
                                                                                                                                                                                                                             
Neyi  Neden İstiyoruz ?? 
 
Önce Vakfımız hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim…    Munzam Sandık nedir ?? 
 
Vakfımız, tanımlanmış fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı(ikincil) bir sosyal güvenlik ve 
yardımlaşma kuruluşudur. Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek ikramiye ve emekli 
maaşı tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın, üyelerin çalışma maaşları ve/veya hizmet sürelerine bağlı 
olarak belirlenmesidir. Zorunlu sosyal güvenlik sistemi dışında ülkemizde mesleki ve tamamlayıcı emeklilik 
sağlayan programlara ise Vakfımız ÖSGV’nin yanı sıra; 
 
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 
T.C.Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı,  
OYAK,  POLSAN  gibi kuruluşlar örnek verilebilmektedir.  
 
Munzam Sandığımız (ÖSGV);  
Vakıf olması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, 
Sosyal güvenlik kuruluşu olması nedeniyle ise aktüeryal açıdan Hazine Müsteşarlığı’nın  
denetimine tabi bulunmaktadır.  
 
Vakıf Senedine göre  <<>>   ÖSGV 
 
VAKFIN KURULUŞ TARİHİ VE AMACI: 
Vakfımız, Sosyal Güvenlik sistemi ile düzenlenen hakların yanı sıra üyelerine ek bir sosyal güvenlik 
sağlanması amacıyla Türk Medeni Kanununun 110.maddesi ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
128.maddesine göre 1990 yılında kurulmuştur. Merkezi Ankara’dır. 
 
Neler oldu ?? 
1990 yılı ve sonrasında emekli olacak Vakıfbank’lılara, ÖSGV’den de ek ödeme (ikincil emeklilik maaşı) 
sağlamak üzere bir borçlanma modeli oluşturuldu. 
Başlangıçta ÖSGV prim geliri çalışan üye  % 6 + işveren (banka)  % 6  şeklinde idi. 
2001 krizi gelince işler değişti. Sonradan uygulamaya alınmak üzere işveren katkı payına ara verildi. 
 
31.05.2000 –  30.6.2002  ><  üye payı  % 12, İşveren payı  % 0 
01.07.2002 –  30.6.2004  ><  üye payı   %  8,  İşveren payı  % 0 
 
29.12.2003 tarihli genel kurul ile, 31.01.2004 tarihinden önce emekli olarak borçlanan emeklilerin maaşı 
yeniden hesaplandı  >>> Bağlanmış maaşlar düşürüldü. 
 
01.07.2004 – 30.6.2010  ><  üye payı   %  8,  İşveren payı  % 0 
  
Uygulama 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
*****  İş Bankası Munzam Sandığında prim oranları üye % 6, Banka % 9 olarak uygulanmaktadır. 
 
Fikir vermesi  açısından iki vakfımızın verilerini  karşılaştıralım 
 
Ekim-2017 itibari ile 
 
                                    ESV                                   ÖSGV 
Prim matrahı      13.3314,40                                    2.474,70 
Üye payı                        % 9               % 8 
Banka payı                    % 11                                   % 0 
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VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK 

HİZMETLERİ  VAKFI  (ÖSGV) 



 
 
2016 yılı emekli prim gelirlerine bakalım. (Ayrıntılı bilgi için dergimiz  ikinci baharın 19.sayısına bakabilirsiniz) 

 

ESV  

  Yıllar 2014 2015 2016 

Prim Gelirleri 185.186.926,38 210.372.874,45 235.521.328,47 

 

 
        ÖSGV 

Yıllar 2014 2015 2016 

Prim Gelirleri     30.837.397,04       33.224.676,17      35.310.458,31 

 
Üye sayıları;  
 Ana Vakfın (ESV)  2017 Şubat ayı sonu itibarıyla aktif üye sayısı 15.366 , emekli üye sayısı 8.577, hak sahibi 
aylık alan (dul eş/ yetim) üye sayısı 1.395 olmuş ve toplam üye sayısı 25.338’e ulaşmıştır.  
 
Özel Sosyal Güvenlik Vakfı’nın da 31.12.2016 tarihi itibarıyla 15.744 aktif (15.595 çalışan ve 149 isteğe bağlı), 
7.472 emekli ve 704 dul-yetim olmak üzere toplam 23.920 üyesi bulunmaktadır. 
 
Maaş artışları:       2011-2012-2014 yıllarında maaş artışı yapılamadı  >>>  Sıfır zam 
 
2010 yılında TÜFE  % 6,40,  -- ÜFE  % 8,87  iken 2011 yılı zammı  % 0    
2011 yılında TÜFE  % 10,45, --ÜFE % 13,33 iken 2012 yılı zammı  % 0  
2012 yılında TÜFE  %  6,16,  -- ÜFE % 2,45 iken 2013 yılı zammı % 4.74 
2013 yılında TÜFE  % 7.40,  -- ÜFE % 6,97  iken 2014 yılı zammı   % 0  
2014 yılında TÜFE  % 8,17,  -- ÜFE % 6,36 iken 2015 yılı zammı  % 5,05 
2015 yılında TÜFE  % 8,81,  -- ÜFE % 5,71  2016 yılı zammı  % 7.986  
2016 yılında TÜFE  % 8,53,  – ÜFE % 9.94  iken 2017 yılı zammı  %1.65  >>>>>>>>>>>>     oldu 
 
ÖSGV Zam oranı Hesabı : 
Şubat ve Ağustos aylarından geçerli olmak üzere Ocak ayında yıllık zam, maaş artış oranı Vakıf senedinin 8. 
Maddesine göre belirlenmektedir.  Madde 8: 
1- Gelir toplamı (A) bulunur.(Prim & Giriş aidatı Terfi farkı & Kira & faiz) 
2- Giderler toplamı bulunur(B) 
3- Giderler toplam(B) gelirlerden düşülerek gelir fazlası(C) bulunur. 
4-ÜFE+TÜFE ortalaması ile gelir fazlası(C) enflasyondan arındırılarak net gelir fazlası(D) hesaplanır. 
5- Net gelir fazlasının %30 u vakfın büyümesi için ayrılır. 
6- Net gelir fazlasının geri kalanı (% 70’i) Giderler toplamından büyükse zam oranı hesaplanır. 
    Zam oranı = ((D*0.7)- B ) / B 
7- Bu oran ÜFE+TÜFE ortalamasının %10’nun fazla olamaz. 
 
*** Hesaplamada değişiklik tüzük değişikliği ile mümkün olabilecektir. 

 
VAKFIMIZA İLETTİĞİMİZ VE TAKİBİMİZDE OLAN TALEPLERİMİZ; 

 

 Banka katkısının başlayacağı 30.06.2020 tarihinin öne çekilmesi, 

 Prim oranlarının yeniden değerlendirilmesi, 

 Prime esas tavanın güncelleştirilmesi, 

 Geçmişe yönelik banka katkısının sandığa kazandırılması, 

 ÖSGV emekli üyelerine maaş promosyonu ödenmesi, 

 ÖSGV emekli maaşlarının iyileştirilmesi :  Maaşlar 250-1100 TL arasında 

değişmektedir. 

 Maaş artışlarının enflasyon oranının altında kalmamasının sağlanması. 

 

 

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneğince hazırlanmıştır.                                                 Kasım.2017 


