
KURuM MAAş öo:ııt pnoıo«oı-ü
TARAFLAR

Madde 1- BıJ plotohol TÜRKiYE VAK|FLAR BAİ.ıKAsl T.A,o lĞDlR ŞUoesl lle T c lĞDlR UNlvf Rsi rFSl
REKTÖRLUĞÜ araslnda aşağldak şarllarda tam bir mutabakata vanlmai surelryle imualanmlşİr,

AMAc

Madde 2- Bu protokolün amacı. T.c. lĞDlR ÜNiVERSiTEsi neKıÖnLÜĞÜ porsonelinin maaş, ücrel Ve
diğer ödemeler]nin TÜRK|YE VAKjFLAR 

'ANKASl 
T,A.o. Bankorıat-724 sis|emi ar6cıhğı ile ödenmesine

ilişkin uygulama kurallalınl düzenlemektiı,

TANIMLAR

Madde 3- Prolokold€ yol aüan,
BANKA: lÜRKlYE VAKlFLAR BANKAsl T A.o
BANKA ŞuBEsi; lĞD|R ŞUBEslNl
KURuLuş; T.c, lĞDlR üNlVERsiTEsl REKTöRLüĞü
ÖoEME; Personelın alacağl maaş, ]kramiye, mesai, Vergi iades], ek ders, döner sermaye V.b. öde.İıele nin net
lutarınl,
KEslNTi; kanuni kesintiler dıŞlnda kömür, spor, tabldot, yardlmlaşma sandlğ|, koopelalif V,b. personel
hesablndan ıahsll ed,le.ek llglİ alacailllara odenecek olan kes,nlılen
VALoR: Kuruluş larallndan ödeme loplam tutarlnln, ödeme günunden ne kadar önce Bankadaki vadesjz
mevduat hesabına yatlnl.nasl gerektiğini ifade eden si]reyi,
oTo: Ödeme ve kesinti lenımlannda yer alan bilgi|erin 8anka sistemine ıletileceği Dosya Tlansrer otonasyonu
sisleminl.
ÖDEuE GÜNÜ; Her ay,n .l5 .. ...... gününü Ve dıgeİ öden"e gJnlennl Jade eder.
ÖN AK|BET; Ödeme oncesl KURULUŞ larafından yüklenen dosyanın dn bilgisinl ]fade eder,

KAPsAİl

Madde 4- Bu protokol k!ı.ulUşun ödemelerj için Banka şubesi nezdinde açtlracağl Vades z mevdual hesabl iıe
kuruluş personeline açtlfllacak Vadesiz fievdı]at he§apla.lnln işleyi§ini, Bankanln Bankoma1-724
hizmetlerinden yalarlanma ve Bankanın b]leysel ülr:jn-hizmel]ğrinjn kıJruıuş personeline (Kledili Bankomat,
Kredl Kartl, Düzenli 6deme, internet, call ceniel Vb") pazarlanmasl esaslannl kapsar, Prolokot hükümleri
Kulirluş ve Banka'nln işyerlednin 1amamlnl kapsamaktadlr.

Bu plotokol kapsamlnda sunuıacak hizmeiler, işbll prolokolün imza la hindeki KURULUŞ bünyesinde görev
yapan Ve halen çallşmakla olan personele ilişkin ödemelenn gerçeklğştiailme§ini kapsamaktadıl, Bu pıotokolğn
yürürlük sülesi içinde KURULUŞ bünyesine kaılacak yeni pelsonel de bu p.otokol kapsamlnda sunı]lacak
hizmetlerden yalallanacaktır, Ancak, bu yaladanma işbu prctokol kap§amlnda BANKA'nln başlanglçta
üsllendiği parasalveya para ile ölçülebilen yükümİülüklerinin BANKA aleyhine artma§lna neden olrnayacaktıl,
KURULUŞ, bünyes ne kalllan/katllacak yeni personeli BANKA'ya biıdirmoklo yükümlü olup, söz konusu
bild limin zamanında Ve/Veya hiç yapılmama§. nedeniyle gerçekleşecek her tüllü 2arardan KURULUŞ sorumıu
olacaktlr. Per§onel laraflndan promo§yona yönelik bil hak taleb]nde bıJlunıJlmasl halinde bundan KtJRULUŞ
sorü]mlu olacakil,

KURuLUŞ pe.soneljnin ilk maaş ödeme işjemine .ıl/dol,zq§ taİihinde başlanacaklll.

PRoToKoLüN isLEYisi

Madde 5-aANKA, hazlrladlğ. DTo altyapı§lnln KuRuLuŞ tarafından kullanllabllmesi jçin K|.]RIJLUŞ'un
belirlayeceği kişi veya kişilere, DTo sistemine bağlanacağü web / FTP / e-posta adresi ile bıJ.ada i§lem
yapmastna imkan sağlayacak kullanlcl adl ve şifre|erini v6recekti.. KURUL[JŞ, oTo all yapls.nl kullanl*en
BANKA §istgmine herhangi blr zarar Vermeyeceğini gayrikabili rücu kayllstz Ve şarlslz kabuı, beyan Ve taahhijt
edel-

Madde 6-KURULUŞ, öderİe Ve keslnljbilgilerin]. DTo aracıhğl ile odeme ve kesintigününden asgaı 2 (ikı)
iş gunü once sisteme yükleyecektlr.
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KuRuM MAAş öoeut pıoroxoı_ü
Madde 7-KURULUŞ, BANKA şUBEsl'nde hesablnln bu]unmaması halinde bir Vadeslz İ\,4evduat Hesabı
açtl€cak Ve bu Vadesiz lrevduat Hesabında ödemelel için en az (2) iki iş günd önce, toplam ödeme lıJtarl
kadar rırebıağl hazır bulunduracakİr. BANKA, ödeme gününden {2) ikl iş günü önce KURULUŞ'un Vadesiz
mevduat hesablnı kontloı etrneye başlayacak toplam ödeme iuta kadar bakiyeyi KURiJL[JŞ'un Vades]z
mevduat hesablnda bloke edeceklir. Ödemeler, b! bloke işlen]in müteakip, bu Maddede beli(ilen Valol süresi
olan (2) iki iş günü sonunda gerçekleşecektir. Hesap bakiyesinin blokeye ahnmasl gereken toplam ddeme
lutaından düşük olmasl dul!munda ddeme işlemi başlaİımayacaktlr

Madde 8-Herhangi bir ödeme günün(ie valöl süresi iPlisinde odeme tulaı kadar meblağln KıJruluş
hesablnda bulunmamaslndan doIayl BANKA laaaflndan ödemele.in yapılmamasl ya da gecikme meydana
gelmesi durumunda BANKA'nln, gerek KuRULUŞ gelekse KURuLUŞ personeline ka[şl hiçbir sorumluluğu
ya da lazmin yukümlulırğü bulunmamaktadlr, Bu durumds (URULUŞ'un isieğl doğlulttrsunda ddemo günü
gecikilen §üle kadal ertelenebiiecektil. Her halükarda ödeme tutan kadgl meblağ KuRuLuŞ'un hesabında
bu]unmaz ise BANKA'nln ödeme yükümll]lüğü bulunmamakta olup, bu nedenle yaşanabllecek herhangi bir
lhlilaftan KURULUŞ sorumlu olacakhl.

Madde 9"llaaş tuladan ödeme gününi]n başladlğl gece (saa| o1:oo'den rtiba.en) 1lglli persone]in
hesaplarlna alacak kaydedi|ecek. aynl anda bu hesaplar üzerinde tasarruf hakkl başlayacaktr.

Madde 10- BANKA, Vadesiz tasarlf mevduall hesab açtlran KURULUŞ pefsoneıine Bankomat 724 (maaş
kartl) karll haz,rlayacak Ve hesap sahiplerine BANKA nezdinde ilgili sozleşme Ve evraklar imzalalllmak
suretiyle leslim edecektir. Pe§onele ödemeler Bankomat 724 (maaş kan0 karll aracıllğlyla yapllacaknr.
Protokol süres boyunaa KURUıUŞ personelınden Bankomat-724 (maaş kartl) kartı ve Kredi kartlaltndan
(MilPjus Kredi Kartlan ve bunlalğ ait Ek Karllar hariç olmak üzere) kart ücüeli ahnmayacaktır (mevcut BANKA
kartlannln önceki ylla a]t kad ücretıeri hariç olmak üzere). XURULUŞ personelinjn maaş hesaplannl kullanalak
lntemet Bankaclllğl araclllğlyıa yapacağl günlük havale Ve 1 ay içeris nde toplarn 'l maaş tutannda yapacağı
günlük EFT işlemleli üclelsiz oıacakİl (TcMB payl haliç), KüRULUŞ personelinin hesaplaflna hesap işletim
ücleti yan§ltllacak olmakla bİlikle; Yasal melzuat Ve BANKA uygıJıamalan doğrultusunda, BANKA'oa
belirlenen ürünlerin pe§o.e|in maaŞ hesab|na tanlmlanmaslna Ve söz konusu ürünleria kul|anlmlna bağll
oıarak personelin maaş hesapıanndan hesap !şletim ücreti alınmayacaktlr Bahse konu uygulamalarla lgili
olarak, Yasal l\rev-zuat Ve Banka uygulamalan doğrullusunda Banka değişiklik hakklnl sakh iutar.

KURULUŞ personeline Verilecek diğer Bankacıhk hizmetlerinde BANKA'nln genel uygulama Ve ta.ifelerı esas
al]nacak oıup. yaİnm hesaplan ile ilgil] olarak Me*ezi Kayat KululuŞu, Takasbank, 3isT vb. kurırmlara
ödenecek tularlar tahsil edilecektir. Ivlaaş hesabl kLıllanılalak Veriıecek otomatik ödeme lalimatlanndan (su,
elektlik, doğalgaz, telekom, cep telefoni] Vb.) masraf aınmayacakllr (lgii kı]İumlalca tahsil edilen masraf
iuiarlanndan BANKA so.umlu değildi].).

Madde 11- Ödeme Ve kesinti transfellelin]n içeiğinden BANKA sorumlu olmayacaktır. DTo sist€minde
yapılan hertilrlü bilgitransfednin sorumluluğu Ve kontlolt] KtJRlJLL]Ş a ait olacaklll.

Madde'12- KuRULUŞ odeme ve virmanlann alacakll iaraflndan kabule Ve kontıole labi olduğunu,
8ANKA'nln, yapl|acak bll tül işlemlel nedeniyle ta€flal a.asında BANKA'dan kaynaklanmayan bir ihtilafta
solumluluk yüklenmeyeceğin] kab!l eder,

Madde13- KURULUŞ bu protokol hükümleri !ıyannca BANKA araclllğıyla ödemelea gerçekleşt İ]lecok
pelsonelinden holhangi bir kesinti yapllmasl gerekliğ takdilde, büJ kgs]niiloli, DTo sistemine iki (2) iş günü
önces]nden yükleyecek Ve 8ANKA, pe§on€Lin hesaplanndan bu kesintr lutarlannl çekerek, KURuLUŞ'üJn
bildi.miş olduğu Vadesiz cari hesaba aklaracaktlr. KURULUŞ bu şekilde yapllmaslnl talep etliği kesint]
lşlemlednde kullan|lan dosyar DTo sistemine yüklediğınde personel]yle Ve !ç!ncü kişilerle arasında bu
sebeple onaya çlkabllecek bir ihtilafia 8ANKA'n|n sorumlUluğu bulunmadlğlnl kabulVe laahhüt eder.

Madde 14- Banka, ödemede bulunduğu peGonele daha iyi hizmet Vormak Ve meydana gelgn toknoloiik
yenilikleli yansltmak amaclyla gelektiğinde başlanglçta Verilen Bankomat,724 (maaş kart' karllannl topluca
değiştirme hakklnl kendinde sakll tutal

Madde'|5- KURULUŞ ile BANKA kaynıan araslnda farkıllk ya da tutarsl2llk olmasl halinde BANKAnln
kay(lanna göre işlem yapllacaktlr
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Madde't6- Kuruluş, ödeme Ve kesinll işlemlerinin tamam]aİma§nl müteakip bu işlemlele ilişkin tistelore
DTo sisternj araclllğı ile erişebilecektir, Aynca, Kurum taraflndan biıdirilen e po§ta adresleline, yapalan işlem
sonuçlaına ilişkjn b lg ler göndelilecekt l

Madde 17- KURULUŞ, 4, maddede yel alan ilk ödeme gününden önce, örnek ödeme tlansfel bilgileini
haallaya?k BANKA'ya teslim edecek Ve gelekli tekn]k testlenn lafiamlanma§lnl sağıayacaktlr. söz konusu
ödeme t.ansfel dosya§lnln BANKA taraflndan tesl edilip yazlll olarak uygunluğu bildirilmeden bu protokol
yüüllüğe qirmeYecektir.

Madde 18- KURULUŞ personeline yapacaği ödemeleİ deyimi kapsamlndaki tüm ödemele.ini Bankomat-
724 hesaplan araclllğl ile ödemey] kabul Ve taahhüt edel,

Madde 19" KuRULIJŞ personelinin, (layin, istifa, iş akdifesh, ölüm Vb, sebep|erle) KURULUŞ ile ilişkisin n
kosilmesi, personele yapılacak her lürlü ödeme üzerine herhangl bir sınlllama konmast halindei (haciz, ihtiyati
tedbir karaa Vb.) oTo sist€mj j]e tEnsfer etmiş olduğu dosya|ann]n ön akübeti o]uştu.ulmamlş jse bu dosyayl
gerekçesinj belirlerek iplaledecek Ve geleklidüzeltmelen aynl gün iç€nsınde yapa.ak yonrden DTo sislemine
yükleyecektir. söz konusu düzeltmelerin zamanlnda yapllmaya€k DTo sistemlne yüklenememesi nedeniyl€
BANKA'nln (URULUŞ pelsoneline geç ödeme yapmasl durumunda gerek personele gerekse üçüncü kişilere
karşl her lürİü sorlmluluğun kendisine aıt oıacağlnl KURULUŞ, gayrikabiıi njcu kaylts12 şartslz kabul, bgyan ve
taahhüt eder-

KURtJLLJŞ'un kend] adlna mevcut Veyahul adlna açtlracağl Vadesiz mevduat hesab] KuRULLJŞ
la.afından şb].] protokolde belirtilen hususlar ha.icjnde başkaca banıaclllk işlemlelinde de kullanllacak ise hel
türla Bankaclhk işlemle.inde BANKA'nln genel uygulama Ve taife]eli esas alİnacaldıl.

Madde 20- Bankaca Kurulr.]şa Verilen DTo Kılllanım Kllavuzu, lşbu proiokoıün ekl Ve aylllmaz bir
parçasldlr. DTo sisteminde Bankaca yapllacak olan düzenlemeler çerçevesinde, DTo Kullanlm Kl]avüzunda
meydana gelebi|ecek değişikıikıeade Banka bu değlşikhkle Kuruluşa yazllı olarak bildirecektil.

iladde21- lşbu protokolde belirlenen sürc zarflnda KL]RIJLUŞ personeljne maaş ödemes]nin BANKA
aracıllğl ile yaplımaslnln sağıanmasl amaclyla, karşlllkıolarak mutabakata vanlmasü durumunda BANKA
laraflndan lgili Başbakanllk Genelgelen uyannca KuRULUŞ'un yazlll talimatl doğrultusunda persone
hesaplaflna ilk maaş odemesini müleakip peşin olarak aktanlmak l]zere kişi ba§ı 1.755.-TL, promosyon
ödemesiyap.lacaktlr. Toplu promosyon ödemesi yaplldlktan sonra protokol bitiş tarihine son 6 ay kalana kadal
Kurumunlz bünyesine dahil olan kadrolu personele de (Bankanln herhangi bir Şubesi araclllğ,yla maaş
ödemesi yapllan Ve pDmosyon ödenen bir Kurumdan gelrnediğin n belgelenmesi koşuıuyla) (Bankanın
he$angi bir şubesi araclllğlyla maaş odemesi yapllan Ve plomosyon ödenen biİ kurumdan naklen gelen
personele ise, geld]ği Kurumüln prolokoIbitiş tarihinden itibaren, bu plotokolün biliş tarihine kadar olan dönem
üçin fark süre,4(]slelyğvm us!ılü hesapıanarak geldiği kurumun proiokol bitiş talih]nden sonra Verilecek ilk alacak
kaydl talimaıı ile yapllacak ilk maaş ödemesini müteakip promosyon ödenecektll.), Banka a€cıllğıyla maaş
ödemesiyapllmüş olmasl şartİyla; ilk alacak kaydl taıimatl Veriıerek Banka araclığlyla maaş ödeme§lyapllan ay
dehil olmak üzere gelye kalan süre (maaş ödenecek ay §aylsl dikkale allnarak) baz allnarak ilk odenen kişi
başl promosyon lutan üzerinden klslelyevm usuiü hesaplanan promosyon lüJlaa ödenecektiİ,

Promosyon a,denen pelsonelan, plotokol donemi iPrisinde askere gltmesi, 0cretsD izne ayılmasl, tayin olması
Ve işten aynlmasl halidde; ödenen promosyon 1utann|n kalan süleye ilişkin olan klsmlnln (ödenen pomosyon
tutannln kapsadığl dönemden Kuru|uştan aynldlğl larihe kadal geçen §ü€.in düşümüyle e]de edilen)
BANKA'ya iadesi KuRULUŞ iaraflndan sağlanacakİr, A§kere gidecek, üc€tsiz izne aynlacak, iayi. olacak
Ve/Veya işten aynlacak personelin ilişiğinin kesileceği, personel ayıılmadan ve son ayllğlnı almadan,
KuRuLtJŞ ta.aflndan BANKA'ya yaah olarak bildirilecektır, BANKA'ya iade 6dılmesi/8ANKA tararlndan iade
allnması gerekli promosyon tulan hesaplanarak, KuRuLUŞ'un yazılı talimatl Ve ilgili pelsonelin dilekçesine
istinaden, kişinln hak ettiği son maaşlndan, kdem üazminaından vb,den lahsil edilecektil KURULUŞ: iŞ büJ

prolokolün yıjrürluğe g.mes]nden sonra, promosyon ödenen personelin şten aynlmasl durumunda. anllan
pe§onele işten aynlması neden yle yapacağl topl! odemeled (kldem tazmınatl Vb.) BANKA aracll]ğl yapa.

Ka€daşilnla. plomosyonun dağltm, ödeme usuı Ve esaslan tamamen KURULlJŞ'un sor!mlırluğlnda olüJp,

BANKA'nln bu konudaki sorumluluğu KURUauŞ'un yazll talimatl doğrultusunda işlem yapmaklan ibareltir.
KURULuŞ'u. sorumluıuğunda bulunan paomosyon dağtlm Ve ödemelerinden dolay, hel ne şekilde Ve

sebeple olursa olsun BANKA'nln uğrayacağı İüm zaraalal herhangi bir ihbala Ve ihtara gefek kalmaksızln
derhal, nakden Ve defaten KURuLUŞ taraflndan ödenecektir. Başlanglçta belirlenen kişi başl promosyon
tutanndan farklt bir ödeme yap ılmas] d!i.umunda BANKA'nın uğraüÜ zazl KURuLL]Ş taraflndan

de 22. nradde hıkmü uygulanacaktırkarşılanacaktlr. {ş bu protokolün erken
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Madde 22- P.oiokolun KURULLJŞ larailndan süreslnin b]limüne 2 yll Ve üzeli bil süre kaldlğl hald€
feshedilmek istenmes] durumlrnda BANKA'nln diğel yasal haklan sakı kalmak kaydlyla, KURULUŞ fesih
tal hinden önceki ödeme döneminde tüm çahşanlanna yapmlş old!ğu ödemeler toplamlnln % ] 5' ni Ve ödenen
plomosyon lutannln %75'llk kısmlnl,

Prolokolün KURuLUŞ taraflndan süreslnin bitimlne 1 yll Ve üzen bir süre kaldığı halde
{e§hodihok isıenmesi dliJmüjnda BANKA'n!n diğer yasal haklan sakh kalmak kaydlyla, KURuLUŞ fesih
tarihinden dnc€ki ödeme ddneminde lüm çaİşanlanne yapmlş oldı]ğu ödemeler toplamlnln %lo'unu Ve
ödenen promosyon tı]ıaalnln %50'lik klsmlnı,

Prolokolün KuRULUŞ talaflndan süresinin bitimine 1 yl]a kadar bir sü]rc kaldığl halde
teshedilmek istenmesi durum!rnda ise BANKA'nln diğer yasel haklan sak]l kalmak kaydıyla, KURULUŞ fesih
tanhlnden önceki ödeme donem]nde ]üm çahşanlanna yapmlş olduğu ödemelel toplafflnln %5'ini Ve odenen
promosyon tutanİln %40'llk klsmln| ihlarname keşidesine Ve helhangr b]r hilküm almaya gerek kalmaksızın
derhal Ve nakten cezai şarl olarak BANKA'ya odemeyi gayıkabili ralcu kayltslz Ve şartslz kabu], beyan ve
taahhüi eder.

]üiladde 23- KURULUŞi BANKA'nln Kuıum personeline yonelik yapacağl hel lüdü bireysel ürün Ve h]zmet
tanltlm Ve satlşıaına yönelik o]alak, gelek bİebi. gelekse KUrum iç Ve dlş lokasyonunda (yemekhane, lobl,
bahçe Vb. yerlerde sland açarak) yapacağl pazallafia çallşmalanna ali yapı desteğı Verir. Kurum {okasyonu
içerisinde, her ti.]rlü bireysel bankacılk ürün Ve hüzmetinin lanlllml satlşl Vb. konu|arda, maaş ploiokolü
süresince BANKA hak sah bldİ.

iıadde 24- lşb! protokolde KURULUŞ !.Vanı alİnda atllan imzaıar KURULUŞ açı§ından bağlayıcldır

iKAı|ETGAH VE TEBLiGAT ADREsLERi

Madde 25- Taraflann ikametgah Ve lebligat adresle.i aşağlda beıjrtalmiştir.

KURuLuş
T.c. lĞDlR üNlVERslTESl REKTöRLUĞü

BANKA
T, VAK|FLAR BANKASl T,A,o
lĞDlR Şu8Esi

Talaflar, yukanda belirtilen adresleri. tebligal adlesleri olalak kabul edea ve adres değişiklikleri
yaz olaAk bı|dirilmediği sürece bu adle§lere yaplıan tebljgatlal geçerli olacaktır. 8u adresle n değişmesl
durumunda adresı değişen taraf dlğerine durumu derhal noler kanal| ya da iadeli taahhütlu mektupla bildirmek
zorundadlr, Aksi halde ş bu proloko]de yazıh adrese gönderilen yazl ya da tebligaüar ikametgah adresine
gönderilmş saytllr, KURULUŞ'un işbu proıokolde belirtilen adreslnde meydana gelen değişiklelin BANKA'ya
bildjrilmemesinden dolayl BANKA nln uğrayacağl hel lüdü zalarlardan KURiJLUŞ sorurnlu olacaklıl.

Madde 26- lşbu protokole ilrşkin yapılacak değişiklikıel taraflann karşlhkll mutabakatl sonucu
gerçekleştirilecehir.

iiladde 27- Bu p.otokolden doğan ihtllaflann hallinde
y€tkilidir.

l,Goi a lvahkeme ve lcra daireleri

Madd€ 28- lş bu protokol ilk maaş ödeme tarihi olan 
'§ 

/o?/2aÇtarihinde taşıar ve Jsı.QfuZl8urirıinde
sona er9l.

Madde 29- KURULUŞ'a ATİü tahsis edilmesi halinde, ATM kuruıumu Ve kullanlml ile ilgili hükümler ayn blr
ATI\/I protokolü ile dilzenlenecekti..

Madde 30- ]ş bu protokolden doğan damga Vergisl proiokol as]lnln BANKA'da kalmasl kaydlyla BANKA
taraf lndan ödenecektir.
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KURUM MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

Madde31- BANKA'nln KuRULUŞ le yaptlğl hel tüllü tartlşma görüşme, toplanı Vb. dahil Ve bunlada
slnldı olmamak kaydlyia; yazlll, sozlü, elektronik tüm bilgl ve belgeler gizli bilğiler kapsamındadll. Aksi
Taraflalca yaz!h ola.ak belirtilmedikçe Ve^/eyğ b]ldililmedikçe, gerek işbu plotokolün ıüzalanmaslndan önce Ve
prolokolün imzaIanmaslnı takiben yürürlükte kaldlğ. sü.e boyunca Ve gerekse de protokolun heİhangi bir
sebeple sona ermeslnden itibaren BANKA'ca KURULUŞ'a aklanlacak Veya Verilecek ve/Veya KuRULUŞ'un
protokolün imzalanmas]ndan dnce ya da son€ helhangi bıl şekilde Ve yolla lemin edeceği veya muttah
olacağl; BANKA'ya ait her lü.ıu biıoi Ve belgeler münhaslran BANKA'nln mülkiyetindedlr. KURULUŞ gizli
bilgile.i gerek işbu protokolün yürürlükte kaldlğl süre boyunca ge.ekse işbu protokolün he$angi bir seboplo
feshedilnıesi ya da §ona erme§inden itibalen hüçbir şekitde ifşa etmeyecektir. KURULUŞ, kendisi.in Ve
personelinin işbu maddede dozenlenmiş olan yükümlülüklere ayklll davlanmasl halinde, BANKA'nln uğaadlğı
zara.la., tazmin etmekleyükümlüdurler,

Madde 32- l§bu protokol Ve eklerinden kaynakİanan uyuşmazıklarda BANKAnın hel türlü defte. Ve
kayltlan delil teşk il edecektir,

İıladde 33- lşbu pro|okoı ek nde KURULUŞa tesl]m edıecek Vak]fbank Do§ya Tlansfer oiomasyonu
Kurum Kullanlclsl Kuı]anım Kllavuzu'nun KURULuŞ dlşlndan üçüncü kişilede paylaşllmayacağını aksı
lakdirde BANKAnın uğlayacağl her iüdü zarar Ve hak kaytplanndan KURULUŞ'un soruml! ola.ağlnl
KURULUŞ gayrikabili rü.u kabul, beyan Ve laahhül eder.

Madde 34- lşbu protokolün mzalana.ak yürürlüğe girmesi akabinde KURULUŞ taraflndan feshedilmek
istenmesi durumunda, BANKAnın diğer yasal haklan saklı kalmak kaydlyla BANKA katlandlğü maliyetle
KURULUŞ lan lazmln etme hakkln. sakll lutal

Madde 35- ıaratıarca .l"3,ıo6,ıZlftaahinde imzalanan iş bu protokol (35) otuz beŞ maddod6n ibalet olup,
b r aslı, bir suret olalak düzenlenmi§til,

KURlJLUş ÜNVAN| TÜRKiYE VAK|FLAR BANKAsl T
lĞDlR şuBEsi

Erclha n Güı ĞEMEK: 0To Kullanlm Kllavuzu
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