İlgi

: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul
Pansiyonları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası TAO Arasındaki ‘Yatılı veya Burslu
Öğrencilere
Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.’
c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16/04/2018 tarihli ve 71287530-245.01 -E.7694796 sayılı
yazısı.
İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Protokol hükümleri gereğince Bakanlığımız bursundan yararlanan
öğrencilerin burs ödemelerinin; Vakıfbank tarafından öğrenciler adına düzenlenen ön ödemeli kartlar ile
gerçekleştirileceği, Vakıfbank şubesi bulunmayan yerleşim birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin burs
ödemelerinin ise, PTT Bank şubeleri tarafından ödeneceği ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir. Ancak uygulamanın
yeni olması sebebiyle, uygulamaya dair aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre;
*Burs ücreti için öğrenciler adına açılan hesaplar "Vakıfbank Millî Eğitim Bakanlığı Şubesi" nde
bulunmaktadır.
*İhtiyaç halinde; burs ücretini Vakıfbank’ tan alan öğrencilerin hesap detayları, Vakıfbank şubeleri
tarafından Vakıfbank Genel Müdürlüğünden talep edilecektir.
*Burs almaya hak kazanan ve pansiyonlarda barınan tüm öğrenciler için (Bulunduğu yerleşim
yerinde Vakıfbank ATM’ si bulunsun veya bulunmasın), Vakıfbank tarafından oluşturulan ön ödemeli
“Sosyal Destek Kartı”, okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilmek üzere ilçe milli eğitim
müdürlüklerine gönderilmiştir.
*Nakil giden öğrencilere ait kartlar, Bakanlığa veya Vakıfbank Millî Eğitim Bakanlığı Şubesine iade
edilmeyecek, ilçe/okul müdürlüklerince öğrencinin nakil gittiği okula posta yoluyla gönderilecektir.
*Çeşitli nedenlerle (Mezun. Yurt dışına çıkma vb.) kendilerine ulaşılamayan öğrencilere ait
kartlar, okul müdürlüğünce, bir tutanağa bağlı olarak imha edilecektir.
*Şifresi unutulan/bloke olan/kayıp çalıntı durumuna düşen kartlar için; Vakıfbank’ ın "444 0 724"
numaralı müşteri hizmet hattı aranarak veya en yakın Vakıfbank Şubesine, ekteki örneğine uygun dilekçe
ile başvurularak kart yenileme/şifre yenileme işlemi yapılacaktır.
*Haklarında koruma kararı/gizlilik kararı bulunan ve Vakıfbank Sosyal Destek Kartı gelmeyen
burslu öğrenciler, kimlik belgeleri ile birlikte PTT Bank şubelerine müracaat ederek burs ücretlerini
alabilecektir.
*Öğrenciler burslarını; bulunduğu yerleşim yerinde Vakıfbank ATM’ si bulunuyorsa yalnızca
Vakıfbank ATM’ sinden, Vakıfbank ATM’ si bulunmuyorsa PTT Bank şubelerine kimlik belgeleri ile birlikte
müracaat ederek çekebileceklerdir. Ayrıca, ‘Burs ücretlerinin Vakıfbank ATM’ sinden mi yoksa PTT Bank
şubelerinden mi çekileceği’ hususunda, burs ücretinin gönderildiği dönem dikkate alınacaktır. (Örnek: Bir
önceki dönemde burslu öğrencinin bulunduğu yerleşim yerinde Vakıfbank ATM’si bulunmadığı için, burs
ücreti PTT Bank şubelerinden ödenmişken, burs ücretinin gönderildiği dönemde Vakıfbank ATM’ si
kurulmuşsa, burs ücreti Vakıfbank ATM’ sinden ödenecektir.
*Öğrencilerin burs ücretlerini; Vakıfbank ATM’ sinden mi, PTT Bank şubelerinden mi çekecekleri
hususunda, yukarıdaki açıklamalara göre okul müdürlükleri tarafından velilere/öğrencilere rehberlik
edilecek, burs ödemeleriyle ilgili sorunlar okul müdürlüklerince giderilecektir. Buna rağmen anlaşılmayan
durumlarda, bursluluk hizmetlerinden sorumlu ilçe şube müdürleri tarafından Bakanlığımızın ilgili genel
müdürlüğü veya Vakıfbank Millî Eğitim Bakanlığı Şubesi (0 312 417 02 33/212-217) aranabilecektir.

NOT: Üçer aylık dönemler hâlinde ödenen burs ücretleri 2018 yılı Ekim ayından itibaren aylık olarak
ödenmektedir.

