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&İadde 2- AMAÇ: Kurum'un Bzlnka'.ya ul:ıslıra<;ağı biigiieı- iiıığrulıusundiı Br"k| .r,ro,air,,,,ıu, hcır bircersonci adııııi maaş hesabı açı.lrnası'vc ,kurumu"'XgS',,"1r,-İr-Cİ';;;;#';İr.,.l.ıd"rı L}ankıı'viıııiasııracııği öcicnıe/kcsinı,i dosyaları dtığruitusunda pcrs<ınclinı:.ıap:ıc:ığl maaş, ıkrjımi_ve, vörgı iaccsi,lazinına1 v,b, i)<jcmcierin ve/veYa kcsinİİlcrin, Banka nezdindc 1ıcr bıı- pcrsonei-adına açıiacak v:_ıdt:siz ,,
,:':cvciuitt h<'sac,arıııu L}l()malik axlarımını ı(,(,r(,n. Hanka,n,. tıı,',,l*,ic,,.,."-',).-lİ,]r,no,," r.rıııırltıı:ı.ı

2.1- TAIVlilr[,AR.: Bu siizicşmecie yer aian;

BA,NKA: T :iaik üank;,ıs. 1\.S. i,],..r', .. ı,,q .,.
KURtrrM: ;," ı", _ . . gin r-"iv *,,_,*^at,. .uİ x, .' .ğ..". .. Ş ;:;' 
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- 
§iSTEMi: K;;;"r'l,]r,,1,".i,ı., ı)cicme/ke s;nı; d<ısva]arırıiı-ıi3iınka'-vıı ilctinini. işiem ka-vıtlarlnln vc gcri bildirimini FTP. DT() !)<ırtııil vtlvti E oiriro"İi,*;jljl;l.,i-ı'tm k:rnııliari ilt: gerçckleştirilme sini 'sağlavan 

sisıcmi 
^1iru 

,ro.^ .a]r;" 
':.;r; 

Sistemi,, ı.ı]iırii<.,,i;;iıcıkiır).
EıTF: KUIlUM'uıı i)cjı:me/_kesinii clos.yalarını BANKA iic pııvlasıia<:ağı. i)cii:mc/kesinıi, cjtısvaiıırınii.ı ,lŞicrrc ııiııırıa§ının arcilndan tsANKA'nıı: KURUM,;; İİ; joİ,ırnr.og, gcrı bildiriminin dos.yalar ıcinlır-tıık I'ıir alan sağlaY.ın vc bu:,ılanıı elriŞirn için taraflarrr-, g"..,i.ı, vı:tkiicrc sahip olacağı closva trçrıısf.ci-()ü^t eimınl,
DT'O POR'TAL§: KURU\4^un int<:rnct Kurumsai Bankacıiık Siiziiışm<:sını vt: inlernet SuDcst Kur.ürıs.ıiiiuiianit;ı BaŞvurı,ı Formu'nu imzalavarak.:,r,hip.9]9"ğu/<ıiacağ: şii,;-e vc vctkilcndiı-mc,stınucu girış'\'1li]r:ılŞ oiduğu Vc :sit'n drısvalarını vükicvcbiidigi, 'vul<,.mıs 

ııiduğu ciosvalarin ciurumlarını:zltıcbildiği Wt:b IJ<ıri,:ıl;riı-
E-FOSTA: KURUM'un Parametrc listesindc bciirttiği t]-p()sl;ı ırcires]erincien RANKA,r,a Iıiicİfoınaas(a)ha!ktıarı$ı.com.tr c-p()sta aclrcsinc <idcmc/kcsi",,-J]..u";";ın: iict,:ığı sistcmı,İŞıenr: KURtJM hesaplarından pers<ınel h""opiar,.o yapliai::ıı< nııl:rŞ. ikrırmiyc, vergı ıddcsi,,tayminaıv- lı, iiderncleri iitl kurum taiimatı ilc personei hesaplarından g..ç"kİ"İİi.İi"."İ maas ktısintısıııt,rn jt.:ı rı:. S\ : l\ ^l( şLtl ll( ( ( h

Önpıvın/xn§İIüTİ DoSYASI: Kurum'un personciinc yanacağl r,.aas, ikr;-ımı.ye, vt:rgi i:ıclesi, lltzmünılız'ı!ı, ı)demelc:r ilc Pcrsone_l_h_r:saplarından gcrcckicstiriicceİ ınaaş i<,:siniiierinc ilişkin aynı gün vtıı,ıı iicı-ilıırihii iŞicmler: icercn tr]TO sisrcm; ,.yi KRS .r;;;";;-ii"'-;];;(,.iltlr:<_,k .ıoıılu islcm bilgilcrinı içcrtlni,ios_Vavl,
[ŞtEilI TAtİMA'TI: KURUM'un ticlcme/kcsinti citıs,vasına krınu işlcmın gerçeklcştıriimcsınc iiiskinlllı'rrak hclr bir iideme/kcsinti ricısyası ijzclinde Bankzı'ya iletcceğı ıslaiıo ,mra'"Ş ,"irı. imza nitcliğınt,:ı.tıızbır iırırç ilc onayiadığı ı.alimatı" 

lu\- UallA<ı'Yd lrclÇUtj}i

IıARAIVİETR,E İ'tSTESİ: KURUM'nın DT(} Sistemine ianıtijnıası ıcın gcrekli olan paramctrcl,eriııli,ıliırrciuğı-i V(l .Vc|kili ımza sahıplcrincc imzalrınmış vc banka,va ,""İİ*..6jıİ;;;;r";;,''KBS sIsTEM[: ilıırnu ı-ia:cama v. Muhascbc Bilisim Sisıt,mi;ıi {;:cit.ı.(tcf.

fu[adde 3- PERSONELE IİESAP AÇtLMAst vE ATM KARTI VERİLMESİl}'!"Kurum, ma:ıŞ iicİcYeccği Pers<İnel'in F]anka'cıı istcnerı iıilgiit:ı^in: prr;ıokolün imzalırnriıği 1arihıtı:-:.ıi.barı:n en f]eç 5 gün içerisinae istcncn cjosya ctescnir-,J" l,. İ],ıı ]ıalinde ve aynı zamandacick|rrınik
:;jİi,,,:1l,:::::,]:i: ,,:l:_,":l,r, d:,şu,"l/.,o ,.,"iü,g, ile dc Bank"",' ıi"İ"",İİ,; ?";;,'k:idr<ısuna ytıni
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Si)z konusu bıldirinıin süresi iÇerisindc yapıimaması clurumiina:ı ı;u <isiicrc vcrjicn nüzrfi(]l v()yei i]L.<işiicrin talirn::Lı iic gcrçcklcştirİlcn işlemlcrİn -*116uç1,..,nar,_r.,r grr;;, ;;.r;;"'"'-),"".rU. bri hı-ısust:ikil'ırırı scırurnl u lrı k kuru ma ıiiı <ılacııktı ı-"3'2" iŞ bı; Pr<ıtrıkoi karıs:ımındaki Prom<-ısv<ın;şlcmlcr;, iıanxıi ıczdincic;ıciimis/açıl:ıc:_ik rı]an 3i,,lıvtl/vt:,Vıı iıaŞkiı biı- a<l, alrindaki gccici hesaplar ,r".İ",ıl. gr:rceklcsıii-iiccek rılup, kurumun lıı_ııltlsııP/hes:ıPlar üzerincj<: hcrhangi bır"ıasarruf hak vc yctkisı buiı,ırıçiıımaktaclır.3,3,ijanka, listc ijc bi]dirileı-ı pcrsonctin h;. ;i;;';;,;;;;;,.,r, _._._...1.e*n_Le,,,,:ivri ,acicsiz mtıvduııı hesabı aç:ıcak vc vinc htır bir: arlın:ı aTM 'İ:..r,, :,;;;;.İ*,ff;;: 
§u,bcsindc a'rı

3.4.Ii<ll- bir Kurum l)crs()n(':i acjını: basılan xu:: v<, sif,t.s.. ,İ,,,,-,, 
',,,;"".:...;],,€-.;.}:ji;'..... 

SuDt s.i<iıııırii iltı Kuıum personclinin bu iş.lcm için Banka ua uygria,.,ar, ;,^;;",;;;ü"?.,.," gctirmclcri vtıljıınkiı' ca mııtbı-; r;izırak düzcnicnmiş Bankacılık Hirr";,iİ;,"Söri:,.;;,,.;;i" ı!},zalamaları üzerint:,<t,ıC iIt,rınt: icsiin-. «:cj i i<,t.ckı iı.
3"5"Baııka, jhtiYaÇ duymasl halincie is bu prrıtok<ıi kapsamınrjaxi ı.ı_iki:nılülükjcrırıın bır kı,snıınl vtlı,;ı.itrnamini. kurumiı bu hususta <ınccclen tıiİgiiencİirmck xıışuüı_ı :iıı r.ii|lcı- şıibelcrine cievrctmr_.k sur(]liviı,ıi( g(,r(,(,ki(,sıirt:bi]ct.ckıil. l ':'İi( : ölluçl('^ ]ll(' (

3'6" Eank'ı, iisirl i]c bildirilcn hcr bir kurum ııcrscınelinc i)zııi Bı,iıii<acı]ık üriin vc hiz,met ıckiii-il:ailŞnrırsı vaPacaki;r, iŞ bu hüküm ıiç,bir şckil<ji: B;;;,; ;;;ı :isıı: iıc ıiicjiri]en kurum pcrsrınellerirıcl<rt:d; i<ı-ıiiaııdırına/ür.ün ıahsis ctme yükümİ.,l,rg,, uit,,-.,r, gi.Jigi i:]inlainına gclmez.3"? ' KiŞisci Vcriicrin Ki;runmıısı Kanunu vc ikincij dijzcnl<:nc.itıı-ine u.vgun ıılaı-ıık kurumi'ıcrsoncllcrinc aiı kiŞisei vcri,lcrin BANK,A'ya aktarılnıasına vc llANKA, ,.,.rrrr-,Jrİ-,ş bu sr)zlesmcnırıli:ısı :ırnaciYla iiglli kiŞilere ait kişiscl vr:rilcrin işlenmcsinc ciııır ııigiicndirnıcnin _vapıiması vc gcı_ckriğıilık<jircjc :ıÇık rızalarına ııaŞvuruImaısı KURUM'un_ sorumiuiuğı,.nca<iır, Kurum, is bu pr(ırok<ıl ktıniısıiiıizmctiıı ifasl kaPsamindeı Rzınkaya ııktarıian kisisci 
"".ii;.,;"',:,,,.*"*İ'r;İİ,,,]ru ı.isi""i vcrıje i_;iı;ıki;ırılınasııı:l iiişkin <ılarak herhanği bir ihtitalvuku iıırirnı.ısı nı,ıiincitl Iiim sorumluiuğun kenciisiı.ıc iııliıicİ";ğunu" kiŞisel vcri :rktarılan Banka'nırı bi-i kııpsamcla lıir z.<|iar2\ iığrarnası hrüi;.?;;;;";};:,il,il;ıl k:lPs:ımcitı i<ltıı'if <:<:ztıi rzaPtıı-ım uYgulıınm:ıs: haiindr:" zar,<)r,,-, ı,t:.yıı ı<_iari/cczai .vaiıtırım 1ı_itarl:1rınin<i]ndisii-ıc lıiıcİiriirnr:sinı:nülcakip 

""ı.i". vtl cicfbı-cn ı,azmjn c<iiicccğinl gavrikııbiii rücı: kabul. bcvanııi, iıiıihhül cc]cı. 
!'\lllÇUL6lıli ğa.vr r^.ıulil 

,; 

.,-.",.,,: 

,
IMadde 4 - öDEMEIKE§İNTİ BitGiLERiNiu selvKAya iıntiıı,ıi vE İşLEM 

'j 
''

4'İ-' Iiurum islcm iıilgilcrini cin<:clikli oiarak KBS sistcmi üızerinccı iictcceğini, KBS sis,.emindc t&nik']:i i]rlzıtıliil m<l\zcj:ıııa gelmcsi vt:Yeı sair scbcplcric KF]S sistcnjııin kui]:rnıiamamasi halinclc liururnl)tlcrrıc/kllsitıtl <j<ısvaıarlı:l j]T() sistcmi üzcı-jndcn iictcc:cğiııı kııiıui r:cjtır. Tar:ıllar. Irurpım,urı KI3S:iiStCİİli üzcı:indcn vürüıülcn iŞlernlcri açısından ;s tıu p.oİı.rıiün ckınde ver alan vc l-Jankıı ijç T.C.lİai:zirıc vc Mııiıyc I3akaııiıği Muhascbat vc Ma;i K<ınırt;i ı;"....,,' 
";,;;;;,,iil 

i.ir",,..üa,, Ov^/()3 /2()i):ıii-:iılı-ldc ımzıliıın:-ın "Kaııu Pers<ıncii trlcktrtınik ]\4aas Ödcrn. !r_.,,,-, i)rotrıktı]ü,,vc ckincjckl ..Kiirı1.1

i;:Ş;';'":j:,İtronik 
MaaŞ Ödemc Sistcmr ı'.,,tnx,rı, İş ak]ş,l".,*ıo.inıie:ının clc gcccrıi tılı.ıc:ığını kiıbı.,

4"2' Kurrım, KBS sistcrni iic gcrceklestiriIemcyen işicmierr: i.iiskın <ı,.ar:ık: her bir öclcmc ciöncmincic.iiıicmt:/kcsintl ııırihi,.. kurum üuıa'"', kurlrn şubcsi. k,-,i'.r, ncsap nt;,su. cjtıs.va irçıklıırnaısi.ırtcnl'/kcs;rlül t-ıiigisl, öct'mt'ıürü. ödcm. acık]aması. öot,:nı,rjij:ıt.ı:ı D(,rs()ncl Suiıcsi. pcrstınt,i ht.sı,p.il()'Sll' iutı-ir' TCKN/VKN/YKN/KKTCN() ilc p".*,,.,"j ad: vc ":;;; İ;İ";:;,'İlİ"r, ,,o"-.:/kcsiıııi.1()Sy.ısını BANK,A jic.ırURUM arasrnda r)ncedcn rıcliricnmiş ıııı.ın dcıs.Va clcscnincic vı: cdtısı,.:ı iicıin:<;ınııüi üzt:rinclcn iıdcme günündcn <:n az, 2 i; s"";*.;;;;";;;,'. j',uu:'.,'or.r.'rjiİ] .i"i,,j,'l*" ,.ijjslsltlrni arııciiığı iic: Bankaya iicte<;cktir. Öacmc7ı<csiııii cios.vairır;:ıın giirıcıcı_iimcsi Rarıkıı.vı si)z koı:i_ısı.,:si<lmi gcrÇtlkleŞtirme_ve yctkili kılmaz. su ncdCnıC lır'.r*;'n". iıir öclcme/kcsinti citls_vası lcin :iYrlCı;Şjcrn tı,ılimatlni cn gt:Ç iŞ.iem tarihinc kaclırr sube_yc ilcltx:ektir. KURUı4, ödeme/kesinii dcls\.ııiarlnıı.lvc:/vcva öcİcrnc/kcsinii do,syalarına ilişkin işıem taiimatiarının tsankııya iictiimesindc't;1;;}:1:İ.,,lİİ::-ı<li;ıienen süreleı^e 
": kİıŞullara uyuimadığı takdii-dc Bani<ıı"nin işicmi hiç v(]y:i gcr«:ği gibıi:cı-r:cklcŞtirmcnıesi n<:deniylc hcrhangİ'lıir soı-umüuiuğu buiunrnıicığıiıı ı<ııbui, iıtıvıın ııt:.taahhiıt t:dcı_

'1'3" Prrıt<ıkiıi lccriğinin gcrccklcsrıt:si vc 15y'o at2aLg 1ıırıh jncjt:ıı ıiibıırcn iik nıaaş iicitımcsin:ı,'"'ıl';ııi;nıısı Şa11] ilc vc iigili pc.soneiin maaş riclemclcriniı,;36 ay brıyunca tsanka aracıiığı_viaıgıli-t.ı-'i<itlŞliı"iim<:si l<l-ıl'slllğıncja kisi ]ıası aylık 33,33"-TL üzerıiıri,:ın peşin tı]arırk 1opiarn 2g4.ooo._TI_ ı,)ı,()ın()sy()ıı iiı.t:anresi hususun<ja aniaşma sağianmiştı. 'r'\ ı(/t'1 
'':

i)ı-<;rttıs,Vrın t'Litarlnln 198.9oo.-Tİ,']ik «lsml mevcu1- t95 pcrstıncie ki§i ipcrsonci) bası a_vlık 28,33._Tt,,lzcrindcıı -Vı-ıPıiacak iıesapiama ilo ödeı-ıecek ;";-;İoÖ" 
"r, ^ik kısrnı ise i]i rıta:ıs rjc]cmcs_i,yiıpı_ıdüklan_şt;nra kuruına dahii <ılacak kaciroiu pcrs<ınclt: .;, ;;,.:r;;;"İ, 

'üoİrrlık 
28;e8"-TL::zc:ı-iı-ıd cn kıstclycvm usu 1ü ijdcnmck üzerc n""ı." 

" 
n o 
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cden bir prrıirıkrıi xı.ıpsamıncla dhha tincc taksiıli
döntınıintn ıiuş iıirihi ile iş bu .'prot<ıkrıliin 'birıs
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itırihi arıısindaki süre iciıı, Pesin Promosyon ıılan pcrsonciicre ;sı.: ı.ıı-ıi:cki kurumun pr()tokoj bjtis tıırjhıiic iş bU Pr<ılrık<ılün bitis t.ırihı arasın.claki süre için kişi ,ra,s, lıcli;:icntın ı_ı.Viık iır<ımos.vİın 1ı_ıia:ı:,lzerincien kısı usul,ü hesapiama vapılarak iidt-,necck <ılup, tıİı ii ui.urnc]:ı arta ka]an Dr{)m()sV()n tutıır]ıır:ıanx:i uhdesiı:rJt, lııriıkılacak ,., ıi.tri,. ,r;,,L,,, i;;,:;,;;:;, ; .; .;;;;;,. ;,;;;]r'*,,.r,rro piıı]ı ı.,ııncrsr-ıııclc {]rom()S-VO]I öcicmcsi Y'Pi]*..,.vn.rı.tr." P.,r-,r"İ,İr., 1iiiairünin protokrıi siırcsi içcrisinıitıtkjtlnmesi csastlr, Pro.<;ktıi bitiş rarilıınd". *,,,-,.* ;; ;; :ı()t()iü(), kaıps.ımsında hiciıir sLırcl lL]oromOs_yoı] ödemcsi yapiima.vacaktır.
4'4" Rcsmi {}tız,t:lç" <,lı: y:ıyımü:ınarak _yürürlüğ<l giren ,2(iO7i): ji]{]si,8 vc 20 ia/-\7,sa\,tii ..B.inkiıPr<ııırlsvonlarl" k<ınuiu Kırmu Kurum- vc _KuruiuŞir., rr,,r*,,n,,i,,,ı., K.ipsa.Van ijıısı:ıakarllık (icnt:lgcie ii"ıükümlerlnc görc YaPllacak ödi:meierdeı k.tılum, iidc,mc ırap;,acai< pt,.siıncü iist<;sjiıı,, ödcmcvlc ilgiliuilgiicri vtl i)dcımc 

'3l:Y"i iÇeren .yırzı_yi Macldc 4. ]' cieki ,,""sl.,. iiııhilindt: Kuruırn tı_ırallnclain [lıırıkı,ır,,ıı:'ıil<iirilt:<:cktir 20i{}/i7 savıiı Başbakaniık Gcnclgcsi }ıü<üıni<:rınt: qi)ıc or()mosv()n tlt{ı_ırırıin tı]mam]ıt:rsrınclc ridt:ncct:ktir, Kuruın Pers<;nciinin p.oi-,,"y,,. tiİ,t,=.iİ.]'i;" 
';;,İ,";Ü;;ziarırıdiın, hukuki<<ırıiıi:irdıir: vL, Lıu türclen oiı-ıbilecek dava vc s,ınuçja.,rııian Bankanın hiçbir sr_ırumiuiuğui,ılma-Vacaklir, Kurum, gerek kcndisi gercksc pcrsoncli ıaraiınd:ın }jankava bu ncclcnlc hi:rhangi iıiıi:'ıitlp vcvıı iıiraz yiincltiicmeyeccğini"personelinin bıı gibi ıiuiı-irniarciı.ı vaki <ıiabilc:cck iaicpltlrincxı,ndi.sinin rnuh.rlap oiacağı.ıı kauuı ncyan ve .ıaahhüı cdcı-. 
VdAı Ula

4'5" Prtlmosyt;n öcİ<:rne csnıısındaki pcİsoncü sayısintn prrıirıkt;icc.vazıi: <ıian peırstınelsit,Vısincian .l..iiııiiız <ıiması hatindc kişi başı ayiık 28,b3.-TL ü;,,crind"., n".rupİr*i.;. yrıpiiarak suretıylc fnçvcı:i pcrsoncic,i-()mos!(}n tlcjcmclcri YaPılacaklır. Bu duı-umda, toplam p.n*,,".ru. iuiarıncan arıa kalırn 1utıır bankıııhccsindcj:ırakliacak<ıluphicbiı-sure1tci1cicnmc.yccckiir.

' ılk rııaaŞ tıderne tarin kurumıı stınradıırı cah:- iııacak ptırs<ınr:itı Madclc 4.i],ii:iıclirlilcn Şi]rtlar d<'g"üt'-'s'-'.'da kisi başı a.y]ık İ8,33.-Ti, üzcrincicn ıırom<ısv<ın tjcl<:nıtıs:.yaıniiııcaktl:.;.;;;;,.;;i.,,..,i"...i,;;.j'.,;;;..
|ııınkı'ı uhdr:sincjc ıı',.,k,iarı 35J-oo"rt' l],k ,.,r,,r* ,ç*ıs;nci<:n Mııdclc o a, ,,,-İ,,İ.l;;;;";r':l;],;d<ığrultusrind:ı kiŞi baŞı aYiık 28,33.-TL tr..,"c." <ısı. ısrıiu ıcszıpiama ilc ort;mıısı,,ııııiidt,:ı<,<,ck:ir l\ ')'lPıdj

*' f]ıınka ılhdcslndc bırakılan iuLarın bitmesi halincie iıank:ı ı:ır:ıi,ındern hicbir suri:rt(] or(trrl()s,i)i]<idcnıcsi vapılmayercak rılup, ku;-umun ricırrn kadrrııjuna .v()i.l] kadr<ı ihdas'":j;l;,;l,;:;;|;]
;.""Ş:;,T}Ji;i[:İffi'os kadrolara pcı-sonei ,]tarıı]Jsı nr,ina"? ni.t]l 

"r.,,,,,] i]r()tı()s\.()t] ,

" Protok<li süresi st,ınuncia oanka uıhdesiııcic bıraikıian tıitı-ırdı.ıiı }akive kaimıısı halinde iw*, s()i_ia,\' rnaaŞ alan Pcrsonclierc kurumun vere<;cği iııza\ı :;sıt:lıır coğrulıusuin;; ],;" ;;,;j,,ciıığııılacak olup kururn oroıokrıl sürcs,i ıçinlc Biınxa,ıaı baskıı r."-,r1l,"r,"'i",lİ]İ|İİ.b.-ı I u ::.ııavat:a kı ::,
o Pr<ıl<ıkr;l süresi iÇcrisincje kurumdan a.yrılar:-ıx rn:1!1ş i)crımclcrı bankaıı:ıız :ırıiı ıiısı., .._vaıpılm:ı.yan çıersrıncilcrdcn promosycın iacjcsi taiep cdiinevccı:kl ır

4'6' Kiirıirn, isbu Proi,okoi hüküınlcri uyarınca Bankıı aııı<:iiığı ilı: ı)demeleri igerccl<lcşlirilct:ckıcrstıneiin hcsabında,n idari Ya cia Yasal oiarak hcrhangr bi.^k.:",r.,i vapıiması gcrcktiği tak<]ircic, büi<t:sintiicri vc P<:rs<ıneie lazla ödcncn tut-arları maaş öclcİc iarih:ncıtıi-ı cn az ikı (2} ıs günü i)ncesincicııi)T() sistt:mine YükieYccck, Banka da personelin 1-ıcsapiarınci:ııı bu kesinii 'tularlarünü 
cckc:rck,<urumun bildirııiŞ oİcİuğu Banka nczclindcki un.l,,.r,, llİ, ir,. .u"ubı.ı aktarııcak, hcsiıp i-niis:ıiılıirn:ıdiğı ı,akdirclc dc bu hus'"a ilişkin kurı-ımiıı-,, acik t:ılimalı ıılıı:,isi hı.ılinclc hcsaba bcliriiicn luı:ıı'<ıldar |ıitıke i<ıınulacaklır, Kurumun tzılirnııti doğrı-ıltı-isuno, yap,ir,-,, kcsınti ışlcgnlcrı ,c, ktısi]r.iıluııiı-lıırın kuı:umun lıılimirti dcığrultusunda Kuruma vcya proıııko]ür: iaraf-ı olrnayan iıir başkaı gcrc<ık,/i''izci kiŞive aıı, hcsapi:ıra aktarıi-masına i]iskin ıüm sorurni,rü,_,; ;.;;.;;',l;,_',,'1Şİö, knn.,"u işicmi<:ı_llc<jcniYic Eanka'nın,hicbir.vükümiülüğü bu]unrnamakiacjır- B:-ır:k:.ı liırafından hcrhııngi bir, şckiirit:vasıri viikürnlüiük aiıına girilmesi haülndc nu tuıarıaİ-l"_ir, İı".nrl kı-ıruma rücu r:<ji]ert_-k Kurum

l''"-lı'''l;rı' bu Şckiitİe va.Pllmasinı lııleP ettiği kcsinti/bloke :şlcmit:ı-ı ntıcicnıVlc pcrscınclı.Vlc vç 3. Kişilcrlııllrilsında i]u seioePic ()rla-Va Çıİ<rıbiiecck bir ıhtiiaf'ta B::ııka,nın herhangi iıir sı;ı^,ıımiı_iiı_iğı_il)ulurımadığlni, PcrsoneIin i>ze: b<ırÇları necleniylc vcv:t p(]is()ncit. s<ıhvc,n yapıian i:_ızliı iıcjcmc]c:-l-ıcde niyle, pcrsoneiin Üicretlerincicn .yaDllacak n,, ıo""irr,li..i,1.-i ,,.,]n",,.,tiardan vc,/vcva hcsaba ktlı.ıı_ıiıl:ı|;itıkc:cicn do]avi, Pcrsonciin tjncccİcn muvafakalinin aiınniiş r;l.tiiıguıu .ccsınen kı.ıbııi ı,c taahhüt c<lııı

l;

'l
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4.7. Eanka. iş bu prtıt<ıkoi kzıpsamında genel <ıiarak cicığacı-ik lıi.ıx irtı alac:ıklari. kurunıuı-ı FJAnkııl-ıtlzdindeki hak vr: :rlacaklarınrjan tahsildc t<:kcrrüı- oimrmar,'u,,,r.j*,.,'u.] ffii;;'gankav,ı ııii tılm:iki;ztlre: cliicdiği hcsaPtan t:ıkars-mııhsup ycılu ilc ıahsi1 (]tmc hı]i< v(] vcikisin(,",,r,r,İ.."o',_l;,,.;"';,;
:],İJ:*o, 

FJankı-ı'va k:rrşi lıiçbir ıtjrtız ie ral<ıp hııkkı ır.,ır.,-rjİja,r,"r,,i,,-r,}-İ.ru.İ bc_van vc t.ı_ıahhijı
4'E' BaŞk:i kurum/ku;:uluŞ/ıüzcl kisiliğin hcrhangi i;ir i:erjcnl<ı k:ıpatılması/devi-olrniısı vı] ti;ı
.t]]:j_:"""':k lsbu. ..Prr;tokolün lıırall olan Kurum' ı-i iıağiıınması or..,-r.,,l],, ";;; " 

ki,;.,:;;x''ıruin/kurulus/tüzci rısiiiğin maaş iıciemclcr:. kapanı-na7ııcızı-ı)iiı:ı va cja bırlcşmc islcrıltıriı.iıııı:tlrccklcŞtiği a.vclan ilibart:n Promosyonsuz o|ıırak bani<:rmiz ,,.u,,,i,g,';İ. ;;o,;r;;;;. iş o,_-. prrırokrıiünsüre r,.c lcsih maddesj hükürnleri sat]ıclır. .v']YııoLctr^!t1'

ftladde 5- ÖDEMDLERİN roPLAM TUTARININ BANKAYA YATIRILMASI;}'t" Kurum' Pcrsonr:llne YaPıiılcak maaş ijdcmclcrinin <ı rjt)ncmc: aıt t()Dlam tutarını ödcinc tarihırıcit:rıtn ıız 2 isgunı i)ııcc en gcÇ sa*t 'i2.oa' ye kadar, diğer ödenıclcri istı cn az ! işgünü i)nce cn gcç saai:']'00've kadi-ır Eank:rnın """i".;*.1Ld.;;. Şubcsi nez<lindc:ıçıjacıık vi:desiz mevduııl. hesabıncia lamizc cksıksiz oiarak lıuiunduracaktır. tr'çvLlu

§'2" Bı-ı tu^tarln hiÇ Yatıriimamas1) sürcsjncic üzı.ıtırıimamasi. (,!(sik.valırilmi]sı vc_r,a tyatırıidığı nı_ıı<1,,:ızcılnoe ,Vııstı- rncr<:ilcr<:c haciz, tcdbir gıııi bır takvidat xtınu]ı;ıaİ', ;;İ;;;; 
-rr,.rur, 

ca hiznıı:ıı{ılrccklcŞtlriimcY<lc;ck vc bu <]urumcia er,-rkr,,r,,-, ni;;i;"-;;";iuluğu oimavacakiır, Kurı.;ın »u g; uı:tı-iı-umlarcia Banka'Ya karŞı hiçbir itiraz vc talcp hakkı buiunma<lığirıı k:ıbu], bcvan vc taahhüt cclcr,5'§" Yıısai diiZCi''üicffıclcr, [zlaiıkcm<l kararlıırı vcya Rankac;iik Dılzt:nltımt: veı Dencticmtı Kururnu.
"iıi-klvc 

Curnhurivct \4crkcz Bankası ilc T.C. Hlzinc vt: M:ı]ivc tJakaniığı, nın t,cbliğ, gt:ncigc v.i;.iüzt:ni<lYici kıı:lırlııı-ından ciolay; iş bu pr<ıtok,rı". 
"rgrı";,;;;;-';" fiijı:n dı_ıriurulmasi, ıiski.vzı eılır.ımıısıı't:v:ı V<ık hükmündt: savılması halinde Banka sorumlu iLıtuimi]vi](]akt::. KURUM, bu gibi clurumiıırrlrı!Jl'i;ıkııl-ıırı iıiclıi,r kusu1- vc sorıtiTrluiuğunuıı nrı"""rroler;-,,"İıorku,u,, karşı hiç bır iLirıız,cI tal(]p

;;,li;}'' 
<ılinailğiiıl kabui. iıcyan vr: ıa,ııınuı c.jc. iş iil l.,ri,,ı.,,lrı: siırc vc ltlsih rn:]dclesi hiikümic:_i

Fıfiadde 6- ÖDEMELERİıY PPRsoıvPı HEsArLARINA AKT.ARIIvıI vE HATAtI ,öoEMELeRoE§OR.IJML{JLIJK rıı\4ru\ııllt vE İl.frlAl-
o"1" Ödcmc/kcsiııti.cios-yası iceriğinrlc hııta rılmıısi.va clıı ]istt: iiıL.jılrn]ı_ıri ;]tl i)demc i:ıiimai: :ii_:tSii_](i::ll'ıı'klllık }^ıulunmasl halinde oİigii..rı,-, <-iüzi:itiimesi Baı-ıka soiıııniuiı_ığıınd:ı rleğiidiı_. ()ğcmt bilgıJı,:iıı,:ıii münlcrii hataiar iıulunması haiinde bu,perscınei" -o,,ş i)dcrncsı hizmeı-i vcrilmeviıceklır. ij,,ır;lırumcia kurum, maırŞ ödemesi yapııamayan kişilcr ıçiı: DT() sıs;tı:rıi i_izcrinclcn avrıca i)demr:/kcsinıi<iiıs-ıliısi gÖncieriıck surcti.Ylc ridemclerin |ııp,lmasın, sağliımakliı 

";r,_,*;r;;;.'orŞu*, ocicmc/kçsinıjlİt"svası ic;criğincic -Ycr alan bilgibrinin biİ _k,"*,r,," ""vo ,,.*.,,":ı-ıır: h:ılaiı olması gibi hallt:rdc, maitş,:iCrc1 Vc diğcr (ıdcmcicrin Pcrsoı-ıci hesaplarına'' olr.:ok xavcicdilmcmesin.ii:n ,-a cla hş.tı,ılı<a-Ydr:dilmcsincicn vt: bu nedenlerlc kurum. nczdinde doğabiiccek ktınusu suç teşkil cdcn vıı d:ı:i()ruŞturmavzl krınu oiııbiiecek nıie, ktcki c_ylcm vc .,"rı"Şrirı.,;;;,," ;;;;; *;'.r; f]eıni<a,va karsı
;:H; İ:l[l',::İİ;İ,İl::] ııuüunmaüıgını, tüm ",,;;t,;,;rın müııhasiran kcncıisindc cıicıugun.ı
6"2" KURt-iM iar:rilndan ö<lcnıc/kcsinti cirısyası üzcrinclc -vapıim:ısi islcnen clüzc]ırıt:, cieğişikiikvt'/vtlya silmc vııziii ialebinin, isicm/islemı,,.i" gu.ç,,ı.İ,,",,,,"*lro"" stınra BANKA,ı,a uiasm:rsıncjııııi<ıiavı []ANKA'rıııi hcrhırngi bir .,,.u*ıuıug, b"l;";;;;;;;i;;" 13''3' i(tjRUL4" ı-'ici<Lı-onik sis.emlerde *vo',ırg,i,;;;;;;;;,;.:.ı .neydana gclcbilct:ck htır iıjrliı tckııık!'r:izı-:' l-ıccjcniYic iicicme/kcsinti ciosyııiarının 5ankiı sısl(]inın(, aklıırıiiımırm:şı. islcmiıırinıı_ıiıi:ıııınılırnınatıasi] ıı<:ver ipIai. cciiimesi ya a.ı kısrni ödcmc.Vaoıiması vt:Va clurumiıırında BANKA'r,ı'(ri'[ünii., :ulmirvaCi]gı'ıı. iıı cjuı-umd:-ı nan«, *i...,,,,;l":,-;;,';,,;;; ,,;;,;- ";;r;,r;;:rr" isIt,miıı ıt.rs:sitlnlic oLıırnıııik tıiırrak ipi,ıll cdilrnesini taahhüı cdı:r. Kuluıı. gcrck kcndisi gercksc, pcrsr;ntlii::ırıı[ınctan E3ank:'ıya bu nc'cicnlc h<:rhangı bir talcp VC.ya itira;- !,i):ciliicmcyecc,.ğini pcrsonclinin bu gib;,curumizırcia vaki <ıizıbiicr:ck talcpicrınc kcndisinir.,'*,-,nr.,,, ]ir,),ıi,", <abui beyaıı vc tr,ıahhüi ccjL.r.6'4" 8ıınklı, isit'rn Itırihiııcl<: tıcit,mc i"ı".nl..i",i lll;;l;';;,;r,,;.^ -,,.,,-rr"',i*ii, 

"ri,,-,, }.ı.s1!;,611,,..lıiıır:ık hcr iıin krrrı-ım Personciinin banlamız nezdincickı v:iclt:sız lıcsaiıırıa alacı_ık kı.ıvciccicccü< vtı lıcs.ılı-ııllılüılcı-irıin kuliıınıminıı hazır halc getircccklir. işlem ,r,,,.,ır, ın,rİ;;;";;";;;İ,ii.,l".,, bakıyc _r.,tıksaııı:bir Kurum Pcrsrınciine i)dcmc ,at,l*a.va,,rrk.ıı-. L]u ,r*o.,,,,,., xu:;;; ;;";;"ıroi,v""ı.i,., ktınt_ı_r;jüKurıırn' ı]ı-ı s<ırumiuluğundadır,. i(urum bu gibi curumliırd:i Bankanın hıçbir kusui- v(]ı;ı,ırrlmluluğı-ınuıı tıı-ilunmaclığıni k:ılıul vc tıeyan edcr.
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6.5. Kı.ırı-ını, [Jankı.ı'nın bu prrılrı«<ıl kapsiımında hatiıcn o(,:s.]ıı(,l(,v;ıprığı hcr ıürIü iıciemr.]t,rt,ilisl.,,,:utarIur. ,.: .'urum ıaralındıın^ p.,,-,,*r.,n ;İ;;nı;:; ;;..llo,i* ıuiiı. st,hvcn kurum pt,rsı,nt.ii rılıır:ıK,[ıjldiriien Şahısiarıı Ban-kaca tiai"*iİ rılan ororrıtı".o,,i lrı,r.,,-...,r,, Xurum,a biigı vcrmcx sı_ırtıtiı,,itı[Jankiırıın hcr zamaıı, Kurum hesaplarından geri 
'airaııvır 

ıt:ixiii l;ldıiğunu vc bı_ı vt)ntit:ki işicrrıc.ı<,: n:ıngi lıır iıiraz nııkkının ,,lmadıgılı pesint,n ;;;r;;;,":;hl,ii: ı:tit:6"6" iŞ bu Protokol ınaP"a*'naaİİ İrı.-l,,. sebebi_ylc, go,-rı.,,., ıarailn<lan ilgıii pcrsrıncl lıcsaplarınıiklırılm talimiıtı vLı,,herhangj bir dayanağı olmaksızın h:ıiaiı,:ntjl<crr<:r vrl/veveı lazla<jan iıjiıc;ık kııvrjliıııPılcığl takdirclc tıu tutailar, aani<a ıarafinclan, Kuruma vt: ilgiii pcrs<ıncic hcrhangı bi;: ihbar,1:ııpıimasın:-ı gcrck kaimaksız,ın, sijz kt;nusu n""oplr.Jr,i i() scn g(]ri ı--ıkısi vapıi:ırıık .ıahsıitx]iielbilecektir, Bu clurumcja, Kurum vc prtıtokrılc k,rnr'p,,.r,r,ıc-i vapıian islemlcr ncdcnır,lc Bankıı,r.ıı,<ıırş; herhangi bir Uılcp ut: itjraz hakkının bulunmaclığ,r,'p."İn,r,., kıılıu]" btı.gan vc ııııihhüı <.rjcr.

hdadde v- DTü Sİ§TEıVIİ, NİIv İşLEYİş EsA§tAR[7"1. KlJRUM. DT() SİSTtrMİ kanııllarını vc bu kanaliarı kulian:nııya v<ılkiii kisıicri vc bi-i kişilcrc iiiskiııvtılki bclgcsini l}ankiı'ya yazılı t_ııarak_bil<lirmcklc {l;İ-;, 
'İr'Ö,j;İ;İ.İ'') xesiN.ri ünixüirARAMtrTRtr nİı-r;i ıoni; -YLi''-iror.. B,-, k,uit,,.clc c]cğisiklii< r;icuğu ıakcir<lc xuxuıı bı_ı dcğisikiiğı3ANKA'vıl pai-itmc"rc iisıesi ilc bcraber -yctki bcigesiııi iicımt:< SLir(]1l.Vl(] biidirc<;t:ktıl,. IŞ i>l_ı bilcjirlrııvüküıniütüğünc aYkırılık halindc doğacak ıı,:r ttriu ,oru., uo, sıırurniuluğun kcndislnc ai., olaıc:_ığiiıı.iiANKA'dan htlı-i-ıangi bir h:ık, aiacak?c ı.azminat ralcbincie buiurırn3_1,116ağını kabul ve taahhii1 ccit:r.7'2" tsANKA' KUtlI'JM aclina imza-Ya Yeı-ı<ııl kisilerdcn h".hr;;; bı:inin i.aicbi üzerinc, yeıki sahıbi.rliğt:r i,,<işi VCVa kişilcrin:Tj1,*ly.o u,.,,ri.r, rt*ava gerek oo;-oi,.,r,n KUiiUM'nın ve/vc.y:ı -vcıkiii Iİıldıği

Ş:Tİ,|]l:r:L;;İ*' 
kanallarıncla isle-rn .yapm:ısını cı-ırciı-ıraDi;]]- \1(]v:i KuRtjM!; r,,lekırrınik ortırm<j:ı

7"3' KURUM: DT() SiSTEMi'Ni kullanmak amaci.yleı, i]ııi-ık:ı v(]vıj k()ncisı ı.arafıncian urcıiicn sifrt:. it:k'<i'ililııılmilk siiit: (bun<ıan Sonra "şi[rel' <ılarak'anı]acakııı-.l v,:/vcva lr:k kuIi:ınımlık şifr<ı ı_i;_tıit.i_.ı
"tli'sitllcihaz/u-vguiamalzır:ı (buncian 

"o.,, 
;ry!-"'r-,,:-""'.ou_ 

.,,,n,,._,.n*lır,) ıiiskin sist(]n? güvcnJiğıı;js:ığiamakiıı yükümlücjür.. Silie u. ,.ygrlr*otaİin üçiinr:u i.işl".l., pııyiaşılması yas:.ıkrır. KUltUM, silı-ı.'t: l-ıvguliımaiai-ın rıuhaf'azası vc bununla iigili hcı- iuriu:isi<ı;";;^';;;,,;.';İJ;§Jr.rMi kıını_ı]iıırı;]ı.i]ANK'A'Ya iletiicn dns5za iÇcriğindcn BeNKA'nin herheıngi ıri..",,.u*lı_ıluğu bulunmıimaktadı;_7"4" 8aııka' ciiiers. DT() sisĞminin kullanımını KURUM'a halıcr v<ır:imcsi sı-ırcti.vlt: kcscbiiir. KUR,J\jsısiemicrini Banka'nı;ı.ıy_gul;ı,yacağı güvcnlik iie iigii: p.,r",,ııri,,.;;, -,_;;;;;i,.,-,,,",r.,,. L]\,gt]]i hıiit,İ.::lT:X'J;,,l:İ):;::İi, I,Üİ.I"XJ; 
i,-u.,- pcsın(,n krıı.ıui ı:mis ,ı un ıuno,, rı.ıi;;.,' t:';;,,ii,',,,

Yi**:,,§: O»nll4nlnzuN ATM VE ŞUBECE YA,PILMA§XJ'Jr ' 11 t]Vi nizmcti(:rindcr: Varariarıacak Kurum pers<ınclinc., g.ırıiiık ATM para çt)kme iimitlcrinıri:iiıVilrulnıısı husirsı-ilıc]a kurum au.r-la, oiacaktı;. x.,.r.., jo.*tırı<:,ı. hcsabınd:r _vctt:rli barivc <ıim::sı<()Şillu iic mai:Şln: Şubccicn,veya gü"i*;r.a çckme limiti dıihjiiı,cjc ATM,]crdcn tah.sii ccİebiicccklir.Fl'2' ATM sistcminın bugünkü isi"viŞi g"i"gi ATM kar;; ;^i-,Çi,,.,,-.i" hcsııp bakiyclcrinin müsııii rılm:isı
,;;;İİ,İ;'İİi,,İ;:Ji;[i:"cci<cLıilccckjc:, aztım., |uı.ır 1"5oo"-Tt .,iuı ıu 1ıııiı, gıınün krışuıiıırıniı gi):-tı

fuIadde 9- K[JRtJIt{tJ TEM§İLE YETKİLİ KİşİLERLE İLGİLİ BtLDİRİMLER i

iŞlıu ıır<ıı,t;ktı,i u.y:ırınczı, Kurumu temsi1 ve i]zama vctkili xisiicrt: liiskin imza sirkülcll vtl imz:ll-ıt:,Vııırıı:ııncitlri B:rnl<ıı'Ya verilecek olup, bu kışilcrin y<:lkilcrinccki .ıürrı rJcğisikiiktcı_ Kurum Lai_ı,ıiınrliıı:ijaılk.ıv:ı ierhai,Yıizlii iılırrak biiciriiccckı'; ;;;;;,;:,;;,;,;,,';criinıiş oian imza iirııckiörı iji: iijtıı_ıiııia'iimatlarınciıı bulurıan 
.jmzaları kr.*rİrşı,.*tık surcti.yie in<;cıiı:vı;ct:k ıı]up, iik ]ıııkışıiı ııı-ılıısıiııav:iııııkııııın irnza iıcı-ızcriikicrinin sonuçliır,,-rt,iJ .ru.r,.,.,ı, ,riuır.,r;;;;-,,.

iii'ır''im' iŞ bu Pr<ıt<ık<ılijn imzaianması vc iırtıl,okr;] konı.isi-ı iiızrı,<:Lin iirısı ,r*r,,,,,ji,, tcmasl:iiııılunulması sirasıncia kendisini ;;;İ" vetkili vc/vcya prrıtoko] konusıı jıizmc.ı kapşarn;nci:ı{iircvlcndircceği gcrcck kişiierin t"""ll.İ-'r*ocı ilc BANİ'A'_v,ı ;'iır:ız tıcliitın kişıscl vcrilerınl BANI(ı\l:'ırııllnd:rn iŞicnmcsiııc ve gcrcktiği tııı<aıroc yu.İ',;İ;İ;İ.,r, ıçır,,, kısilcrc aktarıimas;ın;_ı iiişkıı_ıı;iıııııj< kencisiııj tcmsilc J"'Ğii' ""İu"yo "ori"ş*" i.<ın,-,i., ii,rlr,rr,, Kansı-ırnıncia görcvicnclirct:cği gcrçt:k<;Şiitlrirı bilgiicııciırilmcsilıe vc' g*"ı.tÇi-'İukcjircc uçrx ,rro,irr,r,,,," ,,ü,.ou*,.,r-iıirki. sr>rımlu1uğun<<lndlsiı-ıc lrit oliılğuıııi, bu kapsamd:rki ilgili kişi talcpkır;,-,,,, ,,,.,r,riabının münhasiri.ın kcndisılııacağın;';Ş lıu -Yükümiüİüğün ihıaıi nedeni ll" eANxa:.,i"j".nrrgi bir zararauğraması velvcya lııılıtlcİcnle BANKA'Yıl id'ari/<>czai YaPtlrtm 
'-vgrına-r*ı halincjc, 

'j'ş' 
ıı,- zarar ve/ve-.ya ıtlarif <:ez.ıi.yaptırlm l:l'ii:'}r]arini B"ANKl"':ıın -Yıızlli l:İlcİi"; muıeaioip,-,,.,i.a.,-.,-u.'j"ı.],,,,-,, tazmın cdcccğini kabı_ıl, brı,aııı vı: ,,i,.lı:ıi,hii _ t.<!t.: 

-.ılr tl(.l\u\ ıı vl (l(.l,!iı.ı: IJZmIn (]o(.(.('glnl 
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&[adde İ.CI- cİuLİLİK VE KAMIIYA AçIKLAMA YASAĞI 
ilO"n" Bankıı v<-ya Kurum işbu p..,,ul.'ni" ilişkin hicbir Jilglvi Ciğcı- i:ırafın yazıjı iznirılmııdan kanuncnvıİi«ii btıi,.ınrneı.yan ÜçÜncÜ soh,"tr., vcrmcyccektir.

1O"2" Kurum' Banka iic Pr<ıtok<ıiü d"uo* cttiği sürccc !ıaşka bır k,ıırurn u".ra ku.ui.,slzı maiış ö.l"-,,"j,;ıııiıısmas: v<ıva bcnzt:ı- bır:,ıniasma l,rpn rvr.l]l;;; "' ''uŞn'l |:IJ KJrlirn V('Va kuru 

.]§fiadde 1l- §üRE vE F'E§İIü: isbu protokoj |arallarca imzı:ianm:ısını müteakiben 4 i] mac]ics;gcrelğiııcr: iik mi-ıas. tı<icrncsınin .vıipiıoigı taı-ihi(]n itib:ırcn 35 ay sürevlc maaş tjdemcltırinin iş[ıııPı<ıt<;ktıl kııPsıımıncİ:ı yııpılması k.ş.,ı,-, iic cı-ı gaç 14/oa,!2o22 tıırıhıntı kadar gccerli vrı vürüriükictıiuP' bu sürcrıin srınunda Bankanİn ıştıu pr<ıİİık,rio",-., ı.ovr-,,ı<ianan ,ı<ırhangi bir hak vtı ı_ıi:ı<ı:ığınınıl:iun:nur:ıas: krısuirı^-iIc kcndiiiğinden:;oniı crcr. prrıi<ıkııjüııiı:üıs İ,;;;;;;:;,suılrr. 2()()7/2:']008/ 18 vC 2(}1a7l^7 saYılı aoİbokr"ı'ü. (icnclgclcrı 
"-hııkumjcı-: 

kapsamında .ı.cn;ri<ın ihııic-.,:ııpı]an:.ı/.ı,cni bir prolok<ıl İmzaianana k:ıdar, KURUM lırrafırıciiın ııazilı tıl:ırak 1alcp ()cliiın(:si vc Lıi.;lai<llıin BANKA 
":ıreılincjan 

cla uYgun buluriması.i,,*iır..ı,, l.,ı-srıne] maaş, ücrct vtı ciğcr ijdcmr:lcriijnNKA aracılığı,via rJrom()sY()nsuz <ılarzık gcrçckicşliriı"niıİ,,,*,k, bu r-li)neme ilişkın rılar:rk kurumlıt:rsonciinc hcrlıaııgl bir- Pr<;mosyon ödemesi urr,ı*rroo,r;İ,. 
' 
,L;;nİ"',"oJ pr<ıtoktıldc vı_ızılilııahhütierincjcıı herhangi bırini gününde vc lrım olar:ık VcrIn(] ueııı:iiıcdiği vc_va prottıkrıi sıırcsi icind<ıı:-olokol uYgulamiıslnı fiilcn durd'urduğu, 

"rr*"İre,l;,,;';;;,;",,iü sürcsindc" o,-,.,,, ,-eshcııiği taktırtjııı'iıdeı 195 kişİ tıiaı-ı rrrCVCu1 Pcrsrınci SaYtSlnln o/o2a'vcva rltıhtı iazlıı <ırııncja ıızzılmzısı r_lurumı_ıı-ırliıi]anka'nln lazia,vıı c'air zararİa'""',i* n^ı.ı., 
"rİ.]r-to,*lİr."nounı_viı-ı Madcjc 4.3,tc lıt:liı-tiicn itıpi:ııııDrOmOS-Yoİl lulırri k:ıc]ar cczı,ıi Şart ödcmcyi kabui ve taıahhü: ı:cjcr, i(ururn iıu clurumda Baiııka,ı.;ı<arsl hicLıır iürtız,vr.. tııicp hakkı bulunmacığını kabui, b.,;;;;, ı:ıahiı.ıii cder. " ",]', DiulK'l \'-

in'x" KURUM' iŞbı-i Proıok<ılden cioğııcak borç]:-ırın ödenmcsır;ct-. it-.rncrrücie ciüştüğü taktirdc i|]ank:ı''::ıri ıi<]ari krecliier iÇin bciirle-v;p, f.c.^-v"rkcz Ranka*,,,-ro--ııloi.aiği erı yüks ek İaizin,2i,50 iıızliısl ,lıı-ıırlüncıı tcrncrrül faizı ve bunun-veısal <ırzıncla gi<icr vt:rgisıni iidtıı.aev, kabı_il ve taahhüı cdci__l, 1.2" Kııruıııurı liu&uki Statüsürıüıı_n.glş*""l, (' --- '-u(;ltl.vü KaOLii Ve taah
;ş iıı; prcııokrıi sı-ircsınccl kurum/kurulutş Lüzci kisiliğinin ısını,/Lınvan rıclvcya hı_ıkuki sıııtiisüniliı:ltlriı:rngi bir nc<lclnl<: cicğismesi ' ,"y, bi. başka ı."İ""r7i.r.ulus7 lüzcl kişilik ilc birlcsmcsi ,cı,ııiicvrrılmasi hııiinde, _1ıen; 

-ısim/ur,urrı 
,,Yr"va hul<ul.i 

",,j',İr,, :;ııhip kurum/kurulus/tüzt:l kisiiiğını'tlva dcvrıılan VCY', tıirleŞıiği -Veni xurum/,:y;rt";İ;;..,,l ;;Ül;, ııskisınin cicvzımı ııitciiğinciı, rıimıısı r,t,'); l'ıususun kui-urrı/kurulüŞ7tızci ı.iİııii. taüindan.","İ-,, lıelgelcric tc_vit cdi]mcsi k<ısu]u \.(,iıılııkanın <la ilYgun gilı-mcsi halindc iş bu p.oıuı.,ri ,vn, k<ışuillariıı devam e dei-tık işlcvis vrıı'iiı"ı'ıriiığiiııi; sıiı-<liiı-t:<:ı'kıir, Ancak, iİ ou protokrıi<Jc düzenicnt:n hizmcıtcn varari4nmak istey,cn vtı 
,

ııııl< sahib; r;l<iuğunu/pr<;icıkrılün ıaraft ıılaugunu ileri 
"r."r, ii.,',,ur;;;;.;;;'.lİ1'.r,-ZUuruluş/tüz.r'<ıŞiiik ouiunm']Sl n"ii".j"_ o""tr, 

^İ.,r'ni.,ii 
k.r**",, i.rro,,İ,] .lcv:.irn (]dip ctm().vecbgini vt: iş b_tı Jırotok<ı]ü:ı hangi kuruııı/kurulus/tüzci kişiliklc clcvarn c.ci.ccı;inc ıck ıarai-lı ııleırıik kıirar vcrnıı,lıııkkına sııhiPtir, L}ı-ı. Şarliar gerçckleşmediği tıikdird" ,"/r,.ru vcnı isim/unvan vc/vc.vı_ı hukuk;st:riüVc sııhiP kurum/kurııIuş/iür"i ı.ışiiigi; ?"y, ).*İ'ı";;:;. iıiricstiği ycni kurum/kı_ırulus/tüztıii<isiiiğin isbu Pr()tokolc tarai oimak 'i"i"-"*.*i/;;,ol;"i,,) ' 

,ru,-,ıo,, iit: :ıniaşmasi ve prııtokrıjüı.ı,,,,iiriıriüğünür-ı bu sebepic durmuş,,i*r,r, hııijndc; bıınkt-ı. ı,,n-,r'.,.İİ, :jİr.İ'?}:':;tılii l.e,shııımc v(,i<ı;ru,nı pcrstınclinc oeŞın o]aırak oa"a.]r-, oau*os_y<ın bccielieri v:ıl- isc. lıu bedellerin kıstcivt:r.m es.tSll11]gcireı iigiiilcrindcn iııdcsin; vc;;;;";;İ"İolün il.mııdde,si g.:.cl*in.,, islcm _vırpma_va vc bıı marlrit:cit.ı'ıızıl'ı <-'czııi Şar: iut-arüni kurumcian/-vcni i"i*l;;";,. r,c,lv(:.vi] hı_ıkı_ıki siatü\,c siıhı1_.<uruın/kuruiuŞ/tüzel kisiliktcn 
'"Yo J"r.r'.-ın. v(]v|-ı [ıiricsıiğ; .,.eııı kuri,ırn/kur-uiiı_is/ıüzci kisilii<i(,ı.-liıiılP (-'tme,Ye Yctkilidiı-, {Şbu p.uıui.orl, ilgili mcvzu.ıi 'hİNi-ımli:rı 

ccrccvcsınclcı kurrimıın/\,cıı: , ,

ısını/un'rın ı'elvcYa hukuki 
..sla.lüve "rı"'lp 

ı.,-,İrr,/kuruluşi,.uzci kısiliği u,,y, c..,.oirn v.,viı lııri<ısiiğı\ıcn; kurum/kuruluŞ/tüzci kisiliği ae ıı'agıar. Banka, k;.;; _ve/vcva pcrsonelincicn lıu am:ıcliı:ıırıtıık<ı] başiangicınd.ı v<l Prot<ıktıl süresin<:e gerck görüı- ;se av]-i bır iaııhhıitname iahi taltıo ct]tı[ıilir_
-",ıiıtıhüi:]arn(, 

v(,ri;mcmc§; ciı-ıı-umunda ;r;,;kr." İ;j;*'r,r-İ.,,,a,,. pt:sint.n iidt.diğı pr(Jm()si}()nL,-llıticsini istcve'lıilc<:cği gibi kurum ul".'hirr,, o" p.,rİ,rt,lı,r,.,'İl'.rr,,.,.,"siı.ıc gör<ı ıslcm yapabilir.
jl/fadde 12- DAMGA, R,E§İY VE IIARÇLAR: İsbu pr<ıtrıkrılüı ,,.ainzıminrlen cioğan hcr türiı_i rcsiıı.ı, ;ı,'i'ı-gi. hllrC vC dıırngtı vcrgısi Barık4 taraürıdan karşılanırc:ıktır 

.'tl]Z:itl'iIlLl(jn Oogan

Iikfradde n3- YA§Ağ, DEİ,İLİ,ER.:'I'araflar, protokol kapsamıniıı çıkııbiiecek her Lürlü .nltışmiız]ıkL::,<)ncleliklc iŞ bu Prot<ıkol hükümlc'ınin uYguianıı«:ııgıni, Ku.rnr'^t,,r,,i;ncian Banka,yır vcrilcn hcr türiü:.iiıilıalin, Bankanın vc I(urumun Olger'alltcr ve cvrakiarınJak: ka.ııriar iie bilgisay:ır ka.vıliarı, stısl<:ıviıl:ırl' mikroiilm vrl mikrc l-iŞier ile iŞ bu protokoi k:ıpsamıncıaı vcrıier: b:ınkeicılik hizmcr]ı:ri iiç iigıi:ı'ııS:ıtiıı İ'ıelge t:larak iiınıiTıiıtnan cticer dcliilerin, Flukuk Mrıı,,aı,r,rrı,,ıtırı K:ınunu,nu.n, 193. mac]dcs,i'ivarlnca nıüı-ıhası;- cİ<:1ii <;lcİi-ığunu ki,,bu1 ııc bcyan ecicı-.leı^. ıİ tr.j,,rı.ı* <.iclji srjzlcşmcsı ı.ıiicliğındcrlıı-.
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İVİadde ı+- rnnıİçRr R»npsıpnİ:
1Kirm()tgah tılarak itt|haz, ettik.i<lrini,
ıııiıi,ılctivit: bilclirrnccliki<ıri sürcce bu
ix]V:tn vc kıılıı_ıi c<j<:ı-.

fifiadde 15- Ei( &IADDEIER:

Tarıı{lar, Madclc -1 ' dc ün.;211.iiı;1 _yanında ,yazıiı acircslcrıni vasiıibu adrcsicrcic vaki r-ılııbiiııcck cicğisikliklerı iıig.; ;;;;;; ;;,;;.ıdrt,s]crc v;;o,ia.iık :ı,b]i,ı;ı:.ı,rıı. <,,iirlijc.,n" rrp,il,s -,1,,I;.,(''j".

o Kuruin Pcrsrıncl,iıin ]İaaŞ hcsapiarıni:,ıı [-jcsı,ıiı işiclır:: !rJi(]ı; alınmayacaktır.o' Krcciı k'irti LahSi-s cdiicn kururn pcrsoneiindc"'K;,;İK.,.,ıl;vı:li< ncaİiı 
"İrrr*"y".*ktır. üt;rtıımuııliycli n'ı(-'VCu1 prot()koi süresincc gcccriidır. sı*.,ır, .r;,;;";'",;;;,u* k:ır1 1:ır , (Italh.()rırrl.

ıtıİeİikl,e''k', tı:r<;tİi k',rırll*nl naricİnclcki karllar tİİ)rrrtıri, i,tırrıfit1 ],!rıl,iıı,ııır|ı ua lJrıııktı,tıırııfııırltıriıleri,İ<'Ç:ıkarıi«/ıi!«:ek', özetti.kti k,r<ıii kcırllar' b, ;;r,İİ;'i *.,p",ım,nı]a dcğerl<_.n<iırilmcvccektıi.* Ku;-um Pcrsone]]crinin in|erncl vc Dialt;g üreı-,ncj.ı.ı ıı-iaıaı,s htısapi:_ırıncian gcrccklcştircc:tığiL{avaie vt-. F]F|' lcrdcn ücrei/masrai/k<ımislron tıır,siİalı yaprlmayacaktır.o Kururn pcrst;nclle rınin suiıcicr ar:ıcıiığl iLrl gcrci:kiılsliı-t:clt-.ği iJavair_, VC iiİıT, i<lrctlııücrcl / ı:-ıas ra [/ k<;mi syoıı ia h sı i aıı yapılacalrtır.
" T.C. Ziı-aırt Lıankası A.S., T. Vakı{'iıır Bıınkası T.A.(.i., ',;irtıt:,, K,atllım Bankıısğ.A.S. vc VakıiKıılıiım Rankası A Ş ıle yapılan sözicşmclcr 

' 
vıl:ijrirlkt<: olduığu sürccc^ Bıınk:imıznüşı-crilerinin br, banka aİnl' lcrinclen rlrlrnu X,o.ı1,_,., 1Dcbit) vc Krt:ii liartl:ırı ;iııgei-ccklcstirccckicrı ]Vlcvclu.ıt hcsaDıncian Para Cekmt:, l4cvrjua.ı hcsabına parh yatırma, Bakır,ı:Siırgui.ım:ı, Krccii K:ırlı B<ırÇ (icieme, Krcdi Nnİİ, 
' lı,,.. Sorilıiama vr: Krcdi li:ırıı LinıııSorgulama islemicrindtln ücret/komis,Vorı ıahsiiatı .vapiiin.iv|-icıjklır. Ancıık, bunl:,ırin ıjısınc]iı

Hİr:İ§:.İilŞ:j[Y;]crinin kuilanlrnı ;;-iı}i;l-AT,M plaıli;rrnı-ı ücrct/masrai/kıımis,t;ıı
o FJircYsci Krccli, Meias Avansı vc Krcdj Kartiarındıı I]:-rrikamız vilrüriı_ıkteıkı tahsis vi: i.i.vııt]am:ışatrtiarl gcccriidir_ |/(-(ıif\,ıırr!z .vLti uı iL{KtcKı L 

i
' 

İjİj;Iİ.l.J{:-cdi 
iŞlelınicrinijcn -Yürürlükrcki rırı-ın \/c tut.ıı-i.ırdıı ııt:i-cı/masrai/krımis.vıın ltıhsiii.iıı .

" Rı]nkzr; Krji-ıtm nczdincie BDDK .nın <lüzt:nlt:mcltırınrı \/., n].,]/7]].ı1.) ,,-,.,,,_ ' 'a,Yi:c't izin y'a d.ı,<ıı-ı:ı-y oi*;;1:,, d^ başk:ıc;-i ı,,. ,ir;,;];:l;:#'),,:JİİJ i]jiJİ,l.İl||;İ:l;kiı;,naksız,ı:. rnünlıasıran krcd'',,,. ;,;";;;;i*' r.r"ul,
İ::,:;Ti:İ,-ıŞiilınicrini 

,"',,,-,J- ,ço.ok. ş4ezi<:ı (,,,.,;r"';İ;#"'l;: [j,:l;i,-':,İl] 'i.,'' 
. i];İ;,.

" [Ş j.ıu Pı-rıiokoi k:ıpsamında p<:rsontıllcr<ı vcrik:n ücrcl/nıasr:ı;.,/ktırnısvon rnuall_v,t:t]cri, ilk m:ııis|utariar:nın Pci-sonci hesapiarına alacak ka_y<iccliimc,si'ii,,lr.,i",,,';;;";:,jr;",;,
' Kururn Pcrsrıneiine vaPılııcak r-ıian maaş, ikramiye, ,ıt:rg; iacicsi , Laız,mjnaL v.ı" rjclcmclcrjn,

§J":,:il,İi,.-ril1l?rr"T;:Tj"u' maaş iidemcıc.nıl,'ııaoılacağl Müşteri Nuİ.^.u", i,izerinclcrlo BUr:ıCaı Lıclirtiimc.ven diğcr hususlarrja [Jankamız.yujı-uriııxıcx; u_vguiaı-rıa csasiııri ciıkkaııı:.ıiın:ıcııktii ü i'-i li-lKLCK; u-VgulaıTia 

, ,, . 
'

&İadde 16- ŞARTNAME HüKüMLERİ: iŞ bu prtıt«ıkoiün ımztrjıınrı:ısıııı mü.ıeakip, tarafl:ii_ iırıısınciııintlvci:ına gcicbilccck hukuki 
"r"r*-i,ı.io.ar",inoi" s,rn"^*"r;" hükumlerı uyguiıınmaviıcııık rıi,.i 1;.'Şl)u Pr-()t()kOl hüküııi<lri 

"c iıgili'-1'a.s:ıİ'.n.,rrr", ı.op"ro,,-,an ,İ,g.rı,,,.,,;,.,ni: vııpıüacaktır.
'&İadde 1?- Etl[EK,İ saıvşıĞr (PRİM} KE'ENEK, ssK PRİM TAH*ILATLARİ: Kurumun Vallrmasr;-il'ı'tlkcn trmckli Sıın<lığı/SSK p.i*ı.,iı ü"nİo*rraracılığı_yla öc]r:ntıcckıir ---- "-'. 1 

, ,

]Madd'e nE- YETKİLI MAIIKEME: Tarailar. işbı-i pr<ıtrık<ıldr::ı cıoğ:rbiiccek ihtilafların ıijzümüııciciistaııbul {Merlrez ve A,nad,olu} ıvıahı.c,mc, * i.." o.ı.lİ".,",r'rİ,İ-,Ji rılriuğunu kabu1 cclcrlcr
'18} mıddt" i"-'"} sahık:<Jt'rı tıluşan işbu Dr()ı()k(rı .--i-::-1.1..::.j,.,..._.Y..i.],ıarihindc 

1.J."1 nii-hı, (,ıiır:ıü<';ıızııİıiıınıış vc Yüı-ürlüğı: girrnisıir.'P*r.k,,*"";;;''r;;'.r"co"", ıartıllarcaı müzakt_.rt: cclil<:rt:k
:j:,;;:;-"*'' 

oİi;p, tlıi-aı'l'ar ğrrıt<ık<ılü., 
',,*r*,,,r, 

okumı-ış vc :ıı-ıi:ırııŞ rliııraık imza Ctlikl(:rini lı<lvıln
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