
Üniversitemiz Personel Maaş Ödemeleri Protokolü 18.11.2016 tarihinde Türkiye Vakıflar 

Bankası TAO Tekirdağ Şubesi ile protokol imzalanmıştır. Protokol hükümleri 01.01.2017’de 

geçerli olmaya başlayacak ve 31.12.2019 tarihinde sonlanacaktır. 

İmzalanan protokol çerçevesinde Banka tarafından Kurumumuz personelineaşağıda belirtilen 

Bankacılık hizmetleri verilecektir. 

Protokol süresi boyunca; 

a. Personelin Bankomat 7-24 (maaş kartı) ve Kredi kartlarından (milplus Kredi Kartları 

ve bunlara ait ek kartlar ile mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart 

ücretleri hariç olmak üzere) kart ücreti alınmayacaktır. 

b. Personelinmaaş hesaplarını kullanarak internet bankacılığı aracılığı ile yapacağı 

havale ve EFT işlemleri ile Bankomat 7/24 maaş kartını kullanarak İnternet 

Bankacılığı aracılığı ile yapacağı havale ve EFT işlemleri ücretsiz olacaktır. 

c. Personelin maaş hesaplarına hesap işletim ücreti yansıtılmayacaktır. 

d. Personel maaşını Bankanın yurtiçi tüm şubelerinden ve günlük para çekme limitleri 

dahilinde yurtiçi tüm ATM’lerinden ücretsiz olarak çekebilecektir.  

Ancak Bankanın Marmara Ereğlisi’nde ATM’si olmaması sebebiyle yalnızca 

Marmara Ereğlisi MYO’nda fiili olarak görev personel ilçede bulunan ATM 

paylaşımınadahil olan diğer banka ATM’lerinden maaş kartını kullanarak yapacağı 

para çekme ve bakiye sorma işlemlerinden masraf alınmayacaktır. (Protokol süresi 

içinde İlçede Bankaya ait ATM kurulması halinde Marmara Ereğlisi MYO personeline 

ortak nokta ATM’lerinden yapacakları işlemler için muafiyet de iptal edilecektir.) 

e. Maaş hesabı kullanılarak verilecek otomatik ödeme talimatlarından (su, elektrik, 

doğalgaz, Telekom, cep telefonu vb) masraf alınmayacaktır. (Ancak ilgili kurumlardan 

tahsil edilen masraflardan Banka sorumlu olmayacaktır.) 

f. ATM’lerden yapılacak kartsız işlemlerde, Bankanın genel uygulama ve tarifeleri 

esas alınacaktır. 

g. Promosyon tutarı her ay ödenen net maaşın % 1,47’si oranında her ayın 16’ıncı günü 

personelin maaş hesaplarına yatırılacaktır. 

h. Üniversitemiz personel sayısısın fazlalığından dolayı Banka personele hesap açarken 

otomatik olarak 4.000,00TL KMH tanımlaması yapacaktır. KMH talebi olmayanların 

ya da limit değişikliklerinin hesap cüzdanları dağıtılırken imzalanacak sözleşmelerde 

bunu belirtmeleri gerekmektedir. 

i. Tüm personelin maaş hesabı otomatik olarak Rektörlüğümüz tarafından Vakıfbank 

Tekirdağ Şubesinde açılmıştır. Banka hesap cüzdanları ve maaş kartlarının dağıtımı 

belirlenen ve daha sonra duyurulacak olan takvimle personele dağıtılacaktır. 

j. Kartların dağıtımı esnasında yanınızda nüfus cüzdanınızın veya sürücü belgenizin 

veya pasaportun aslının ve 1 fotokopisinin bulunması gerekmektedir. 

 

 


