
MAAŞ ÖDEMELERİ PROTOKOLÜ 

 

 

İşbu Protokol, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent İSTANBUL adresinde mukim YAPI 

VE KREDİ BANKASI A.Ş. [32736 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı, 

Mersis No: 0937002089200741, web adresi: wwww.yapikredi.com.tr](“Banka” olarak 

anılacaktır.) ile Yenişehir Mah. ……………………………adresinde mukim VİRANŞEHİR 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ(“Kuruluş” olarak anılacaktır.) arasında Kuruluş 

çalışanlarına ait Maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi konusunda  akdedilmiştir. 

 

1. TANIMLAR ve KONU 

 

Şube deyimi Protokolü imzalayan Banka’nın VİRANŞEHİR Şubesi’ni, Personel deyimi, 

Kuruluş bünyesinde çalışan ve Maaş ödemelerini Banka aracılığı ile iktisap eden/edecek 

kişileri veya herhangi bir nedenle iş akdi sona ermiş kişileri, Maaş deyimi, Kuruluş’un 

personeline yapacağı maaş, ücret, ek ders ücreti, ikramiye, prim, döner sermaye ve sair 

ödemeleri ve bundan başka iş akdinin sonlanmasından kaynaklanan her türlü ücret ve 

tazminat ödemeleri, Liste deyimi, Kuruluş tarafından hazırlanarak Şube’ye verilen Personel 

ad, soyad, TC Kimlik Numarası, Hesap Numarası ve ödeme tutarlarını gösteren yazılı 

dokümanı, Ödeme Günü deyimi, Maaş tutarlarının Kuruluş tarafından Banka’ya yatırıldığı 

günü takip eden 2.(ikinci)işgününü ifade eder. 

 

Konu 

İşbu Protokol’ün konusu, Kuruluş’un aşağıda belirtilen şekilde Banka’ya ulaştıracağı 

bilgiler doğrultusunda ve dönemlerde, Personeline yapacağı Maaş ödemelerini Banka 

nezdinde her bir Personel adına açılacak hesaplara otomatik aktarımını içeren, Banka 

tarafından sunulacak Maaş ödemeleri hizmetinden yararlanma koşullarının düzenlenmesidir. 

 

2. PERSONEL'E HESAP AÇILMASI VE FİRMA BİLGİLERİNİN BANKAYA 

İLETİLMESİ 

 

2.1. Personel’e Hesap Açılması ve Banka Kartı Verilmesi 

Kuruluş, Maaş ödemesi yaptığı Personel’in Banka'ca istenen bilgilerini istenen dosya 

deseninde Viranşehir  Şubesi’ne ulaştırılacaktır. Liste ile bildirilen Personel’in her biri adına, 

Bankanın hesap açılışıyla ilgili prosedürü kapsamında, Şube nezdinde ayrı ayrı vadesiz 

mevduat hesabı açılacak ve her biri adına Banka Kartı basılarak, teslim edilecektir. 

 

2.2.Ödeme Bilgilerinin Banka’ya Ulaştırılması  

 

2.2.1 Elektronik ortamda dosya transferine ilişkin teknik ve uygulama esasları aşağıda yer 

verilen şekilde belirlenmiş olup, Banka ve Kuruluş dosya transferini bu esaslara uygun şekilde 

gerçekleştirecekleri konusunda mutabık kalmışlardır. Dosya transferlerinde kullanılacak 

sistem/program Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (bundan böyle “KBS” olarak 

anılacaktır) olarak tanımlanmıştır. 

 

2.2.2 Kuruluş’un, Banka’nın Maaş Ödemeleri hizmetinden yararlanabilmek için, her bir 

ödeme döneminde, personeline o dönem için yapılacak Maaş dökümü Maliye Bakanlığı 

(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim 

Sistemi üzerinden Banka’ya iletilecektir. 

 



Dosya Transfer Esasları: 

 Kuruluş personeline o dönem için yapılacak Maaş dökümünü içeren dosya transferi,  

T. C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından KBS üzerinden 

yapılır. 

 

 T. C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından KBS üzerinden 

iletilen dosya Banka tarafından format ve içerik kontrolünden geçirilir. 

 

 Format kontrolünde hata var ise Maliye Bakanlığı’na düzeltilmesi gereken 

bilgiler otomatik bilgilendirme olarak iletilir ve sistemdeki dosya kaydı 

silinerek yeni dosya yüklenmesi beklenir. 

 Format kontrolünde hata bulunmuyor ise içerik kontrolü yapılır ve kontrol 

sonucunda Şube’ye onaylanmak üzere gönderilir. 

 Kuruluş, Personel’ine ilgili dönem maaş ödemeleri için hazırlayacağı Onaylı Banka 

Ödeme Listesini Şube’ye iletir.  

 

 Banka, Kuruluş’un Onaylı Banka Ödeme Listesinde yer alan toplam personel sayısı ve 

toplam ödeme tutarı bilgisi ile T. C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 

tarafından KBS üzerinden iletilen dosyadaki toplam tutar ve kayıt adedi bilgisinini 

karşılaştıracaktır. Kuruluş ve T. C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 

tarafından ayrı ayrı olarak iletilen toplam personel sayısı ve toplam ödeme tutarı 

bilgilerinde  farklılık bulunmuyor ise dosya Banka tarafından onaylanarak ödeme 

yapılmak üzere Banka sistemine yüklenecektir. 

 

 Toplam personel sayısı ya da toplam ödeme tutarında ortaya çıkabilecek tutarsızlıklar 

Şube tarafından Kuruluş’a bildirilecektir. 

 

 T. C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından maaş ödeme 

dosyasının gönderdiği gün üzerinden en geç 5 iş günü içinde, Kuruluş’un Onaylı 

Banka Ödeme Listesini Banka’ya iletmemesi halinde Şube tarafından ödeme  işlemi  

gerçekleştirilmeyecek ve  dosya otomatik iptal olacaktır. 

 

 T.C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ve Kuruluş tarafından bildirilen 

toplam personel sayısı ve toplam ödeme tutarı bilgileri arasında tutarsızlık olması ve/ 

veya tutarsızlığın Banka tarafından bildirilmesine rağmen bildirimden en geç 1(bir) 

gün içinde  Banka’ya Onaylı Banka Ödeme Listesi verilmemesi ve/ veya ödeme 

talimatının en az 5 (beş) iş günü öncesinde Şube’ye  gönderilmemesi ve/ veya  

Banka’dan kaynaklanmayan nedenlerle herhangi bir ihtilaf doğması halinde Banka’ca 

ödeme gerçekleştirilemeyecek ve bu  nedenle Banka’nın hiçbir yükümlülüğü ve 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.   

 

 Kuruluş; söz konusu dosya transfer esaslarına uygun davranmadığı ve / veya bu 

esasları kısmen dahi olsa ihlal ettiği takdirde, doğabilecek her türlü hata, eksiklik 

vesair olumsuzluk ve her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. 

Banka'nın bu hususlar nedeniyle hiçbir yükümlülüğü ve   sorumluluğu olmayacağını 

Kuruluş kabul ve beyan eder. 

 



2.2.3 İlgili dönem için Kuruluş personeline yapılacak ödeme bilgilerinin gönderiminde T.C. 

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından eksik/hatalı bilgi verildiği 

taktirde, özellikle KBS üzerinden yapılacak veri transferinde bu durum Kuruluş’un isteği 

dışında sistem kesintisi vs. nedenlerden kaynaklansa dahi bu aksaklıklar T.C. Maliye 

Bakanlığı(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından giderilmediği müddetçe Banka’ca hizmet 

verilmeyecek ve Banka’nın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Kuruluş bu gibi 

durumlarda Banka’ya karşı itiraz veya talep hakkı bulunmadığını, personelin bu gibi 

durumlarda vaki olabilecek itiraz ve/veya taleplerine münhasıran kendisinin muhatap 

olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

2.2.4 Kuruluş; Personel’e ait her türlü bilginin değişmesi nedeni ile ad, soyad, adres, yeni 

Personel girişi, Personel’in işten ayrılması, maaşının arttırılması ve benzeri her türlü 

değişikliği de Banka’yaderhal bildirecektir. Bildirmeme nedeni doğabilecek her türlü 

sorumluluk Kuruluş’a ait olacaktır. 

 

2.3.Ödemelerin Toplam Tutarının Nakden ve Def’aten Yatırılması 

 

Banka tarafından işbu Protokol kapsamında yapılacak Maaş ödemelerinin organizasyon ve 

işleyişi gereği Personel’e yapılacak Maaş ödemelerinin o döneme ait toplam tutarını, ödeme 

tarihinden en az 2 (iki) işgünü önce, aylık haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ders, fazla  

mesai,  tedavi  yardımı,  sosyal  yardım,  yolluk,  vb.)  ise ödeme tarihinden en az 1(bir) iş 

günü önce en geç saat 17.00’ye kadar, Banka'ca Personel hesaplarına intikal ettirmek üzere 

Şube’de açılacak Kuruluş hesabına, Kuruluş tarafından nakden ve def’aten yatırılacaktır.   

 

2.4.Ödemelerin Personel Hesaplarına Aktarımı 

 

Kuruluş'un bildireceği ödeme gününde Banka kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda, o 

döneme ilişkin maaş, ikramiye vs. ödemeleri, Kuruluş'un yatırdığı tutardan alarak her bir 

Personel’in hesabına alacak kaydedecek, ödeme tarihi (memur olarak görevli personel için 

her ayın 15’i)  itibari ile bu tutarı hesap sahibi her bir Personel’in kullanımına hazır hale 

getirecektir. BANKA tarafından hesaplara aktarım saat 00:01 itibariyle başlayacak ve mücbir 

nedenler haricinde 06:00‘e kadar tamamlanacaktır. 

 

2.5.Banka’nın Sorumlu Olmaması 

 

Maaş tutarlarının hiç veya süresinde yatırılmaması veya eksik yatırılması veya yatırıldığı 

halde Kuruluş hesabına yasal merciler tarafından haciz, tedbir gibi bir takyidat konulması 

sebebiyle Banka'ca hizmetin gerçekleştirilememesinden; Personel hesaplarına aktarılacak 

tutarlarda, Kuruluş tarafından iletilen bilgiler veya sistem arızaları nedeniyle oluşabilecek 

hatalardan (eksik, fazla, mükerrer veya ayrılan Personele yapılan ödemelerden ) Banka’nın 

gerek Kuruluş’a, gerekse Personel’inekarşı hiçbir sorumluluğu olmadığını, gerek kendisi 

gerekse Personel’i tarafından Banka'ya bu nedenle herhangi bir talep veya itiraz 

yöneltilemeyeceğini, Personel’inbu gibi durumlarda vaki olabilecek taleplerine kendisinin 

muhatap olacağını, bu nedenle Banka’nın herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması 

halinde ise, söz konusu tutarı Banka’nın ilk talebinde nakden ve def’aten; ödemenin 

gecikmesi halinde, gecikilen günlere ait işleyecek kanuni faizi ile beraber ödemeyi; Kuruluş 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

 



3. TELE24 ÜNİTESİ’NE  İLİŞKİN HÜKÜMLER: 

 

Banka’nın Yenişehir Mahallesinde kendi standartlarındaki 1 adet ATM Ünitesi’nin, 

....................................................... adresinde  kurulmasına ve kullanımına ilişkin koşullar 

aşağıda düzenlenmiştir.    

 

3.1 ÜNİTENİN KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER: 

 

3.1.1 Banka, ATM ünitesi içinde, cihazın kullanımını kolaylaştırıcı,yol gösterici ve bilgi 

verici mahiyette tüm döküman ve araçları bulundurabilecektir. 

 

3.1.2 Ünitenin kurulması ve kurulduktan sonra yapılacak teknik hizmetler, bakım onarım 

faaliyetleri, üniteye para konulması ve alınması işlemlerinde Kuruluş tarafından, Banka’nın 

onaylı kimlik belgesini taşıyan yetkili elemanlarına ve anlaşmalı olduğu taşeron firma 

personeline günün her saatinde her türlü kolaylık sağlanacaktır. 

 

3.1.3 Kuruluş, kendisine ait alan için aldığı güvenlik önlemlerini, işbu protokol konusu 

ünitenin kuruluş ve kullanımı için Banka’ya tahsisli bu yer için de alacaktır. Ancak 

Kuruluş’sun aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, üniteye saldırı, bombalama gibi durumlar 

meydana geldiği takdirde Kuruluş sorumluluk yüklenmeyecek ve herhangi bir talepte 

bulunulmayacaktır. 

 

3.1.4 Kuruluş, üniteye ulaşımı güçleştirici veya görünümü bozucu nitelikte uygulama ve 

düzenlemelerden kaçınacaktır. 

 

3.1.5 Kuruluş tarafından ünitenin bulunduğu yerde yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve bu 

nedenle ünitenin yerinin değiştirilmesi zorunlu olduğu takdirde ünite taraflarca karşılıklı 

olarak uygun bulunan aynı mahalde başka bir yere taşınabilecektir. Kuruluş bu durumda söz 

konusu unite için eskisi ile aynı kuruluş ve kullanım avantajlarına sahip bir yeri Banka’ya 

tahsis etmeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

3.1.6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 14.09.2007 tarih 

ve 26643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankalarda Bilgi Sistemleri 

Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ kapsamında, kurulan ATM cihazlarında 

müşterinin klavye hareketlerini görmeyecek şekilde güvenlik kamerası bulunacaktır. Kamera 

sisteminin kurulumundan ve çalışabilirliğinden Banka sorumludur. 

 

3.1.7- Banka 1 ay önceden, kiraya verene bildirmek kaydıyla her zaman kira sözleşmesini 

fesh edebilir. 

 

3.2 ELEKTRİK VE DATA BEDELLERİ: 

 

ATM ünitesi için gerekli elektrik Kuruluş tarafından temin edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



4. PERSONELE SAĞLANACAK AVANTAJLAR 

4.1 Personelden maaş hesapları için aylık veya yıllık Hesap İşletim Ücreti BANKA'ca 

alınmayacaktır.  

4.2 Banka'nın Sınırsız Bankacılık Hizmetleri için üye olacak olan Personelin, Banka'nın 

Internet Bankacılığı hizmet kanalından yapacağı havale işlemlerinde herhangi bir ücret 

BANKA'ca alınmayacaktır.  

4.3 Banka’nın Sınırsız Bankacılık Hizmetleri için üye olacak olan Personelin, Banka’nın 

Internet Bankacılığı hizmet kanalından yapacağı EFT işlemlerinde herhangi bir ücret 

Banka'ca alınmayacaktır. 16:45 ila 17:20 saatleri arasında yapılabilen "Geç EFT" işlemleri 

muafiyet kapsamı dışında tutulup, Banka'ca geç EFT kapsamına giren zaman dilimlerinde 

yapılan EFT işlemleri için Banka tarifesi üzerinden ücret alınacaktır. 

4.4 Banka'nın Sınırsız Bankacılık Hizmetleri için üye olacak olan Personelin, Banka'nın 

Mobil Bankacılık hizmet kanalından yapacağı havale işlemlerinde herhangi bir ücret Banka'ca 

alınmayacaktır.  

4.5 Banka'nın Sınırsız Bankacılık Hizmetleri için üye olacak olan Personelin, Banka'nın 

Mobil Bankacılık hizmet kanalından yapacağı EFT işlemlerinde herhangi bir ücret Banka'ca 

alınmayacaktır. 16:45 ila 17:20 saatleri arasında yapılabilen "Geç EFT" işlemleri muafiyet 

kapsamı dışında tutulup, Banka'ca geç EFT kapsamına giren zaman dilimlerinde yapılan EFT 

işlemleri için Banka tarifesi üzerinden ücret alınacaktır. 

4.6 Talep eden Personel’den, Banka kendi standart değerlendirme ve uygulama ilkeleri 

çerçevesinde uygun göreceklerine işbu protokolün imza tarihinden sonra kredi kartı vermesi 

halinde, işbu verilecek kredi kartları için kart hamillerinden işbu Protokolün yürürlük 

süresince kredi kartı üyelik ücreti ve kredi kartı üyelik yenileme ücreti almayacaktır. İşbu 

Protokolün imza tarihinden önce Banka tarafından verilmiş olan kredi kartları için tahakkuk 

etmiş olan kredi kartı üyelik ücreti ve/veya kredi kartı üyelik yenileme ücreti Banka 

tarafından kart hamillerine iade edilmeyecek, bu durumda olan kredi kartları için işbu 

Protokol'ün yürürlük süresince sadece takip eden yıllarda üyelik yenileme ücreti 

alınmayacaktır. 

4.7 Banka Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin bankacılık işlemlerini daha 

kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir.  

4.8 Banka’nın Tele24 Ünitelerinden TLcard ile günlük nakit çekim limiti Personel için mücbir 

nedenler haricinde 2.000-TL. olarak uygulanacaktır.   

 

5. ÖDEME 

 

İşbu Protokol’ün yürürlük tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi, tüm hükümlerine 

uygun olarak olağan bitim tarihine kadar ihtilafsız olarak yürürlükte kalması ve Kuruluş’un 

maaş ödemelerinin Protokol süresince kesintisiz olarak Banka aracılığı ile yapılması 

amacıyla, Banka ürün ve hizmetlerinin Kuruluş ve Personel’e tanıtım, reklam, satış ve 

sunulmasını kapsayan bankacılık hizmetleri için  iş geliştirme  ve müşteri aidiyetinin 

sağlanması hususundaki harcama tutarı olarak, Kuruluş tarafından verilen işbu Protokol'ün 

ekinde yer alan  listede maaş hesap numarası ve adı soyadı bilgileri yer alan her bir daimi 

kadrolu Personel’e ait maaş hesabına işbu protokolün yürürlüğe girmesini müteakiben 5(beş) 

iş günü içinde Banka tarafından peşin olarak 1.650,00-TL.( Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası) 

ödeme yapılacaktır. Ödeme işi tamamlandıktan sonra Banka tarafından Kuruluş'a veya 



Personele başkaca hiçbir ödeme yapılmayacak ve ilave talepler dikkate alınmayacaktır. 

Bildirilecek liste ve bu listenin tüm içeriği, Kuruluş'un sorumluluğunda olup, Banka, bildirilen 

listedeki Personel’e ödeme yapmış olmakla yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiş 

olacak, listede adı yer alan ya da almayan kişilerden gelmesi muhtemel herhangi bir talebi 

dikkate almayacaktır. Listede adı yer alan ya da almayan kişilerden gelmesi muhtemel 

taleplerin muhatabı, münhasıran Kuruluş olacaktır. 

 

Banka, protokolün başlangıç tarihinden sonra, Kuruluş’a açıktan ve ilk defa atama yoluyla 

göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen her personel için personelin protokol süreci 

içerisinde yazılı başvurması halinde teklif edilen tutarın protokolün yapıldığı zamandaki 

personel başına düşen miktarın protokol süresine bülünmesi ile bulunan aylık tutar oranın 

yeni personelin göreve başlamasından itibaren protokolün kalan süresine (ay olarak) çarpımı 

sonucu bulunan tutarda ödeme yapacaktır.  

 

Banka, naklen gelen personele ise protokol süresi içerisinde Kuruluş’a yazılı alarak 

başvurması halinde daha önceki çalıştığı kurumdan promosyon aldığı süreler düşülerek, 

belgeye dayalı olarak kalan süre hesap edilip ödeme yapılacaktır. Ödemeler Banka’ya 

başvurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacaktır.  

 

İş geliştirme tutarı Personelin Banka nezdindeki hesabına yatırılacaktır. Kuruluş’un Personel 

sayısındaki artış, iş geliştirme tutarının arttırılması hususunda bir talep hakkı 

doğurmayacaktır. 

 

6. SÜRE VE GERİ ÖDEME 

 

6.1 İşbu Protokol imza tarihinden itibaren 14.05.2021 tarihine kadar geçerli ve yürürlükte 

olup, sona erme tarihinde her hangi bir uyarıya gerek kalmaksızın sona erer.  

 

6.2 Kuruluş’un işbu Protokol’ü süresinden önce tek taraflı olarak sona erdirmesi halinde, 

Kuruluş, Banka’ca 5.madde kapsamında ödenen toplam tutarı, ödeme yapılan tarihten itibaren 

işbu Protokol’ün sona erdirilme tarihine kadar geçecek günlere ait işleyecek kanuni faizi ile 

beraber, Banka’nın yapacağı ilk yazılı talep üzerine nakden ve def’aten iade etmeyi kabul ve 

taahhüt eder.  

 

7. KURULUŞ’UN HUKUKİ YAPISININ DEĞİŞMESİ 

 

7.1 İşbu Protokol süresince Kuruluş’un isim/ünvan ve/veya hukuki statüsünün değişmesi 

veya bir başka kurum veya kuruluş ile birleşmesi veya devrolması halinde, yeni isim/ünvan 

ve/veya hukuki statüye sahip kuruluşun veya devralan veya birleştiği yeni kurum veya 

eskisinin devamı niteliğinde olması ve bu hususun Kuruluş tarafından resmi belgeler ile 

ispatlanmış olması koşulu ile, ve Banka’nın da uygun görmesi halinde, işbu Protokol aynı 

koşullarla devam ederek işleyiş ve yürürlüğünü sürdürecektir. Ancak, işbu Protokol’de 

düzenlenen hizmetten yararlanmak isteyen ve hak sahibi olduğunu iddia eden iki veya daha 

fazla kuruluş veya tüzel kişilik bulunması halinde Banka Protokol konusu hizmeti verip 

vermeyeceğine ve hizmet ilişkisine hangi kuruluşla devam edeceğine, tek taraflı olarak, karar 

verme hakkına sahiptir. 

 

7.2 İşbu Protokol konusu hizmetin verilmesi ile ilgili olarak Kuruluş adına Banka nezdinde 

açılacak hesabı Banka gerekli görmesi halinde Kuruluş'a bilgi vererek (hizmetin ve/veya 

değişen maddi koşulların gerektirmesi halinde; hesap ve/veya Müşteri Bilgi Dosyası (MBD) 



değişiklikleri, şubenin kapanması, şubenin devredilmesi, şubenin birleştirilmesi gibi 

nedenlerden dolayı, v.s.) hesabı kapatarak başka bir hesap açabilir ve işbu protokol konusu 

hizmetler bu hesap üzerinden yapılmaya devam edebilir. Bu takdirde, açılacak olan yeni 

hesap daha önce açılmış bulunan hesabın devamı niteliğinde olacağından Banka ile Kuruluş 

arasında ayrıca başka sözleşme akdine gerek bulunmamaktadır. 

 

8. GİZLİLİK 

 

Banka anlaşma sürecince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem şartname hükümleri 
uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunun hükümlerine göre başa bir amaçla kullanmayacak bu 
bilgileri mevzuat gereği taraflardan bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ya da kurumlar dışında 
gizli tutacaktır.  

 

9.TEBLİGAT   

 

Taraflar, işbu Protokol’den doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda aşağıda belirtilen 

adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres 

değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri taktirde dahi bu hususun geçerli 

olacağını kabul ve beyan ederler. 

 

10.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ  

 

İşbu Protokol’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Adana Mahkeme ve İcra 

Daireleri yetkilidir.  

 

11. DAMGA VERGİSİ  

 

Banka sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her 

türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür. İşbu Protokol damga vergisi 

Vergi Dairesine Yatırılıp Vezne Alındı Belgesinin işraz edilmesi ile geçerli olacaktır.  

 

 

İşbu 11 (onbir) maddeden oluşan Protokol…./…../……..tarihinde tek nüsha halinde 

imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

KURULUŞ      BANKA 

 

 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

Viranşehir Şubesi     MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 
(Kaşe ve Yetkili İmzalar)      (Mühür ve Yetkili İmzalar)   
 

 

Adres:       Adres: 


