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VAKFIMIZ İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ ARASINDA ANLAŞMA 
İMZALANDI 
 
Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin T.C. İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavilerini yaptırmaları ve 
masraflarının Vakfa fatura edilmesi hususunda, söz konusu hastane ile mutabakata varılmış 
olup, Vakıf üyelerimiz İstanbul sağlık merkezlerimizden sevk yazısı 
almaları halinde aşağıda belirtilen hastanelere müracaat 
edebileceklerdir.  
İstanbul Üniversitesine sevk için Beyoğlu Sağlık Merkezi  
Tel : 0212 393 73 80 
 

-    CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 
- İST.ÜNİV TIP FAK. HAST 
- ÇAPA HASTANESİ 
- İST.ÜN.DİŞ HEK. HASTANESİ 
- İST.ÜNİ.ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
- İST.ÜNİ.KARDİYOLOJİ ENST. 
 
 
EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ÇAĞRI KARŞILAMA SİSTEMİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI 
 

ESV bünyesinde çağrı karşılama sistemi oluşturulmuştur. Çağrı 
karşılama grubunda 4 çağrı karşılayan personel ve 1 yetkili personel yer 
almaktadır. Ağırlıkla sağlık alanındaki soruları yanıtlayan bu grup ile 
Vakfımız telefonla erişimde daha ulaşılabilir olacaktır. 

Her ne kadar talebimiz 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi olsa da, 
şimdilik mesai saatlerinde görev yapacak çağrı grubunun başlaması bile 
güzel bir başlangıç. Uygun koşullar sağlandığında çağrı merkezine 

dönüşmesi dileği ile emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

ESV Çağrı karşılama sistemine 0312 455 27 00 numaradan ulaşılabilir. 

 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İLE ANLAŞMA 

 
 
Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireylerinin T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 
tedavilerini yaptırmaları ve masraflarının Vakfa fatura edilmesi 
hususunda, söz konusu hastane ile mutabakata varılmış olup, Vakıf 
üyelerimiz İzmir 1. Bölge Müdürlüğünden sevk yazısı almaları halinde 
müracaat edebilecek ve tedavileri yapılacaktır.  

 

9 Eylül Üniversitesine sevk için İzmir 1.Bölge Tel:  0232 488 02 81 - 0232 261 66 22   
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GENEL MERKEZ VE ANKARA ŞUBESİ YÖNETİMLERİ ORTAK TOPLANTISI 
 
 

Genel Merkez ve Ankara Şubesi Yönetimleri olarak 2 Ağustos 2017 tarihinde verimli bir 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. 
Bundan sonra görüşmelerimiz ve ortak 
çalışmalarımız artarak devam edecek.  
Dergimizde de belirttiğimiz üzere 2017 
yılını ağırlıkla üye/gönüllü kazanma 
faaliyetlerine ayırdık. Bu çerçevede her 
şubemiz kendi faaliyet bölgesinde çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Bu süreçte en 
başarılı şubemiz İzmir oldu. Yeri 
gelmişken İzmir Şube Yönetimi ve 
gönüllülerine teşekkür ediyorum. 40 yeni 
üye kazanımı ile önemli bir ivme 
kazandılar. Yıl başında 577 olan üye 
sayısı 614 oldu. Ankara şubemiz de 40 
yeni üye kazanarak başarılı bir performans 

sergiledi ancak yıl başında 1.017 olan üye sayısı 1.020 olabildi. Keza İstanbul şubemiz de 
18 yeni üye kaydı yaparken, 942 olan yılbaşı üye sayısı dün itibari ile 932 oldu. Toplam 
olarak ifade edersek derneğimizin 30.12.2016 itibari ile 3.277 olan üye sayısı, 104 yeni üye 
kaydına karşın 3.8.2017 tarihi itibari ile 3.308 olmuştur. Yeterli mi elbette hayır. Ne 
yapılabilir? Nasıl daha iyi yapılabilir? sorularına yanıt aradığımız toplantı Ankara şubemiz ile 
Genel Merkezimiz arasında gerçekleştirildi. Birliktelik ve güç birliğini sağlamak için 5N 1 K 
sorusuna yanıt aradık.  
 
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 3 AĞUSTOS 2017 
 
Rutin işlemlerin dışında Muhataplarımız olan Vakıflarımız ve Banka yönetimlerinden şimdiye 
kadar talep ettiğimiz takibimizde olan tüm konular bir rapor olarak ESV yönetim kurulu üyesi 
Onursal Başkanımız Sn. Ertan Ergin’e Vakıf YK toplantısı gündemine getirmesi için toplantı 
öncesinde ivedilikle ulaştırıldı. Gerçekleşen Vakıf Yönetim kurullarında taleplerimizin 
gündeme alınarak değerlendirildiği, bir yol haritası belirlenmesinin ardından gerekli 
çalışmaların yapılacağı bilgisini edindik. Taleplerimizin uygulamaya geçip-geçemeyeceğine 
ya da ne zaman geçeceğine dair tarih ve/veya 
süre vermemiz takdir edersiniz ki mümkün 
değildir. Söz vereceğimiz tek konu sonuna 
kadar takipçisi olacağımızdır.  
 
Toplantımızda bir faaliyet raporunun 
hazırlanmasını karara bağladık. Bundan sonra 
da düzenli hazırlamaya çalışacağız. Basılı 
olmayacak ama online okunabilecek. Hazır 
olduğunda sizlerle paylaşacağız.  
 
Diğer bir konu da Kurban bayramı için eylül-
ESV maaşının 29 Ağustos’ta ödenmesi için 
yazılı başvuru oldu. 
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TALEPLERİMİZ 
 
 

ESV, ÖSGV ve Bankadan taleplerimiz ve takip ettiğimiz konular. 

 ESV: maaşlarında iyileştirme seçenekleri: (maktu-seyyanen zam; intibak 
katsayı güncelleştirmesi; ek ödeme vb.) 

 ESV: zam farklarının takip eden ayın ilk günü yerine en kısa sürede ödenmesi 

 ESV: maktu ölüm yardımı kapsamının 1. Derece yakınlarına(çocuk-kardeş) 
genişletilmesi, (Maaş bağlanması söz konusu değilse maktu ölüm yardımı 
yapılmıyor.) 

 Sandık yönetiminin üyelerle bilgilendirme toplantısı yapması 
Ankara/İstanbul/İzmir 

 2012 yılında tespit edilen maktu sağlık ödemelerinin iyileştirilmesi. 

 Yaygın Eczane ağı ya da ilaç bedellerinin ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi. 

 ESV: mesken kredisinde sigorta primlerinin taksitlendirilmesi talebi 

 ESV: 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi 

 ESV: Zengin içerikli Web sitesi 

 ESV: Anlaşmalı Huzurevi olanağı. 

 ÖSGV: geçmişte düşürülen aylıkların düzeltilmesi talebi: Seyyanen zam 

 ÖSGV: banka katkısının öne çekilmesi için(30.Haziran.2020) çalışma 
yapılması... 
üye katkısı >> %8 banka katkısı --- Öneri >> (6+9) 

 ÖSGV maaş ödemesi için promosyon talebi 

 VB: Minimum maliyet ve masraflı kredi olanağının sağlanması 

 
EMEKLİ MAAŞLARINA KURBAN BAYRAMINDA ERKEN ÖDEME 

 
Vakfımız emeklilerine 01.09.2017 tarihinde ödenecek olan Eylül 
2017 aylıkları, Kurban Bayramı nedeniyle 28.08.2017 Pazartesi 
günü ödenmiştir. 
 
 

BANKAMIZ YENİ GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ferda Barış, bankamızın yeni Genel Müdürü Mehmet Emin 
Özcan ile, 5 Eylül 2017 tarihinde görüştü. Genel Müdür Mehmet Emin Özcan'a nezaket 
ziyaretinde bulunan Ferda Barış’a ‘VB emeklileri ile iyi ilişkiler kurma niyetini belirten’ Genel 
Müdürümüz en kısa sürede banka-vakıf ve dernek yöneticilerinin katılacağı bir toplantı 
organize edeceğini ifade etti.  
Genel Müdürümüz, VB ailesi içinde çalışanlar ve emeklilerin Banka ile iletişimini 
güçlendirilmesi için Kurumsal İletişim Başkanlığı altında İç İletişim Müdürlüğü 
oluşturulduğunun bilgisini de paylaştı.  
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YENİLENEN WEB SAYFAMIZ ÇOK YAKINDA DEVREYE GİRECEK 
 
 
Yeni internet sayfamızın hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Çok yakında daha kullanışlı ve 
zengin bir web sayfasıyla sizlerle birlikte olacağız.  http://www.vbemder.org.tr/  
 
 
EMEKLİLERİMİZLE AYVALIK KAMPINDA BULUŞTUK 
 

Derneğimizce düzenlenen emeklilerimizle 
buluşma toplantıları bu yıl ilk kez 
Bankamız Ayvalık/Sarımsaklı kampında 
gerçekleşti. Yüz-yüze geçekleşen bu 
buluşmaları önemsiyoruz ve her fırsatta 
gerçekleştirmeyi diliyoruz. 22 haziran ve 
12 eylülde yapılan bu toplantılar, bize 
farklı bölgelerdeki katılımcı emekli 
dostlarımızla tanışma, buluşma ve 
sorunlarımızı paylaşma fırsatını verdiği 
için mutluyuz.. Toplantında derneğimiz, 
vakıflarımız ve ortak sorunlarımız 
görüşüldü. Derneğimizin takibindeki 
konular hakkında katılan dostlarımıza 

bilgi verildi. Eylül ayındaki toplantımıza tatil için kampta bulunan, biz emeklileri temsil eden 
ESV Yönetim kurulu üyeleri Sn. Ertan Ergin ve Sn. Yakup Okatan da katılarak dostlarımızın 
sorularına yanıtlayarak bizlere katkı 
sağladılar. Toplantıda söz alan 
Onursal Başkanımız Sn. Ertan 
Ergin; her daim emeklilerimizin 
yanında olacağını ve emeklilerimizin 
sesi olan gözbebeğimiz derneğimizi, 
yaşatmak güçlendirmek için elinden 
gelen her türlü çabayı gösterdiğini 
ve de göstermeyi sürdüreceğini 
ifade ettiler. Biz emeklilere de üye 
olmak-üye kazandırmak, gönüllü 
olmak ve de görev almak 
konusunda görevler düştüğünü belirterek elbirliği ile derneğimize sahip çıkabilmeyi diliyoruz. 
Derneğimiz, vakıflarımız ve ortak sorunların paylaşıldığı derneğimizin takibinde olan konular 
hakkında bilgi verildiği bu toplantılarımız devam edecektir....Başka buluşmalarda görüşmek 
üzere. 
 

 

ESV’DE GÖREV DEĞIŞIKLIĞI: 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve 
Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) ile Vakıfbank Personeli Özel 
Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı (ÖSGV) Başkanlık görevini 
yürüten Sn. N. Ender İmamoğlu görevini Sn. Mehmet Uzulu 'ya 
devretmiştir. 

Sn. İmamoğlu'na Vakıflarımızda görev yaptığı 4.5 sene içerisindeki 
katkılarından dolayı teşekkür eder, Sn. Mehmet Uzulu'ya yeni 
görevinde başarılar dileriz. 

http://www.vbemder.org.tr/
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ATM PARA ÇEKME IŞLEMINDE YENI UYGULAMA: 

 

ATM günlük para çekme limitinin üstünde para çekme 
olanağı sağlayan “Limit Üstü Para Çekme” hizmeti 
uygulamaya alınmıştır. 

Limit Üstü Para Çekme hizmeti kapsamında; ATM’den 
günlük para çekme limitinin üstünde yapılacak para çekme 
işlemlerinden masraf tahsil edilecektir. 

• Limit Üstü Para Çekme limiti; günlük para çekme limitine 
eşit olacak ancak her halükarda günlük para çekme ve limit 
üstü para çekme limitinin toplamı 6.000 TL’yi 
geçmeyecektir. 

• İşlem yapılan kartın manyetik olması halinde, limit üstü 
para çekme işleminde müşterinin iletişim tercihli cep 
telefonuna SMS şifre gönderilecek ve gönderilen şifrenin 
ATM’ye girilmesi ile para çekme işlemi yapılabilecektir. 
İşlem yapılan kartın çipli olması halinde, SMS şifre 
gönderilmeyecek ve şifresiz limit üstü para çekme işlemi 

yapılabilecektir. 

• Bilindiği üzere; hesabın bağlı olduğu şubeden yapılan para çekme işleminden masraf 
alınmamaktadır. ATM’den yapılan para çekme işleminden masraf alınması durumunda 
müşteriler masraf ödememek için işlemlerini şubeden gerçekleştirmek isteyebilecektir. Bu 
sebeple şubelerimizde oluşabilecek operasyonel yükün önüne geçebilmek adına; 

Mesai saati ve iş günü içerisinde hesabın bağlı olduğu şube önü ATM’lerinden yapılacak   
Limit Üstü Para Çekme işlemlerinden, 

Başka şube para çekme masraf muafiyeti olan müşteriler için mesai saati ve iş günü 
içerisinde şube önü ATM’lerden yapacakları Limit Üstü Para Çekme işlemlerinden, 
masraf alınmayacaktır. 

• 70 yaş ve üstü müşterilerin limit üstü para çekme limitleri 0 TL olarak belirlenmiştir. 

• Limit Üstü Para Çekme işlem masrafı, günlük para çekme limitinin üzerinde çekilecek olan 
tutarın %1,25’i olmak üzere asgari 4,00.-TL (BSMV Dahil)’dir. 

 

OBAKÖY GENEL MÜDÜRÜ FATIH KÜÇÜKCAN’I ZIYARET  

 

Derneğimiz Genel Başkanı Ferda Barış, Genel Merkez 
Denetleme Kurulu Üyesi Erdal Çolpan ve İstanbul Şube 
Başkanı Tarık Özcan, 22.Mayıs pazartesi günü Obaköy Genel 
Müdürü Sn. Fatih Küçükcan'ı ziyaret etmişlerdir. %70 ÖSGV, 
%30 ESV ortaklığı ile faaliyete geçen OBAKÖY faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Sn. Küçükcan'a teşekkür ediyoruz. Bu 
bilgileri detaylı olarak hazırlanacak ilk sayımızda sizlerle de 
paylaşmak istiyoruz.   
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ÇERÇEVE VE CAM ÖDEME ESASLARI 01.09.2017 TARIHI ITIBARIYLA AŞAĞIDAKI 
ŞEKLIYLE YENIDEN DÜZENLENMIŞTIR. 

Vakıfımızca yapılan bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız. 

Vakıf göz ünitlerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul ve 
İzmir) : 

Göz muayene ve tedavisi yapılacak üye -acil durumlar 
haricinde- öncelikle sağlık merkezlerine başvurur; Vakıf göz 
doktorlarınca muayene edilir, gerekli görülmesi halinde 
dışarıya sevk edilebilir. 

Göz doktorlarınca dışarıya sevki yapılmamış üyelere ilişkin 
muayene ve tedavi giderleri ile üyenin kendi isteğiyle dışarda 
bir merkezde yaptırılan muayene ve tedavi giderleri (klinik 
doktorlarınca sonradan onaylanan özellikli durumlar hariç) 
Vakıfça karşılanmaz. 

Muayeneleri sonucu gözlük kullanması gerekli görülen 
üyelerin reçete muhteviyatı sarf belgelerinin (fatura, cam reçetesi vs.), Vakıf sağlık 
merkezlerinde bulunan göz hekimlerince onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Tüm illerde genel uygulama olarak: 

- Gözlük çerçevesi 2 yılda bir değiştirilir. 

- Gözlük camı, numaralarının değişmesi halinde reçeteye bağlı olarak -6 aydan önce 
olmamak kaydıyla- değiştirilebilir. Aksi durumda 2 yıl geçmedikçe değiştirilemez. 
- Gözlük kullanımında cam esas olup tek başına çerçeve bedeli ödenmez. Cam reçetesi ve 
cam ile birlikte çerçeve faturası ibrazı zorunludur. 

- Bifokal gözlükte, uzak-yakın gözlük camı için belirlenen tutarın iki katı tutarında ödeme 
yapılır. 
- Bifokal gözlük tercih edilmesi durumunda tek çerçeve bedeli ödenir, uzak-yakın gözlük 
hakkı kullanılmış olur. 

- Kırılma, çalınma, kaybolma vb. gibi durumlarda yukarıda belirtilen süreler değişmez. 

Çerçeve :140.00 TL (KDV dahil) 

Cam : 80.00 TL (KDV dahil)Bifokal cam : 160.00 (KDV dahil) 

 

SENDİKA GENEL BAŞKANI TURGUT YILMAZ İLE 
GÖRÜŞME 

  
Derneğimiz Genel Başkanı Ferda Barış ile Genel Merkez 
Denetleme Kurulu Üyesi Erdal Çolpan 15 Eylül cuma günü 
BASS Sendikası Genel Başkanı Sn.Turgut YILMAZ'ı ziyaret 
etmişlerdir.  Çalışan üyeler ile emekli personellerin ortak 
paydaşı olduğu Vakıflarımızdan üye lehine yapılacak 
çalışmalarda birlikte hareket edilmesinde ilkesel olarak 
mutabakat sağlanmıştır.     
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