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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Mijste~arlIk 

Say. : 72847249-245.04.01-E.6136163 26.03.2018 
Konu : Burs Ucretlerinin ve Sosyal Yardlmlann 

Val(1fbank Uzerinden Odenmesi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: 	 Milll Egitim Bakanhgl ile TUrkiye Vaklflar Bankasl T.A.O. Arasmda Yatlh veya 
Burslu Ogrencilere YapIlacak Odemelere Dair i~birligi Protokolii 

Milll Egitim Bakanhgl ile TUrkiye Valoflar Bankasl T.A.O. arasmda imzalanan ilgi 
protokol hUklimleri geregince; ogrenci burslan, haryhk ve sosyal yardllnlar Vahtbank 
tarafmdan ogrenciler adma hazlrlanan on odemeli kartlar Uzerinden, Vaklfbank ~ubesi 
bulunmayan yerle~im birimlerinde ogrenim goren ogrencilere ise PTTBank tarafmdan 
verilecek on odemeli kartlar lizerinden bankalar kanahyla odenecektir. 

Ogrencilerimize yapllacak burs, haryhk ve sosyal yardlm odemelerinin herhangi bir 
aksakltga yer verilmeden Ek-2'de gonderilen aylklamalar dogrultusunda yapllmasml rica 
ederim. 

Muhterem KURT 

Bakan a. 


Mijste~ar YardlmclsI 


Ek: 
I.ilgi Protokol (4 Sayfa) 

2.Burs, Haryhk ve Sosyal Yardlm Odemeleri 

i~ ve t~lemlerine Dair Aylklamalar (1 Sayfa) 


Dagltlm 

Geregi: Bilgi: 

B Plam APlam 

Temel Egitim Genel MtidUrlUgu 
Ortaogretim GenelMlidUrlUgli 
Din Ogretimi Genel MUdtirltigU 
Mesleki Ve Teknik Egitim Genel MtidUrltigli 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hiz. Genel MiidliI'ltigii 
Ozel Ogretim KUI'lllnlan Genel MtidUrlUgli 

Adrcs: Eilgi i"in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Fab: 

Bll evral< giivenli elektronik imza ile imzalanml~tJr, bttpd/evraksorgu,meb,gov,tr adresinden Sde4-d698-336c-bf51-90f2 kodu ile teyit cdiJebiJir, 



Ek-l 

Milli Egitim Bakanbgmca ParaSIZ Yatdl veya BursluOgrenim Goren 

Ogrencilere Yapdan Burs, Har~hk ve Sosyal Yardlm Odemelerinin 


VakdbankIPTTBank Kanahyla YapIlmasl Konusunda 

YiiriitUlecek i~ ve i~lemlere Dair A~lklamalar 


1- BakanhgnUlzca paraslz yatlh veya bursiu ogrenimgoren ogrencilere yapllan burs, haryhk ve 

sosyal yardlm odemeleri Vaklfbank kanahyla yapIlacak, Vaklfbank ~ubesi veya ATM'si 

bulunmayan yerle~im birimlerinde ise PTTBank vasltaslyla geryekle~tirilecektir. 


2- VakIfbank, ~ubesinin bulundugu ya da bulunmadlgl her il ve ilyedeki ogrencinin tamamma 

kart dtizenleyip il ve ilye milll egitim mticltirltiklerine ula~tlracaktlr. Ancak ~ubenin olmadlgJ 

yerlerde ogrenciler ilk burslanm PTTBank ~ubelerinden bizzat kendileri giderek 

alabileceklerdir. Ogrenciler PTTBank ~ubelerine gittiklerinde burslanyla birlikte on odemeli 

kartlan imza kar~lhgl alacaklardlr. 


3- Okullarm yapacaklan i~lemler; 


a) Okullar, banka kartmlll ogrenciye ula~tlglllda sistem iizerinden (Kurum i~lemleri Modiilii>e

Burs l~lemleri>Burslu Ogrenci Bilgileri) onaylayacaktlr. 

b) Okullar, 2018/1. donem burslu ogrenci listesini 28.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar 

(Kurum i~lemleri>Burs Gonderim Listesi Onay t~lemleri>Burs Donemi) onaylayacaktlr. 

c) Okullar, kartlan ogrenci velilerinin bilgisi dahilinde ve imza kai~lhgl ogrenciye teslim 

edecektir. 


4- illil~e milli egitim miidiirliikleri, Bakanhk-MEM i~lemleri/6nemli Notlar, Bilgiler ve 

Duyurular ekramnda bulunan Burs Odeme Listesi Onay Durumlan-IOMOIOOIB004 kodlu 

raporlarl kontrol ederek en gey 30 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar ogrenci onaYl vermeyen 

okullarl tespit ederek onay i~lemlerinin yapilmasllli saglayacaktlf. Kartlar zamanmda okullara 

ula~tlfllacaktlf. 


5- iIgili Genel Miidiirliikler, mali mevzuata uygun olarak yapacaklan i~lemler dogrultusunda 

Protokol geregi gerekli tedbirleri alacak ve ogrencilere yapllacak burs, haryhk ve sosyal yardlm 

odeme listelerini kontrol ederek bankamn belirledigi sisteme yiikleyecekler veya bankaya 

ileteceklerdir. 


6-Protokol stiresi boyunca ogrencilerden, kart, kart baslml, kart aidatl, ilk verili~, yenileme, 

degi~tirrne, iptal edilmesi vb. durumlarda herhangi bir ticret almmayacaktu. 


7- Okul yoneticileri ve ogrenci velileri hesap aytlrmak iyin banka ~ubelerine gitmeyecekler, 

kartlar protokol geregince banka tarafmdan olu~turulacaktlf. 


8- On odemeli ve yipli ozellige sahip kartlar, pos geyi~ ozelligine de sahip oldugundan bakiye 

tutan kadar ah~veri~te de kullamlabilecektir. Ancak kartlar puan kazanlmllla ve internet 

ah~veri~ine kapab olacaktlr. 




T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGIiLE TURKiYE V AKlFLAR BANKASI 

T.A.O. ARASINDA YATILI VEYA BURSLU OGRENCiLERE YAPILACAK 


ODEMELERE DAiR ~BiRLtGi PROTOKOLU 


Taraflar 
MADDE 1 ~ Bu prolokol; MiUi Egitim Bakanhgl He TUrkiye Vaklflar Bankasl MEB IAnkara ~ubesi 
arasmda a~agldaki ~ardarda mutabakata vllnlarak imzatanml~lr. 

Ama~ 
MADDE 2 - Bu protokolUn amacl; MHIl Egitim Bakanhgma bagh Hkl>gretim ve ortaogretirn 

okullarmda yat,I! veya burslu ogrenimgoren ogrencilerin burs, har~hk ve sosyal yardlm Memelerinin 

Ttirkiye Vakltlar Bankasl kanahyla ooenmesine m~kin usul ve esaslatl dUzenlemektir. 


Kapsam 

MADDE 3 -Bu protokol hukUmleri, Milli Bgitim Bakanhgtna bagh ilkogretim ve ortaogretim 

okullarmda ogrenim goren yatall veya burslu ogr<;:ncilerin burs, har'rhk ve sosyal yardlm Odemeleri iyin 

TUrkiye Vaklflar Bankasl MEB/Ankara ~ubesi nezdinde a~llacak vadesiz mevduat hesabl i~ ve 

i~lemlerine iIi~kin esas Ve usulleri kapsamaktadlr. 


Tanlmiar 

MADDE 4 - Protokolde yeT alan; 

Banka: Turkiye Vaklflar Bankaslnl ve ilgili ~ubesini, 


Banka kartl: 0grencilere odeme yapmada kuUaOllacak iigili bankaya ait kartt, 

Banka $ubesi; MEB/Ankara ~ubesini, 


OTO: Odeme ve klmuni kesintilerle ilgili hilgilerin banka sistemjne iletiJecegi Dosya Transfer 

Otomasyon sistemini. 

Kurum: Milli Egitirn Bakanhgml, 

MEB: Milli Egitim BakanliglOl. 

Odeme: Ogrencilerin alacagJ burs, har9hk ve sosyal yardtmlart, 

Odeme GUnti: Belirlenen tarib arahgmdaki 6deme gUnlerini. 

Ogrenci~ Milli EgitimBakanhgma bagh okullarda ogrenim goren yatlh veya bursllJogrencileri, 

ValOr: KUrum tarafmdan odenen toplam tutarm odeme gUnUnden ne kadar once bankadaki vadesb: 

mevduat hesabma yatmlmasJ gerektiginiifade eden sUreyi, 

ifade eder. 


Bankanm yiikiimliilUkh:ri 

MADDE 5 - Bankanm yUkUmlalCikleri ~unlardlr: 

5.1. Banka, vadesiz; mevduat hesabl a9Jlan Q!rencilere banka kart. hazlrJayacak ve hesap sahiplerine 
ul~tlracaktlr. 
5.2. Protokol silresi boyunca ogrencilerden; kart. kart baslml, kart aidatl, ilk verili~, yenimeme, 
degi~tirme, iptal edilmesi ve benzeri durumlarda herhangi bir Ucret ahnmayacaktlr. 
5.3. Ogrenci tarafmdan bankamn TUrkiye genelindeki tUm $ubelerindenburs hesabtndan yaptJacak; 
havale. EFT. ATM/BTM cihazlan, internet ~ubesi, 'ragn merkezi araclhgl Be havale, bakiye $orma, 
hesap hareketleri dokOmU i~lemleri. otomatik Odeme tatimatl, para yatlrma. vergi Odemelerinden Ucret 
ve komisyon ahnmayacaktlf. 
5.4. Ogrencinin burs, hars;hk ve sosyal yardlm hesabma hesap i~letim iicreti veya ba~ka bir ad aitmda 
masraf veya Ucret talep edilmeyecek, herhangi bir kesinti yapllmayacak ve hesap ozeti Ucreti 
almmayacaktlf. 
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5.5. Ogrencinin talep etmesi durumunda besap ozetleri e-posta adreslerine Ucretsiz gonderilecektir. 
5.6. Kartlar; on Odemeli, 9ipJi ve pos ge'Yi~ ozeHigine sahip olacaktlr. 
5.7. Kart ve Odeme sistemi, Bankanrn uygul~masl olan "Sosyal Destek Kart Projesi" kapsammda olup 
buna Hi~kjn aynntlh protokol, bu protokolUn yiirOrlUge girmesinden itibaren 30 (otuz) gUn i~inde 
aynca imzalanacaktlr. 
5.8. Kart tcmini sUresi 15 gUn, dagltlm sOresi bir hafta, hesap j~letim siiresi muafiyeti 5 (be~) i~ gUnU 
(valor) olup altmc, gUn temerkUz hesaptan ogrenci hesaplartna para aktanm i~lemi yapdacaktlr. 
5.9. Valor sijresi i'Yerisinde 6deme tutart kadar meblagm Kurum hesabmda bulunmamasmdan do~aYl 
Banka tarafmdan odemelerin yapdmamasl yada gecikme meydana gelmesi durumunda Bankanli1; 
gerek Kuruma gerekse ogrencilere kar~l hil;bir sorumlulugu ya da tazmin yiikumlU!Ugii 
bulunmayacaktlr. 
5.10. Kurum hesabmda yeterli meblag bulundugu hald.e odeme yapJlmamasl durumunda tU~ 
sorumluIuk ve tazmin yilkUmliiliigU Bankamn olacaktlr. 
5.1 I Banka, anla~ma sUre~ince ve daha sonra elde ettigi ogrenci bilgilerini bu ~artname hiikUmJeri 
dl~mda ~ka bir arnayla kullanmayacaktlf. 
5.12. Protokole ait her tUrlU vergi, resim ve har~ Banka tarafmdan odenecektir. 
5.13. Banka, ATM cihazmda olu~acak anza ve para bitimi h51inde, durumun Bankaya bildirilmesinden 
itibaren mevcut duruma miidahale edip, hizmetin devamml en klsa siirede saglayacaktu. 
5.1 4. Banka, banka ~ubesinin bulunmadlgJ yerlerde lSgrencilere yapdacak burs,barrrhk ve sosyal 

yardlmlan, ogrencinin bitdirecegi hesap numarasma herhangi bir ticret ahnmadan ula~tlracaktJr. 
5.15. Kurumun banka bUnyesinde vadesiz mevduat hesabmda 2018 Ylh yatlh veya burslu ogrencilerin 
tUm odemelerini 5 (be~) i~ gOnU sUrell tutacagma muUlblk. 2018 ylll i~erisinde Banka taraflOdan 
Kuruma, okul pansiyonlanmn ihtiyarylartnda kulla"llmak Uzere toplam ytlhk 150.000,00 (yUz eUi bin) 
TL pansiyonlann koordinasyonundan sorumlu birimin talebi tizerine i)deme yapacaktlr. Konu her YII 
gorij~Ulerek odenecek tutar, yJlhk TEFE, TOFE artl~larmdanaz olmamak kaydlyla yeniden 
belirlenecektir. 
5.16. Banka, yukartda saytlan ~rtlan ve hususlan kayttslz ve ~artsl~ kabul, beyan ve taahhUt eder, 

Kurumun yiikiimliiliikJed 

MADDE 6 ~ Kurumun yUkum!iiliikleri ~unlardlr: 


6.1. Kurum, ogrencinin bUTS, har~hk ve sosyal yardlm Ocret tutannl belirtHen tarihlerde banka ~ube5ine 
yatmlmasl i~lemini saglayacakttr. 
6.2, Kurum, Bankamn toplu hesap a~ma i9JemJeri it;in, protoko) sUresi irrerisinde kurumun 
belirleyecegi bir tarihte, yeni burs alan ogrencilerin hesap 89ma i§lemleri i9in gerekli Qlan ogrenci 
bilgileri bankaya bildirilecektir. 
6.3. Kurum, ogrencilerin odeme i~lemleri irrin gerekli gUneel bilgileri her donem bankaya bUdirecektir. 
6.4. Banka. odeme gUnUnden 6 (alrl) i~ giinO once Kurumun vadesiz mevduat hesabml kontrol etmeye 
b~layacak, toplam odeme tutan kadar bakiyeyi Kurumun vadesiz mevduat hesabmdabloke edecektir, 
Odemeler bu bloke i~leminj mUteakip, bo maddede belirtilen valor sOresi olan 5 (be~) i~ gUfiU sonol'lda 
ger~ekle~ecektir. Bloke kurumun hesabma odenek aktartldtgl giinden ba~layarak 5 (be~) i~ glinU 
olacakttr. Hesap bakiyesinin blokeye ahnmaSI gereken toplam odeme tutarmdan dU~Ok otmasru 
durumunda bakiye tamamlanacaktlr. 
6.5. Valor sOresi i~erjsinde Odeme tutan kadar meblaglfi Kurum hesabmda bulunmamasl durumunda 
Kurumun istegi dogruJtusunda odeme gUnU ertelenebilecektir. Odeme tutarl kadar mebJagm KUfumun 
hesabmda bulunmamasmdan Kurum sorumlu olacaknr. 
6.6. Kurum hesabmda yeterli meblag bulundugu hdlde odeme yapIlmamasl durumunda tUm 
sorumlulukve tazmin Bankanm olacagmdan, BankaKurumdanherhangi bir hak iddiaetmeyecektir. 
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6.7. Kurum, ilk odeme gUnUnden once, ornek (sdeme transfer bilgilerini hszlrlayarak Bankaya teslim 
edecek ve gerekli teknik testlerin tamamlanmasml saglayacaktlr. 
6.8. Kurum, ogrencilere yapacagl tOm odemeyi kabul ve taahhUt erler. 
6.9. Kurum, bUnyesine katllan I katdacak yeni ogrenciIeri Bankaya bildirmekle yUkUmlUdUr. 
6.10. Kurum, i5deme ve kesinti bilgilerini, DTO araclhgl He odeme ve kesinti gtinUnden asgari 2 (jki) 
i~ gUnU once sisteme yUkleyecektir. . 
6. J1. Kurum, yukarIda saylian ~artlarl ve hususlal'l kaY1tslz ve ~artstz kabul, beyan ve taahhilt eder. 

Diger hfikiimler 

MAnDE 7 - 2018 yIlt burs odemelerinde Temel Egitim Genel MUdUrlOgu, Din Ogretimi Genel 

MUdilrlUgU, Mesleki ve Teknik Egitim Genel MOdUrIUgU, Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetleriHenel 

MildUrlfigu Be QuI Ogretim Kurumlan Genet MiidUrlUgnnU kapsayacak biyimde geni~Jetilerek 

uygu lanacaktlr. 


ihtilaf 

MADDE 8 - Kurum ve Banks kaYltlan arasmda farkhhk ya da tutarslzhk olmasl halinde taraflarm 

kaYltlan tetkik edilerek vardacak yazlh mutabakata gore i$lem yaptJacaktlr. 


Bloke 

MAUDE 9 - K\.lrumun yatlh veya burslu ogrenciJerine yapilacak odemeler i~jn a~tlrml§ oldugu banka 

hesabma, MEB'in U90ncU §ahlsJara olan borcundan dolaYI bloke koyulmayacaktu. Ancak, 

mahkemelsavclhklicra mUdUrlUgu gibi kanunen yetkili kurumlardan tedbir, bloke, haciz, e) koyma ve 

benzeri hususlarda gonderHen mflzekkerelerin gereginin yerine getirilmesi, kanunen torunlu 

oldugundan bu maddenin kapsaml dl~tnda tutulacaktJr. 


Fesih 

MADDE 10 ~ Protokole aykm uygulamaJar meydana geldiginde Banka, Kurum tarafmdan yutl 

olarak uyanlacaktlf. Protokole aykm uygulamalann ve hususlann en klsa sUrede duzeltilmes 

konusunda kar~lhkh iyi niyet ~er~evesinde hareket edilecek ve yazdI uyanmn 6 (altl) ay iyerisindt 

aym konuda 2 (iki) kez olmasl, sorunun bite) ve ~ozumsUz oldugunun tespiti halinde protQkol KurulT 

tarafmdan tek tarafh o1arak feshedilebilecektir. Ayraca taratlar, 3 (f.i~) ay onceden kar~1 tarafa yazll 

olarak bildirimde bulunmak ~artlyla tek tarafh veya kaI'§lhkholarak protokoliJ sona erdirebilir. 


Unvan de~U~ikligi 

MADDE 11 - Kurum unvan ve/veya muhteviyatmm degi~mesi l~ bu protokol feshine nedet 

olmayacaktlr. 


Odeme gUnu 

MADDE 12 - Odemeler belirtilen valor suresi olan 5 (be~) i§ giinUsonunda gercrekle~ecektir. 


imza 

MADDE 13 - 1~ bu protokolde yer alan imzalar Kurum ve Banka bUnyesinde baglaYlcldlr. 


Degifiklik 
MAnDE 14 - i~bu protokole iIi~kin yapJlacak degi§iklikler taraflarm kar~lhkh mutabakatl sonuc 
gerlj(ek'e~tirilecektjr. 
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Uzl~mazbk 
MADDE 15 - Bu protokoJden dogan ihtilaflann hAllinde Ankara mahkeme ve icra daire'leri yetkilidir. 

Kamuoyuna duyuru 

MAUDE 16 ~ Banka, bu uygulamamn kamuoyuna duyurulmasl ityin Bakanhgm gorU~UnU de alarak 

kamu spotu hazlrlayabilecektir. Banka,bu kapsamda verecegi hizmete bagh olarak bankanm adU'lI 

kullanabilecektir. 


{'ab!jima siiresi 

MADDE 17 ~ TUrkiye Vaklflar Bankasl MEB tAnkara $ubesi He ~ah~ma sUresi bu protokol sUresi iJe 

aym olup, protokol bitiminde ~ube hizmetine devam edilip edilmeyecegi Banka ve Bakanhgm ortak 

karan i1e belirlenecektir. 


Odemelerin ba~)amasl 

MADDE 18 - Ogrencilerin ilk burs Meme i~lemine 01104/2018 tarihinde ba~lanacaktlr. 


ikametgih ve tebligat adresleri 

MADDE 19 - Taraflann jkametgah ve tebUgatadresleri a~gldabelirtilmi~tir. 


KURUM 
Atatilrk Bu\van 
c;ankaya t ANKARA 

No:98 Bakanltklar 
BANKA 
TUrkiye Vak1flar Bankasl MEB Ankara $ubesi 
c;ankaya I ANKARA 

TebJigatm yapdmasl 
MADDE 20 - Taraflar, yukanda belirtilen adresleri, tebligat adresJeri olarak kabul eder ve adres 
degi~iklikleri yazdI Qlarak bildirilmedigi siirece bu adreslere yapJlan tehligatlar ge!(erli olacakttr. Bu 
adreslerin degi~mesi durumunda adresi degi~en,taraf digerine durumu 3 (ii-r) gUn i~erisjnde notel 
kanah ya da iadeli taahhUtlU mektupla bildirmek zorundadlr. Aksi balde i~ bu protokolde yazlh adrese 
gonderilen yazl ya <fa tebligatlar ikametgah adresine gonderilmi~ saylhr. Taraflarm i~ bu protokolde 
belirtilen adresinde meydana gelen degi~ikliklerin si1resii~erisinde bildirmemesinden dolaYl 
ugrayacaklan her ttirlii zarardan kar~dlkh sorumluolacaklardlr. 

Protokol siiresi 

MADDE 21 - Su protokolUn siiresi, imza tarihinden itibaren 2 (iki ) YIldlr. 


Madde ve sayfa saY'Sl 

MADDE 22 • Tarafiarca.::::2!olt2018.. tarihinde imzalanan i~bu protokol; 4 (dart) sayfa ve 22 (yirml 

iki) maddeden ibaret olup 2 (iki) nusha olarak dUzenlenmi~tir. 


",~~..,,,:!"RKiYE VAKIFLAR BANKASI MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 
Adma Adina 
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