışında yabancı kaynak da (banka kredisi vb.) kullanmak-
tadır. 

Yapılan yeni iştirak yatırımları, değişik yatırım araçlarından 
oluşan OYAK varlığının toplamını değil, yatırımın finans-
man şekline bağlı olarak varlığın kendi içindeki dağılımını 
değiştirmektedir. Yani, yapılan yeni iştirak yatırımları OYAK 
varlığının toplamını, diğer bir ifadeyle üye birikimlerini et-
kilememekte, bu kaynaklarla iştirak yatırımlarının yapılma-
sı, o yıl nemayı azaltan bir husus olmamaktadır.    

Bu durumu bir örnekle açıklarsak; 

XX yılı başında OYAK’ın elinde 100 TL nakit olduğunu, yıl 
içinde 60 TL ile iştirak yatırımı yaptığını, kalan 40 TL’nin ise 
banka mevduatında olduğunu varsaydığımızda; XX yılı 
yeni iştirak yatırımı öncesi ve sonrası örnek Bilanço Aktifi 
oluşumu aşağıda gösterilmiştir.

XX yılı Başı (Yeni İştirak 
Yatırımı Öncesi)

XX yılı Sonu (Yeni İştirak 
Yatırımı Sonrası)

Aktif (varlıklar) TL Aktif (varlıklar) TL

Banka-Mevduat 100 Banka-Mevduat 40

İştirak (hisse senedi) Yatırımı 60

Toplam Varlık 100 Toplam Varlık 100

Yukardaki örnek bilanço aktiflerinde görüldüğü gibi, varlı-
ğı oluşturan yatırım araçları arasındaki yer değişikliği, yani 
varlık içerisinde yer alan mevduatın bir kısmının yeni iştirak 
yatırımına yönlendirilmesi, bunların toplamından oluşan 
aktif toplamını (toplam varlığı), yani üye birikimlerini azaltı-
cı bir etki yaratmamaktadır. 
Sonuç olarak yeni iştirak yatırımları, üye birikimlerini/ne-
mayı azaltıcı bir etkiye sahip olmayıp, aksine ileriki yıllarda 
sürdürülebilir yüksek karlılık (yüksek nema) için bir gerek-
liliktir.

Soru: TSK’dan istifa etme durumunda OYAK üyelik durumu 
ne olmaktadır?
Cevap: Üyeliğiniz 0-3 yıl arası ise herhangi bir ödeme 
yapılmaz, 3-10 yıl arası ise aidat iadeniz yapılır bu iki du-
rumda üyeliğiniz sonlandırılır. Üyelikte 10 yıl ve üstü sü-
reyi doldurduysanız Emeklilik Yardımınızın 1/4, 2/4, 3/4 
veya 4/4 ile Emekli Maaş Sistemi’ne katılım yapabilirsiniz.

Soru: Yedek Subaylık Hizmeti süresince kesilen aidatlar 
başka bir kurum veya şirket hesabına aktarılabilir mi?  
Cevap: Yedek Subay olarak görev yapan geçici OYAK 
üyeleri, Yedek Subaylık süresince ölüm ve maluliyet ris-
kine karşı OYAK tarafından sigortalanırlar. Bu kapsam-
da, yapılan kesintiler sigorta primi olarak mütalaa edil-
diğinden Yedek Subaylık görevi süresince bu risklerle 
karşılaşmayan geçici üyelere, kesilen %5 aidatları iade 
edilmemekte veya başka bir kuruma ya da şirkete akta-
rılmamaktadır.

Soru:  OYAK üyelerine neden hisse senedi dağıtmıyor?
Cevap: OYAK, ekonomileri gelişmiş ülkelerde örnekle-
rine çok rastlanan, devletlerin vatandaşlarına sağladığı 
sosyal güvenlik yardımlarına ek yardımlar sağlamak üze-
re 205 sayılı Kanun ile 1961 yılında kurulmuş, “tamamla-
yıcı bir mesleki emeklilik fonu” olarak ifade edilebilecek 
bir kurumdur.
Hisse senedi ise, sermaye şirketleri tarafından “şirket or-
taklarına” verilmek üzere çıkarılan, ortaklık payını temsil 
eden, yasal şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymet-
li evraktır. Sermaye şirketlerinde sermayenin bütünü, 
paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilir. Dola-
yısıyla hisse senedinden söz edilebilmesi için belirli bir 
sermayenin varlığı gerekmektedir.
Oysa kuruluş kanunu ve yapısı gereği OYAK bir serma-
ye şirketi değildir. Sermayesi ve ortakları yoktur. Diğer 
mesleki emeklilik fonlarının katılımcıları olduğu gibi, 
OYAK’ın da Kanun’da tanımlanmış, belirli şartlarda üye 
olan ve zamanı gelince üyelikten ayrılan “üyeleri” vardır. 
Dolayısıyla, OYAK’ın hisse senedi çıkartması da mümkün 
değildir. 
Sonuç olarak, OYAK tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fo-
nudur, bir sermaye şirketi değildir. Sermayesi ve ortakları 
yoktur, dolayısıyla hisse senetleri de olamayacağından, 
üyelere “OYAK Hisse Senedi” dağıtılması gibi bir durum 
da söz konusu olmayacaktır. 

www.oyak.com.tr  Üyeler       bölümünden
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.
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Emekli Maaşı Sistemi 
(EMS)
Soru: EMS’de rezerv ve maaş hesaplamaları neye göre ya-
pılmaktadır?
Cevap: Sistem’in işleyişine ve detaylı hesaplamalara iliş-
kin olarak EMS Yönetmeliği’nin ekindeki “Emekli Maaşı 
Sistemi Rezerv ve Maaş Hesaplama Yöntemi” doküma-
nında detaylı olarak hesaplamaların nasıl yapıldığı açık-
lanmakta olup OYAK WEB Sitesi’nden de hesaplama yön-
teminin detaylarına ulaşılabilir. Emekli Maaşı Sistemi’nde 
bulunan üyelerimizin Sistem’e katılım tarihleri, katılım 
şekilleri, Genel Kurul kararları ve bunlara bağlı olarak za-
man içerisinde gerçekleştirdikleri hareketler sonucunda 
Kesin ve Peşin Maaş Uygulaması olmak üzere birbirleriyle 
farklılık gösteren üye hesap çeşitleri oluşmuştur. Bunlar;
• Maaş alan üyeler,
• Maaş almayan üyeler,
• Bir önceki yıla göre maaş alma tercihi değişmiş üyeler,
• Pay Artırımı yapmış üyeler,
• Emsal Tamamlama/Rezerv Arttırımı yapmış üyeler,
• Pay Azaltımı yapmış üyeler,
• EMS’de vefat eden üyenin yerine Sistem’e devam eden

üye eşleri,
• Görevde Ölüm/Maluliyet nedeniyle Sistem’e girmiş üye

eşleri/üyeler v.b. üyeler ile

Sistem’e giriş tarihine göre,
• Genel Kurul tarihi öncesi Sistem’e girmiş üyeler,
• Genel Kurul tarihi sonrası Sistem’e girmiş üyeler,
• Genel Kurul tarihi öncesi Pay Artırımı/Emsal Tamamla-

ma/Rezerv Artırımı yapmış üyeler,
• Genel Kurul tarihi sonrası Pay Artırımı/Emsal

Tamamlama/Rezerv Artırımı yapmış üyeler,
• Peşin Maaş Uygulamasından Kesin Maaş Uygulamasına

geçen üyeler v.b. üyeler şeklinde ana hatlarıyla kendi 
içinde farklı üye hesap çeşitleri de bulunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, her üyemizin koşulları ve hesapla-
maya esas olacak miktar, süre ve durumları farklılıklar 
içereceğinden farklı değerlere ulaşılabilecektir.

Konut Ön Biriktirim Fonu 
(KÖBF)
Soru: KÖBF’e ne zaman üye olunabilir?
Cevap: OYAK üyeleri KÖBF’e diledikleri zaman üye ola-
bilmektedirler. Üyelikle ilgili bir zorunluluk ya da süre 
kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak, KÖBF üyeliğin-
den ayrılmış olanlar yeniden katılımda bulunamamak-
tadırlar. 

Soru: KÖBF’den ne zaman çıkılabilir?
Cevap: Konut almanız veya kendi arsanız üzerine bir 
konut yapmaya başlamanız, bir yapı kooperatifine üye 
olmanız veya Kurum ile ilişiğinizin kesilmesi hallerinde 
Konut Ön Biriktirim Fonu’ndan çıkabilirsiniz.

Soru: KÖBF neması neden OYAK nemasının altında seyret-
mektedir?
Cevap: KÖBF mevcutları piyasa şartları ve ekonomik 
konjonktür gözetilerek, tüm  alternatifler arasından se-
çilen, “getirisi yüksek ancak riski az” yatırım araçlarında 
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, vadeli mevduat, EUR/TRY ve USD/TRY 
swap işlemleri ile kredi-mevduat arbitraj işlemleri yapıl-
maktadır.
Buralardan kazanılan gelire göre elde edilen getiri oranı, 
ekonomik gelişmelere bağlı olarak her yıl ve dönem de-
ğişim göstermektedir.        
2015 yılında, TÜFE’nin %8.81 ve ÜFE’nin %5.71 olduğu 
bir ortamda KÖBF  %12.49 oranında bir getiri sağlamıştır.
KÖBF gibi diğer Fon’ların da getirilerini artırıcı çalışmala-
rımız sürekli devam etmekte, gelişen ekonomik koşullar 
ve mevzuattaki yenilikler sürekli izlenmektedir.

Soru: Daha önce KÖBF’e üyeydim, ayrıldım. Neden yeni-
den üye olamıyorum?
Cevap: Üyelerimizin KÖBF birikimleri, 205 sayılı OYAK 
Kanunu’nun 20’nci maddesinde üyelere bir defaya mah-
sus yapılacak yardımlar arasında yer aldığından, Fon’dan 
ayrılan üyelerin herhangi bir sebeple Fon’a yeniden üye 
olabilmesi kanunen mümkün değildir. 
Soru: KÖBF’dan kendi imkânlarımla ev aldığımdan çıkış 
yaptım. Konut kredisi hakkım devam ediyor mu?
Cevap: Evet. Kurum Kaynaklı Konut almadığınız veya 
kredi kullanmadığınız sürece devam ediyor.
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Konut Kredisi
Soru: OYAK Konut Kredisi faiz oranları neden bankalar ile 
aynı seviyededir?
Cevap :  OYAK Konut Kredisi faiz oranları, 27 Mayıs 2000 
tarihinde toplanan 40’ıncı OYAK Olağan Genel Kurulunca 
alınan 4 nolu karar uyarınca, 01 Haziran 2000 tarihinden 
bu yana OYAK Yönetim Kurulu tarafından aktif büyüklük-
lerine göre 10 büyük bankanın Konut Kredisi faiz oranla-
rının aritmetik ortalaması baz alınarak ve her dönem bu 
ortalamanın nisbi olarak altında olarak belirlenmektedir. 
Belirlenen oranlar her dönem bankaların dosya masra-
fı almaksızın uyguladıkları oranların altında olmaktadır. 
Konut Kredisi faiz oranlarının piyasa faiz oranlarının çok 
altında belirlenmesi, hizmetten yararlanan üyelerin le-
hine, yararlanmayan diğer tüm üyelerin ise aleyhine bir 
durum yaratacaktır ki bu husus OYAK’ın tüm hizmetlerin-
de titizlikle üzerinde durduğu Bireysel Eşitlik ilkesine de 
aykırı olacaktır. 

Soru: Demir-Çelik ve çimento fabrikalarımız var ama OYAK 
Konutları neden pahalı?
Cevap : OYAK Konutları, OYAK İnşaat tarafından maliyet 
fiyatları üzerinden Kurum’a mal edilmektedir. OYAK’ın 
iştiraki olan Demir-Çelik ve Çimento fabrikaları vardır. 
Ancak konutlar inşa edilirken zararına fiyatlarla bu in-
şaatlara OYAK şirketleri tarafından çimento ve/veya be-
ton verilmesi durumunda bu husus bu konutlardan sa-
tın almayan diğer tüm üyelerimizin zararına bir durum 
olacaktır. Ayrıca OYAK’ın sahibi olduğu Demir Çelik fab-
rikalarında inşaatlarda kullanılan nihai demir ürünü de 
üretilmemektedir. Bu fabrikalarda, inşaatlarda kullanılan 
demirlerin üretildiği kütük demir üretilmektedir. 

Soru: Bankadan kredi çekerek konut aldım. Bu konut için 
OYAK’tan kredi kullanabilir miyim?
Cevap : OYAK tarafından kredi kullandırılacak konutların 
tapu kayıtlarında herhangi bir takyidat bulunmaması ve 
konut üzerinde OYAK lehine 1. derecede ipotek tesis etti-
rilmesi gerekmektedir. Konutun edinim tarihinden itiba-
ren 1 yıl geçmemiş olması koşulu ve bankaya olan bor-
cun üyenin kendi imkânları ile kapatılarak banka lehine 
tesis ettirilmiş ipoteğin kaldırılması ertesinde bu konut 
için OYAK’a Konut Kredisi başvurusunda bulunulabilir. 
Bu durumun dışında bankalardan kullanılan kredilerin 
OYAK Kaynaklı Konut Kredisi ile yeniden yapılandırılması 
mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Neden ikinci defa OYAK Konut Kredisi kullanamıyo-
ruz?
Cevap: OYAK Konut Kredisi üyelerimize piyasa faiz oran-
larının nisbi olarak altında oranlar ile sunulmaktadır. Hiz-
mette ayrıca faiz düşüşlerinde, yeni faizlerin bakiye bor-
ca yansıtılması, erken hesap kapatma indirimi gibi üyeler 
lehine uygulamalar bulunmaktadır. Bu çerçevede 1963 
yılından bu yana OYAK Konut Edindirme Hizmetlerinden 
yararlanma hakkı her üye için bir kereye mahsus olarak 

uygulanmaktadır. Bu husus, OYAK’ın tüm hizmetlerinde 
titizlikle üzerinde durduğu bireysel eşitlik ilkesine de 
uygundur. Üyelerimiz, OYAK ile anlaşmalı bankalardan 
OYAK üyelerine sunulan avantajlı koşullarla ve dosya 
masrafı ödemeksizin, daha önce üyenin OYAK’tan Konut 
Kredisi kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, kredi kul-
lanabilirler.

Soru: OYAK Konut Kredisi kullanılırken ödenen masraflar 
geri alınabilir mi?  
Cevap: OYAK kaynaklarından kullandırılan Konut Kre-
dilerinde, Dosya Masrafı, Komisyon, Masraf Karşılığı vb 
adlar altında OYAK tarafından üyelerinden herhangi bir 
ödeme alınması hiçbir dönem söz konusu olmamış-
tır. OYAK Kaynaklı Kredilerin, Damga Vergisi Kanunu ve 
Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca belirtilen vergiler-
den muaf olmaması sebebiyle, ipotek tesisi aşamasında 
İpotek Damga Vergisi ve İpotek Harcı ödemeleri üyeler 
tarafından yapılmakta, kredinin ödenmesi aşamasında 
ise Sözleşme Damga Vergisi ödenecek krediden kesile-
rek üye adına Maliye’ye aktarılmaktadır. Kanunen öde-
nen bu vergilerin geri alınması da söz konusu bulunma-
maktadır.

Soru: OYAK tarafından yapılan konutlarda neden daha 
uygun taksit ve daha uzun vade seçenekleri sunulmamak-
tadır?
Cevap: OYAK tarafından inşa ettirilen konutlar üyelere 
maliyet bedelleri üzerinden tahsis edilmektedir. Maliyet 
bedeli içinde, konutun payına düşen ada içi - ada dışı 
altyapı tutarları, yapı denetim bedeli, konuta ait üstyapı 
ve arsa bedeli, vb. kalemler yer almaktadır. Bu kalemler 
dikkate alınarak belirlenen fiyatlar üzerinden üyele-
re tahsis edilen konut inşaatlarından OYAK tarafından 
herhangi bir şekilde bir kar elde edilmesi söz konusu 
değildir. Konutların finansmanında ise üye peşinatları, 
İnşaat Dönemi Taksitleri ve OYAK Konut Kredisi kullanıl-
maktadır. İnşaat Dönemi Taksitleri ve Peşinatlar hesap-
lanırken üyelerimizin maaşları/gelir durumları dikkate 
alınmaktadır. Konut Kredilerinin faiz oranları ise, 2000 
yılında toplanan 40’ıncı Olağan Genel Kurul’da alınan 
karar ile OYAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte, 
faiz oranlarının belirlenmesinde ise aktif büyüklüklerine 
göre 10 büyük bankanın Konut Kredisi faiz oranlarının 
aritmetik ortalaması baz alınarak bu ortalamanın nisbi 
olarak altında oranlar belirlenmektedir. Faiz oranlarının 
piyasa faiz oranlarının çok altında sübvansiyonlu oran-
lar ile belirlenmesi durumunda, Kurum’un getirisi daha 
yüksek alanlarda değerlendirebileceği fonları bu alana 
kanalize edilecek dolayısıyla Kurum gelirleri düşecektir. 
Bu durum hizmetten yararlanan üyelerin lehine yarar-
lanmayan üyelerin ise aleyhine bir durum oluşturarak 
OYAK’ın tüm hizmetlerinde titizlikle üzerinde durduğu 
bireysel eşitlik ilkesine de aykırı bir durum olacaktır. Ko-
nut Kredilerinde azami vade 15 yıldır (180 ay). Bu süre 
şu anda birçok banka tarafından sağlanan azami 10-12 
yıllık vadelerin de üzerindedir. Ülkemizde şu anda ge-
çerli faiz hadleri dikkate alındığında daha uzun vadeler 
taksitlerde anlamlı düşüşleri sağlamamaktadır.
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Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 1995 yılının 
Mart ayında dünya kamuoyunun da yakından izlediği, bir iç güvenlik harekatı icra edilmiş ve yürütülen bu operas-
yon, ülkede büyük takdirle karşılanmıştır. Bu harekatta pek çok askerimiz yaralanmış hatta engelli duruma gelmiştir. 

1995 Mart ayında Gazeteciler Cemiyeti tarafından TSK’ya maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan ve TRT tara-
fından da desteklenen bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Türk halkının, ordusuna her zaman gösterdiği şük-
ran duygusu; bu girişimi kendiliğinden ve gönüllü olarak bütün ülkeyi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı kapsayan 
“Haydi Türkiye Mehmetçikle ELELE” kampanyası haline dönüştürmüştür. 

Kampanya da toplanan bu bağışlar ile, ülke savunması ve terörle müca-
dele esnasında yaralanan veya uzvunu kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli için hizmet verecek ve onları tekrar sağlıklı yaşamlarına dön-
dürecek modern bir Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi kurulması amaç-
lanmıştır. Hedeflenen bu yüce amacın bir vakıf eliyle gerçekleştirilmesi-
nin ve yaşatılmasının daha uygun olacağının değerlendirilmesi üzerine; 
“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI” 21 Nisan 1996 tarihli Resmi 
Gazetede ilan edilerek kurulmuştur. Yüce Milletimizin verdiği bu ema-
neti üstlenen TSK ELELE Vakfı, Aziz Milletimizin desteğiyle 35 ay gibi çok 
kısa bir sürede 105 Milyon ABD Dolarına mal olan TSK Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmiştir.

Kuruluş gayesini gerçekleştiren TSK Elele Vakfı daha sonra kuruluş senedinde yapılan düzenleme ile amacını; “Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personeli, emeklisi, malulen emeklisi ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin reha-
bilitasyonu ve bakımlarını sağlamak, uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda 
bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde 
bulunmak” olarak genişletmiştir. 

2000 yılında inşası tamamlanan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne; 2004 
yılında Gazi Uyum Evi, 2014 yılında ise içerisinde ampüte futbol sahası, okçuluk 
sahası, görme engelliler atış poligonunun bulunduğu 19 Eylül Spor Tesisleri in-
şaa edilmiştir. Spor tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerinden istifade eden ve TSK 
Elele Vakfı tarafından da ayrıca desteklenen Ampüte Spor Takımları Türkiye ve 
Dünya Şampiyonalarına katılarak özel başarılar elde etmekte, bu başarılar gazi 
sporcularımız hayata daha fazla bağlanmasına katkı sağlamaktadır.  

Bu gün vatanı için çalışan gençlerimizin de bir gün yaşlanacağını düşünen Vakıf 
65 yaşını geçmiş bakıma muhtaç kişiler için Ankara Bilkent’te bulunan ve 41 Mil-
yon TL.na mal olan 250 Kişi kapasiteli “TSK Ankara Özel Bakım Merkezi”ni tüm 
finansmanını karşılayarak inşa etmiş ve  Türk Silahlı Kuvvetlerine devretmiştir. 

2014 yılında, TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nin ihtiyacı kapsamında, İstanbul Göğüs 
Hastalıkları binası Vakıf tarafından Özel Bakım Merkezi olarak tadil edilmiştir. Merkez 2,5 
Milyon TL.na mal olmuş ve 29 Mayıs 2015 de hizmete açılmıştır. 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin kendi ikmal kaynakları ile karşılayamadığı bir kısım ekip-
man ve ihtiyaçları da yine Vakıf tarafından alınmaktadır.  

Özellikle iç güvenlik harekatında yaralanan ve doku kaybına uğrayan kahraman gazile-
rimiz ve TSK Mensuplarının şiddetle ihtiyaç duydukları yapay organ, ortez ve protezlerin 
üç boyutlu teknolojiden istifadeyle hatasız ve hızlı imal edilebilmesi maksadıyla GATA 
Kompleksi içinde Vakıf tarafından yaptırılan “Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi” 9 Mil-
yon TL.na mal olmuş ve tüm finansmanı TSK Elele Vakfı tarafından karşılanmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
ELELE VAKFI



Bağış Hesap Numaraları
BANKA ŞUBE HESAP CİNSİ IBAN NO

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. BAŞKENT ANKARA ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR250001001683390259905189

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. BAŞKENT ANKARA ŞUBESİ (EURO) TR410001001683390259905192

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. BAŞKENT ANKARA ŞUBESİ (USD) TR950001001683390259905190

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O KOLEJ ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR150001500158007288774545

T.HALK BANKASI A.Ş. K.ESAT ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR290001200921600016000013

ING BANK A.Ş. CEBECİ ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR320009900505050500100006

T.İŞ BANKASI A.Ş. FRANKFURT ŞUBESİ (EURO) DE74502306000044000008

T.İŞ BANKASI A.Ş. ANKARA ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR550006400000142006000000

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ÖZEL BANKACILIK (BAĞIŞ-YTL) TR470006701000000001000001

T.GARANTİ BANKASI ANAFARTALAR ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR280006200071100006299431

AKBANK K. ESAT ŞUBESİ (BAĞIŞ-YTL) TR490004600101888000066182

TSK Elele Vakfı Genel Müdürlüğü:
Ziya Gökalp Cad. Ataç-2 Sok. 43/8 Kızılay ANKARA
0312 431 99 36  www.elele.org.tr

Vakıf 2013-2014 Öğretim yılı itibariyle Etlik / Ankara (GATA içinde), Güvercinlik /
Ankara ve Diyarbakır’da olmak üzere üç ayrı yerde faaliyet gösteren TSK Elele Vak-
fı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri’nin yönetim ve idamesini de devir almış 
bulunmaktadır. Bu merkezlerde zihinsel, işitme, görme, özgül öğrenme güçlüğü, 
bedensel  ve yaygın gelişim bozukluğu bulunan çocuklara özel eğitim ve rehabili-
tasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca çocukluk çağından çıkmış engellilere de mes-
leki eğitim verilmektedir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde 480 engelli çocuk 
eğitim almaktadır. Söz konusu merkezlerden halkımızda yararlanabilmektedir. 

TSK Elele Vakfı, Ayvalık/Balıkesir’de Malul Gazilerimiz ve aileleri ile şehit aileleri için hiz-
met veren TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nin de milli bütçeden 
karşılanamayan ihtiyaçlarına yönelik olarak her türlü desteği sağlamaya devam etmek-
tedir. 

TSK Elele Vakfının Vakıf Senedinde belirlenen amaçları doğrultusunda kuruluşundan bu 
güne kadar inşaa ettiği tesisler, sağladığı destek  ve hizmetlerin maliyeti yaklaşık olarak 
430 Milyon TL.na ulaşmıştır.

Devlet destekli veya yasa ile belirlenmiş herhangi bir geliri bulunmayan, sadece kadir-
şinas halkımızın yaptığı gönüllü bağışlar ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle varlığı-
nı sürdüren TSK Elele Vakfı; Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdığı bu çağdaş tesislerin 
yaşatılması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde işletilmesi için gereken her türlü desteği 
vermeye devam etmekte, bu tesislere yenilerinin eklenmesi için de çalışmalarını azim ve 
kararlılıkla sürdürmektedir.

20 yıldır bizlerden desteğini esirgemeyen bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 



• Vefat Yardımları
• Vefat Yardımı
• Vefata bağlı OYAK Emekli Maaş Sistemi (EMS) Yardımı

• Maluliyet Yardımı
• Maluliyet Yardımı
• Maluliyete Bağlı OYAK Emekli Maaş (EMS) Sistemi

• Avukatlık Ücreti Yardım,
• Doğal Afet Yardımından yararlanılabilir.

TSK Dayanışma Vakfı’nın amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman 
erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden hizmette bulundukları süre içinde, yıllık katkı paylarını yardım yapılmasını gerektiren 
risklerden biri gerçekleşmeden önce ve olayın gerçekleştiği katkı payı dönemi içinde ödemek koşulu ile,
• Vefat edenlerin; evli ise eş ve çocuklarına, bekâr ise anne ve babasına,
• Malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak,
Ayrıca, vakfın imkânları ve ekonomik durumuna bağlı olarak hukuki destek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve 
manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunmaktır.
Yapılacak yardımların usul ve esasları TSK Dayanışma Vakfı Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
DAYANIŞMA VAKFI

Felaket başa gelmeden önce onu
önleme ve ondan korunma çarelerini 

düşünmek gerekir.

Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

TSK Dayanışma Vakfı, Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşaviri, Personel ve İdari İşler, Tanıtım Yardım ve Bağış İşleri ile Mali İşler 
Şubelerinden ve bu şubelerde görevli uzman personelden oluşmaktadır.

TSK Dayanışma Vakfının esas gelir kaynağını Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden istekli olanların Vakfımıza 
yapmış oldukları katkı payları oluşturmaktadır. Ayrıca;
• Vakfın amacına uygun her türlü bağışlar ile yardımlar,
• Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ile ayni ve nakdi yardımlar,
• Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler de Vakfın diğer gelirlerini teşkil etmektedir.

TSK Dayanışma Vakfı’nca yapılan yardımlardan istifade edebilmek ve risk karşısında dayanışmaya katılabilmek için yılda 
bir defaya mahsus ödenmesi gereken para miktarıdır.
• Katkı payı dönemi, katkı payının ödendiği tarihten başlayan ve müteakip yılın şubat ayı bitimine kadar devam eden 

dönemdir.
• Yardımlardan faydalanmak için risk geçekleşmeden önce Katkı Payı’nın yatırılması gerekmektedir. 
• 2016 yılı için belirlenen katkı payı 40 TL’dir.

Yaşamını yitiren; evli personelin eş ve çocuklarına, bekâr personelin ise anne ve babasına fiili hizmet yılı dikkate alınarak yapılan maddi 
yardımdır (Tablo – 1).

TSK’dan malulen emekli olan ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca 1, 2, 3 ve 4’üncü derece malul kararı verilen personele yapılan maddi 
yardımdır (Tablo-2). 5 ve 6 ncı derece malullere Vakfımızca yardım yapılmamaktadır.

VAKFIN AMACI

VAKFIN ORGANLARI

VAKFIN TEŞKİLATI

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI

KATKI PAYI

YARDIM ÇEŞİTLERİ

VEFAT YARDIMI

MALULİYET YARDIMI



EMS yardımından yararlanmak için kişinin vefat veya maluliyet yardımından faydalanmış olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca maaş bağlanmamış durumda olan; 
• Vefat etmiş evli personelin eşini, 
• Evli veya bekâr olduğuna bakılmaksızın 1 veya 2 nci dereceden malulen TSK’den ayrılan personelin kendisini OYAK üyesi olması 

durumunda emekli maaş sistemine dâhil etmek amacıyla yapılan yardımdır. Personel OYAK üyesi değilse bu yardım nakden ödenir.
EMS yardımı; Harp Okulu mezunu kurmay olmayan 1 yıllık albay’ın OYAK keseneğine esas maaşının 20 katıdır.

EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ (EMS) YARDIMI

Hizmet sürelerine bakılmaksızın, askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı 
haklarında kovuşturma yapılanlar ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları taşımaları halinde, müdafi veya vekil 
olarak tayin ettikleri avukatlarına belirlenen esaslar dâhilinde ödenmesi suretiyle yapılan yardımdır.

AVUKATLIK ÜCRETİ YARDIMI

Doğal afetlere maruz kalan personele can kayıplarında ve/veya personelin görev yaptığı garnizonda ikamet ettiği evde (aile 
götürülemeyen garnizonlarda görev yapanların eşinin ikamet ettiği evde) bulunan eşyaların büyük kısmıyla kullanılamaz duruma 
gelmesi halinde Mütevelli Heyet kararına göre yapılan yardımdır.

DOĞAL AFET YARDIMI

Vakfın kuruluşu olan 1 Ocak 2000 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçen süre içerisinde,
• Toplam 4.025 kişiye 78.189.012 TL yardım yapılmıştır.

YAPILAN YARDIMLAR

BANKA ADI BANKA ŞUBESİ IBAN NUMARALARI
ING Bank Yenişehir  TR02  0009  9004  4404  4400  1000  01
Türkiye Vakıflar Bankası Kolej TR74  0001  5001  5800  7287  9710  02
Türkiye İş Bankası Balgat TR17  0006  4000  0014  2840  4235  90
Yapı ve Kredi Bankası Balgat TR09  0006  7010  0000  0070  0383  98
Finansbank Necatibey TR42  0011  1000  0000  0012  3648  27
Türkiye Halk Bankası Küçükesat TR45  0001  2009  2160  0016  0000  16
Türkiye Garanti Bankası Cebeci TR03  0006  2000  4700  0006  2995  34
Akbank Nenehatun TR60  0004  6002  8388  8000  0501  91
Türk Ekonomi Bankası Meşrutiyet TR42  0003  2000  1050  0000  0466  55
Ziraat Bankası Başkent TR60  0001  0016  8339  0318  0350  10

TSK PERSONELİNİN KATKI PAYINI YATIRABİLECEĞİ BANKA VE IBAN NUMARALARI

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TSK DAYANIŞMA VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nenehatun Cad. No: 55   06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA
Telefon: 0 312 448 13 11 (pbx)      Tafiks: 537 / 5449 – 5489       GSM: 0533 375 71 81       Faks: 0 312 448 17 70  
İnternet: www.tskdv.org.tr        E-Posta: tskdayvak@gmail.com 
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Tablo-1 Tablo-2 
2016 Yılı Vefat Yardım Tablosu 2016 Yılı Maluliyet Yardımı Tablosu 

Fi
ili

 
H

iz
m

et
 

Yı
lı Yardım Tutarı (TL) Katkı Payı 

yatırılan Ay 

1-2’nci Derece 3-4’üncü Derece 
Yardım Tutarı (TL) Yardım Tutarı (TL) 

1’inci Yarı 
Yıl 

2’inci Yarı 
Yıl 

1’inci Yarı 
Yıl 

2’nci Yarı 
Yıl 

1’inci Yarı 
Yıl 

2’nci Yarı 
Yıl 

1 65.265,95 65.918,60 1 Ocak 24.045,35 24.285,80 17.175,25 17.347,00 
2 63.548,43 64.183,90 2 Şubat 24.045,35 24.285,80 17.175,25 17.347,00 
3 61.830,90 62.449,20 3 Mart 24.045,35 24.285,80 17.175,25 17.347,00 
4 60.113,38 60.714,50 4 Nisan 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
5 58.395,85 58.979,80 5 Mayıs 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
6 44.655,65 45.102,20 6 Haziran 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
7 42.938,13 43.367,50 7 Temmuz 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
8 41.220,60 41.632,80 8 Ağustos 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
9 39.503,08 39.898,10 9 Eylül 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 

10 Yıl ve 
Üstü 37.785,55 38.163,40 10 Ekim 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 

1’inci Yarı Yıl: 1 Ocak-30 Haziran 2016 
2’nci Yarı Yıl:  1 Temmuz-31 Aralık 2016 

11 Kasım 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 
12 Aralık 10.305,15 10.408,20 6.870,10 6.938,80 

 
Katkı Payının Ocak ve Şubat aylarında yatırılması halinde yüksek miktarda 
Maluliyet Yardımından istifade söz konusudur. 
1’inci Yarı Yıl: 1 Ocak-30 Haziran 2016 
2’nci Yarı Yıl:  1 Temmuz-31 Aralık 2016 

 



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFININ GAYESİ:
1957 Yılında kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfının Amacı;  “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 
subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile emekli olan ve şehit düşenlerin 
çocukları ve kardeşleri ile şehit erbaş ve er çocuklarının eğitim ve öğretimlerini desteklemek maksadıyla,

* Öğrenci yurtları açıp işletmek,

* Hak sahibi öğrencilere her türlü (imkanları dahilinde) maddi ve manevi yardımı yapmak, 

* Ayrıca üniversite dahil eğitim kurumları kurup işletmektir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI YURTLARINDAN VE 
DİĞER İMKÂNLARINDAN YARARLANMA:

* TSK personelinden şehit olanların çocukları, (Şehit erbaş ve er çocukları dâhil) (Öncelikli ve hiçbir 
ücret alınmamaktadır.)

* Halen görevde bulunan TSK personelinin çocukları,

* Emekli TSK personelinin çocukları,

* TSK personelinden şehit olanların kardeşleri,

* Halen görevde bulunan TSK personelinin kardeşleri,

* Emekli TSK personelinin kardeşleri,

* Görevde ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri, (her yıl yeniden değerlendirilir)

* Yurtlarda yer kaldığı takdirde, TSK mensuplarının ikinci ve üçüncü derece kan ve sıhri hısımlarının 
çocukları, (her yıl yeniden değerlendirilir)

* Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma 
ve Uzman Erbaşlar ile bunların emeklileri ve erbaş ve erlerden şehit olanların yüksek lisans yapan 
çocukları, 

*Sivil şahısların çocukları (her yıl yeniden değerlendirilir) faydalandırılmaktadır.

*Tahsislerde rütbe, statü esas alınmamaktadır. Puanlama esas alınmaktadır.    
Puanlama esasları (www.tskev.org.tr) adresinde belirtilmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI YURTLARI
Vakfın faaliyetlerini yürüten Vakıf Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, Eskişehir, Erzurum’ da konuşlu 

4 kız 4 erkek yurdu olmak üzere 8 öğrenci yurdunda hizmet vermektedir. 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ 
EĞİTİM VAKFI



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI 
ÖĞRENCİ YURTLARINDAN FAYDALANMA

Müracaat şekli ve zamanı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlar ve yurtlar hakkında detaylı bilgiye 
www.tskev.org.tr adresinden veya irtibat numaralarından ulaşılabilmektedir.

Kadirşinas vatandaşlarımızın yapacakları bağışlar da kabul edilmektedir.
TSK Eğitim Vakfına katkı payı yatırmak isteyen personel tarafından yukarıda belirtilen yöntemin 
dışında;

• İnternet bankacılığı bağış ekranları, (Akbank, Ziraat, Garanti, ING Bank, Vakıfbank, TEB, Halk 
Bankası, Deniz Bank)

• Vakfın resmi web sitesi (www.tskev.org.tr) “ONLINE İŞLEMLER” butonu üzerinden yada,
• Mobil telefonlardan; “TSKEV (BOŞLUK) TC Kimlik No (BOŞLUK) Ad-soyad” yazarak 7979’a SMS 

gönderilerek de katkı payı yatırılabilmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon: (312)231 21 10        İnternet Adresi: www.tskev.org.tr

Faks: 312 232 34 86       Elektronik Posta Adresi : vakif@tskyurt.org

* ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
* ARKADAŞINIZIN ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ  İÇİN,
* KENDİ ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ İÇİN,
* SİLAH ARKADAŞINIZIN ÜZERİNDEKİ EĞİTİM MASRAFLARINI DESTEKLEMEK İÇİN,
* AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN,
* GENÇLERİMİZE GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN,
* TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK İÇİN
* DAHA ÇOK SAYIDA GENCİMİZİN DAHA İYİ İMKÂNLARDA ÖĞRENİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİNE 
KATKIDA BULUNMAK İSTİYORSANIZ

YARDIMLARINIZI VE BAĞIŞLARINIZI BEKLEMEKTEYİZ.
BAĞIŞLARINIZI HER ZAMAN YAPABİLİRSİNİZ.

Bağışlarınız için Banka IBAN Numaralarımız;

Ziraat Ban.Kamu Girişimci Şb. TR33 0001 0025 3207 0634 5350 05

İş Bankası Balgat Şb. TR21 0006 4000 0014 2840 4236 15

Garanti Ban.Kızılay  Şb. TR38 0006 2000 0820 0006 2931 81

ING Bank Yenişehir Şb. TR80 0009 9003 4756 0000 1000 01

Akbank Nenehatun Şb. TR33 0004 6002 8388 8000 0501 92

Vakıfbank Anafartalar Şb. TR19 0001 5001 5800 7290 3324 87

TEB Meşrutiyet Şb. TR50 0003 2000 1050 0000 0494 21

Halkbank Ulus Şb. TR18 0001 2009 3880 0016 0000 30

Denizbank Cebeci Şb. TR61 0013 4000 0099 1800 2000 01

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

EĞİTİM VAKFI

Ankara • İstanbul • Eskişehir • Erzurum
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları

İyi bir gelecek,
Desteklerinizle gelecek.

BAĞIŞLARINIZ İÇİN

T.C. Ziraat Bankası :  TR 33 0001 0025 3207 0634 5350 05
Garanti Bankası :  TR 38 0006 2000 0820 0006 2931 81
Türkiye İş Bankası :  TR 21 0006 4000 0014 2840 4236 15
Akbank :  TR 33 0004 6002 8388 8000 0501 92

İRTİBAT BİLGİLERİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :166  Tandoğan/ANKARA   •   Tel: 0.312 231 21 10  -  0.312 231 67 26 
vakif@tskyurt.org  •  www.tskev.org.tr
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OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi No: 64

06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel   0312 415 6000
Faks 0312 432 2705


