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Vakfımız üyeleri ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, 

resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı 

olmayan üniversite hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları hariç) 

başvurularında hak sahipliği kontrolü için Sağlık Provizyon Sistemi uygulamasına geçilmiş 

olup, yeni uygulamaya ait açıklamalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

MÜRACAAT 
 

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına hasta tanıtıcı kimlik kartı (Üye 

Banka/Vakıf kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile müracaat edilebilmektedir. 

Uygulamanın başladığı Kasım 2015 tarihi itibarıyla Hasta Sevk Kâğıdı/Hastane Sevk 

Yazısı zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 

- Başvurulan resmi sağlık kurum ve kuruluşunca, provizyon sisteminden 

hak sahipliğine ilişkin provizyon çıktısı ve üyeden yukarıda belirtilen kimlik kartlarından 

birisinin fotokopisi alınacaktır. Provizyon çıktısının üye/üye yakını tarafından imzalanması 

gerekmektedir.  

 

- Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından Vakfımıza gönderilen tedavi 

fatura ve belgeleri Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek uygunluk 

verilen tutarlar ilgili hastane hesaplarına Vakfımızca yatırılacaktır. Ankara ilinde göz ve 

dermatoloji, İstanbul ve İzmir illerinde göz branşlarında klinik sevki olmaması durumunda 

özel öğretim üyesi fark ücretleri ödenmeyecektir. 

 

- Sistemsel hata sonucu hak sahipliği kontrolünün yapılamadığı durumlar 

ile başka herhangi bir nedenle ödemesinin üye tarafından doğrudan sağlık kurumuna 

yapıldığı tedavi bedellerinin ve her türlü fark ücretlerinin (öğretim üyesi ücreti vb.); faturaya 

bağlanmış olması (sayman mutemet alındısı, kredi kartı alındısı vb. belgeler geçerli 

olmayacaktır.) ve Müdürlüğümüzce de onaylanması durumunda, uygun görülen kısımları 

Bankamız Şubelerinden ödenebilecektir. 

 

- Resmi sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından e-reçete sistemi 

üzerinden yazılan, çıktısı alınan ve ıslak imzaları bulunan reçeteler hasta sevk kâğıdı/yazısı 

şartı olmadan anlaşmalı eczanelere ibraz edilerek ilaçlar alınabilecektir.   

 



 

 

- Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından üye veya yakınlarına hak 

sahipliği kontrolü yapılması durumunda; bilgi ve güvenlik gereği hak sahipliği provizyon 

çıktısının bir örneği, çalışan/emekli üyelerimizin Bankamız nezdindeki müşteri föyünde 

bulunan e-mail adresine ve/veya cep telefonu numarasına gönderilecektir. Bildirim üyeye ait 

değilse, mutlaka tarafımıza dönüş yapılması gerekmektedir. Üyelerimize gerekli bildirimin 

yapılabilmesi için, emekli/çalışanların bilgi eksikliklerini Bankamız Şubelerine başvurarak 

tamamlattırmaları gerekmektedir.  

 

Bilgilerinizi, tereddüt edilen hususlarda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile 

irtibata geçilmesini rica ederiz. 

 
 

   TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O    
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI       

BAŞKANLIĞI 
 

 
 
N.Ender İMAMOĞLU       Sevgi KAYA 
              Başkan                    Müdür 

İrtibat Tel: 0 312 455 27 01 Santral 
                 0 312 455 27 76 
                 0 312 455 27 45 
                 0 312 455 27 16 
                 0 312 455 27 15 
                 0 312 455 27 13 
                 0 312 455 27 06 
 
 
Not: Provizyon sistemi kapsamındaki resmi  
sağlık kurum ve kuruluşları https://esv.vakifbank.com.tr  
adresinden sorgulanabilmektedir.   
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