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Ziraat Bankası
Emek/Ankara Şube
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12.10.2020
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T.C.
AILE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKA. NLIĞI
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

38

ilgi: 06.10.2020 tarih ve E-58651462-170.02(930)-2267191 sayı lı yazı nız hk.

51

Başkanlığını zca 22.09.2020 tarihinde yapı lan Banka Promosyonu thalesi kapsamında
Bankamı z yetkililerince imzalanan "Maaş Ödeme Protokolir, tarafinızea inızalanarak yürürlüğe
konmak üzere yazırnı z ekinde sunulınuştur.

82
Saygı ları mızla
. ZIRAAT BAN. S1
Emek/Ankar

51

38

Ek 1:Sözleşme

87

Bilgilerinize arz ederiz.
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Söz konusu sözleşme kapsamı nda Kurum çalışanlarının ATM günlük nakit çekim limitleri
6.000,00-TE olarak güncelleneeektir.

9-

mal GÜL
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Müdür

fibe Adresi
.ube Tel No

51

the Faks Na

Bilgi için
: Emek Mh. Bişkek Cd. No:48 Çankaya/ANKARA
: 0(312) 112 00 05
: 0(312) 212 22 91

Adi-Soyadı
Telefon

:Mustafa AYDOĞAN
:0(312) 212 00 05/ 31

E-Posta

:musaydogan@ziraatbank.et nor

38
87
82
9

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

51

Bir taraftan aşağıda Banka olarak adlandı rı lan Ticaret Sicil Numarası : 1148, Merkezi: Haelbayram
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06050 Altindağ/Ankara, İnternet Sitesi Adresi: www.ziraatbank.comir
olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. adı na EMEK/ANKARA ŞUBESI Şubesi ile diğer
taraftan yine aşağıda Kurum olarak adlandı rı lan .AILE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER
BAKANLİĞİ DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BAŞKANLİĞİ arası nda, Kurum personeline ait
maaş ödemelerinin Banka tarafı ndan yapı lması konusunda aşağıda belirtilen hususlarda tanı bir
anlaşmaya varı lmıştı r.

9-

AMAÇ; VE KAPSAM

82

Madde 1) Mevcut Kurum personelinin maaşları nın, ücret ve avans dâhil her türlü alacakları nı n Banka
tarafından ödenmesine ilişkin uygulama esasları nı düzenlemektir.
PROTOKOLÜN IŞLEYIŞI

38

87

Madde 2) Personelin maaş ödemeleri Şubede personel adı na vadesiz mevduat hesabı açı lmak suretiyle
yapı lacaktı r. Kurum, Banka'da hesap açı lmasını teminen, personeline ait listeyi Banka'nı n talep ettiği
formatta ve elektronik ortamda Banka'ya iletecektir. 13anka, Kurum personeli adı na Şubede açı lmış olan
hesaba bağlı Bankkart bası mı nı gerçekleştirecektir.

9-

51

Madde 3) Kurum, üdeyeceği maaş tutarı nı ödeme gününden 2 iş günü önce en geç saat .17:00'ye kadar
Banka'daki Kurum hesabı nda tanı ve eksiksiz olarak bulunduracaktı r. Herhangi bir ödeme döneminde bu
koşul yerine getirilmezse, Banka ödeme yükümlülüğü altı nda olmayacaktı r. Yasal merciler tarafı ndan
Kurumun Banka nezdindeki protokole konu hesabı na haciz, tedbir gibi bir takyidat konulması sebebiyle
hizmetin gerçekleş tirilememesinden Banka sorumlu olmayacaktı r.

82

Madde 4) Banka, ödeme günü saat 00:30'dan itibaren maaşların, personel hesaplarına intikalini
sağlayacaktı r.
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Madde 5) Kurum, personeline yapacağı ödemeye ilişkin bilgileri içeren dosyayı, ödeme tarihinden en az
2 iş günü önce yetkilendirilmiş kullamcı aracı lığıyla elektronik ortamda Banka'ya gönderecektir. Bununla
birlikte ödemeye ilişkin yazı lı talimatı da aynı süre içerisinde Şube'ye iletecektir. Ödeme dosyalarma
Şube kullamcı sı tarafı ndan manuel olarak onay' verilip verilmemesi hususu Kurum inisiyatifı nde olup,
tüm ödeme iş lemlerini!' onaysız olarak tamamlanması isteniyorsa Kurum tarafı ndan bu yöndeki beyanı
içeren yazı lı talimatm Şube'ye iletilmesi halinde işlemler onaysı z olarak ta tamamhmabilecektir. Ödeme
dosyası nı!' belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi, eksik veya hatalı olarak gönderilmesi halinde
Banka'nı n hiçbir sorumluluğu olmayacaktı r. Kurum, bu gibi durumlarda Banka'ya karşı hiçbir itiraz ve
talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

82
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Madde 6) Banka'nı n Kurum tarafı ndan gönderilen ödeme dosyasmı n içeriğini kontrol etme yükümlülüğü
bulunmayı p, sadece toplam ödeme tutarı, personel sayı sı ve ödeme tarihi açı sı ndan karşı laştı rma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Banka tarafı ndan yapı lacak olan söz konusu kontroller sı rası nda tespit
edilebilen hata derhal Kuruma bildirilecek, böyle bir durumda Kurııııı yeni ödeme listesini elektronik
ortamda en hı zlı şekilde Banka'ya ulaştı racakhr. Personelin ayrı lışmı n Banka'ya bildirilmemesi ve/veya
personelin isminin listelerde yer almaması durumunda sorumluluk Kurum'a aittir.
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Madde 7) Kurum, vadesiz mevduat hesabı açı lması nı teminen, kadrosuna ye d il olan per nele ait,
Bankaca talep edilecek bilgileri zamanı nda .Banka'ya bildirmek zorundadı r.

I!!
İI!!!!!!mu ili

38
87
82
9

Madde 8) Banka; işbu protokol kapsamı nda, sehven fazladan yaptığı ödemeler ile Kurtnn'dan doğacak
her türlü alacağım Kurulu'nu Banka nezdindeki her türlü hesabı ndanıalacağından takas-mahsup etmek
suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.
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Madde 9) Teknik aksaklı klar, doğal afetler, harp, seferberlik, yangı n, grev, lokavt, ihtilal, isyan,
ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, terör olayları vb. olağanüstü durumlarda meydana
gelebilecek maaş ödemeleri gecikmelerinden Banka sorumlu olmayacaktı r.
Madde 10) Banka, Kurum personelinin talebi üzerine Banka cari mevzuat, doğrultusunda her türlü
bankacı lı k işlemlerini gerçekleştirecektir. Kurum personeline verilecek bankacı lı k hizmetlerinde
Banka'nı n genel uygulama ve tarifeleri esas alı nacaktı r.
ATM ve internetten yapı lan EFT-Havale işlemlerinden masraf almmayacakur.
Kredi Kart Ücreti, alınmayacak olup diğer masraflar alı nacaktı r.
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Madde 1.1) Kurum, mevcut diğer Bankacı lı k işlemlerini de Banka'da değerlendirmeye gayret
gösterecektir. Öte yandan Kurum. Banka'nı n acentelik faaliyetleri kapsamı nda sunmuş olduğu Bireysel
'Emeklilik Sistemine bağlı Otomatik Katı lı m uygulaması nı .Banka'dan temin etme konusunda gerekli
işbirliği ve gayreti gösterecek, Banka'nı n bu ürünü Kurum'a sunması , tanı tması , pazarlaması vb.
konuları nda gerekli ortam ve işbirliğini tesis edecektir.
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Madde 12) Banka tarafı ndan uygun görülen tüm Kurum personelinin diğer bankacı lı k ürünlerinden
yararlandı rı lması temel hedef olup, bu konuda Kurum ve Banka işbirliği içinde çalışacaklardı r.
Madde 13) Protokolün işleyişine ilişkin olarak işbu protokolde belirtilmeyen hususlarda Banka cari
mevzuatı na göre işlem yapı lacaktı r.
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Madde 14) Kurum personeline maaş ödemesi yapı lmak amacı yla Şube'de Kurum adı na açı lacak olan
vadesiz hesaba hiçbir şekilde faiz tidenmeyecektir.
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PROMOSYON

rşı lığında
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Madde 15 ) işbu protokoliin imzalanması ve protokol süresinde yürürlükte kalması
tarafı ndan Kurum personeline promosyon ödenecektir.
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«Promosyon tutarı kişi başı peşiıı 3.312,00 (ÜÇ.RİNÜÇYÜZONTİKİTÜRICLİRASI)-TL'dir. Bu tutar
peşiıı olarak ödenecek olup, yapılacak ödemeden sonra Kurul-11'Jan maaş almaya başlayan personele
Banka tarafı ndan promosyon ödemesi ilk maaş ödemesini takip eden ayda protokol bitiş tarihi dikkate
alı narak kı stelyevııı esasa göre ödenecektir.
Promosyon tutarı Kurum personelinin Banka nezdindeki hesapları na yatı rdacaktı r.
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Madde 16) Daimi/kadrolu olmayan Kurum personeline ve/veya hizmet al ı mları kapsamı nda yükleniciler
vası tası ile çalıştı rı lanlarm daimi (kadrolu) personel statüsüne geçmesi durumunda bahse konu personele
Banka'nı n promosyon ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadı r.
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Banka'nı n promosyon ödeme yükümlülüğü Kurum'a karşı verilmiş bir taahhüt olup, Kurum personeli
Banka'dan promosyon talebinde bulunamayacaktır.

82

Geçerliliği halen devam eden bir dönem için .Banka'dan promosyon almış Kurum personeline, ilgili
dönem boyunca Banka tarafı ndan herhangi bir şekilde promosyon ödemesi yapı lmayacaktı r.
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Kuruın'un kararı ve/veya işbu protokol hükümleri nedeniyle promosyondan faydalanamayan personelin
promosyon ödenmesine ilişkin taleplerinin muhatabı Kurum olup, promosyon ödemelerinden kaynak!!
olarak Banka'nı n her ne ad altı nda olursa olsun ödemek zorunda kaldığı tutar, Kurum hesapları ndan tahsil
edilmek suretiyle Kurum'a rücu edilecek ve konu hakkı nda Kurum bilgilendirilecektir.

82
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Kurum ile personeli arası nda ortaya çı kabilecek ihtilaflara Banka hiçbir şekilde taraf olmayı p herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
Madde 17) Kurum'un, işbu protokolde yer alan işlemlerle ilgili olarak protokol devam ederken bir başka
Banka, Katı lı m Bankası veya Finans Kurumu ile maaş ödeme protokolu yapmas ı, Banka aracı lığı ile
maaş ödemelerini durdurması ve/veya protokole ayk ı rı hareket etmesi halinde, Kurum, söz konusu
durumun meydana geldiği günü takip eden 3 iş günü içinde o güne kadar Banka tarafı ndan promosyon
olarak ödenen meblağı , protokoltin tes'', tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası avans kredisi faiz
oranı nda hesaplanacak faiz ve yasal yükümlülükleri ile birlikte, herhangi bir itiraz ve deri iddiası nda
bulunmaksı zı n defaten Banka'ya cezai şart olarak ödeyecek ve Banka o tarihten sonra promosyon
ödemesini durduracaktm Bu durumda dilerse Banka sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmek hakkı na da
sahiptir.
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Madde .18) Kurum'un herhangi bir sebeple kapatı lması /bölünmesi/başka bir Kuruma devredilmesi/başka
bir Kurun) ile birleşmesi sonucunda, promoSyon ödemesi yapı lmış personelin maaş ödemelerine Banka
tarafından aracı lı k edilememesi durumunda, söz konusu personele ödenen promosyon tutarlar' Kurum
ve/veya devralan/birleşme sonucunda vücut bulan yeni kurum tarafı ndan Banka'ya kalan süre ile oranlı!'
şekilde kı st olarak ve Kurumtun kapanma / bölünme / devredilme / birleşme kararı nı n alı ndığı tarihte
geçerli olan T.C. Merkez Bankası avans kredisi faiz oranı nda hesaplanacak faiz ve yasal yükümlülükleri
ile birlikte iade edilecektir.
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Madde 19) işbu protokol kapsamı nda yasal oranda tahakkuk edecek damga vergisi banka tarafı ndan
karşı lanacaktı r.

82

Madde 20) Kurun) işbu protokolün 15. maddesinde belirtilen promosyon dışında Banka'dan başkaca
hiçbir ad altı nda nakdi veya ayni herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
PROTOKOLÜN SÜRESI
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Madde 21.) Tarafların ikametgâhları ve tebligat adresleri aşağıda belirtilmiştir. u adresleri'
durumunda adresi değişen taraf, diğerine durumu derhal noter kanalı
a 'adeli taah

işmesi
ıpla
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bildirmek zorundadır. Aksi halde, işbu protokolde yazı lı adrese gönderilen yazı ya da tebligatlar
ikametgah adresine gönderilmiş sayı lı r.
Madde 22) lşbu protokol 01.01.2024 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra kendiliğinden sona
erecektir.
KIŞISEL VERILERE< KORUNMASI VE GIZLILIK

9-
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Madde 23) Taraflar karşı lı klı olarak 6698 sayı lı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")
hükümlerine ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kiş isel verilcrin tabi olduğu/olacağı
ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağmı, ilgili meyzuatı n belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri,
tedbirleri ve gereklirkleri tam, zamanı nda ve gereği gibi yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

82

Madde 24) Taraflar, karşı lı klı olarak edindiği kişisel veriler dahil diğer her türlü gizli bilgiyi ilgilinin/veri
sahibinin aksine irade beyanı nda bulunmaması halinde münhası ran işbu protokol kapsamı ndaki hizmetin
verilmesi/iş ve işlemin yapı lması amacı yla kullanı r. İşbu protok.ol'un gizlilik hükümleri kişisel veriler için
de geçerlidir.
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Madde 25) Tarafları n her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak elektronik ortamda ve/veya yazı lı ve/veya
sözlü olarak birbirlerine iletilmiş veya iletilecek olan taraflardan birine ya da müşterilere, çalışanlarına
veya üçüncü kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeler, açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bilchrilmesin,
işbu protokolün ifası sırası nda ve/veya herhangi bir surette edindiği, işbu protokolün amaç ve kapsamı
doğrultusunda yürütülecek iş ve işlemlerde birbirlerine açı klayacakları teknik, hukuki, ticari, flnansal,
operasyonel, yönetimsel her türlü bilgi ve belge ile kişisel veriler işbu protokol hükümleri kapsamı nda
"Gizli .Bilgi" olarak değerlendirilir.

82
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Tarafları n her biri, öğrendiği/öğrendikleri Gizli Bilgileri Bankacı lı k Kanunu'nıın ilgili hükümlerine
uymak ve ilgili ınevzuatı n belirlediği ölçüden az olmamak kaydı yla kendi gizli bilgilerini korumak için
gösterdiği ozenin aynı sı nı göstermek suretiyle, aynı gizlilik derecesinde koruyacak, önceden Gizli Bilgi
sahibinin yazı lı iznini almadan kesinlikle ifşa etmeyecek, yayınlamayacak, kamuya açı klamayacak ya da
kanımen yetkili olmayan 3. şahı slara herhangi bir şekilde aktarmayacak, 3. şahı s veya kurumlara
kullandı rrnayacak veya onları n nıenfaatine kullanmayacak, bilgi ve veri güvenliğini sağlayacaktı r.
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Madde 26) Taraflar, diğer tarafa aktardığı kişisel veriler dahil diğer her türlü bilgiyi hukuka uygun
yollarla elde eder ve bunları işbu protokol kapsamı ndaki işlemlerin yürütülmesi amacı yla aktarı r, kişisel
veri sahiplerini KVKK'nın 10. ve I I. maddelerindeki hakları konusunda bilgilendirir ve KVKK 5/2, 6/3.
maddeleri ile 8/2 ve 9/2. maddelerinde belirtilen istisna hükümleri kapsamı dışında kalan ve alı nması
gereken açı k rı zalan hukuka uygun şekilde alı r.
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Taraflar işbu protokolün ifası kapsamı nda işlenen kişisel yetilerin kanuni olmayan yollarla başkaları
tarafı ndan elde edilmesi halinde, bu durumu derhal diğer tarafa ve Kişisel Veriler Koruma Kurulu'na
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Madde 27) Taraflar, işbu protokolün ifası kapsamı nda karşılı klı olarak edindikleri ve diğer tarafa
aktardı kları kişisel verilen, kişisel verilerin işlenme şartları nı n tamamen ortadan kalkması veya veri
sahibinin talebi üzerine tüm kopyaları ile birlikte siler, yok eder veya anonim hale getirir.
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Taraflar, KVKK'nın 22. maddesi uyarı nca Kişisel Verileni Koruma Kurulu'na verilen yetkiler
kapsamı nda yapı lacak denetimlerde Kurul tarafı ndan talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zan nı nda
ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik v benzeri ort
rdaki
kayı tları ve,bulcayı tlara erişini ve kayı tları okunabilir hale getirmek için ger i tüm sisten v ifreteri
incelemey‘luvLr bulundurmak ve işletmekle yükiinılıi
("/
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Madde 28) Tarafları n gizl.iliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olup, işbu protokol ve varsa ekleri sona erse
dahi devam edecektir.
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Madde 29) Gizli Bilgilerin ve kiş isel verilerin. Taraflardan herhangi biri tarafından işbu protokole ve
başta KVK.K olmak üzere yasal düzenlemelere aykırı olarak amacı dışında kullanı lması /işlenmesi, gizlilik
ve kişisel veri/bilgi güvenliğinin ihlal edilmesi durumunda, buna sebebiyet veren Taraf, diğer Tarafı n
doğabilecek zararları nı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
UYUŞMAZL1.K
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Madde 30) Bu protokolün uygulanması ndan doğabilecek uyuşrnazlı klarda ANKARA Mahkemeleri ve
icra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
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Madde 31) iş bu protokol bu madde ile birlikte 31 (otuzbir) maddeden ibarettir. AlLE,CALIŞM.A VE
SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞ1 DESTEK HİZM.ETLERİ DAIRESI BAŞKANLİĞİ ile
Banka olarak adlandı rı lan Ticaret Sicil Numarası : .1.148, Merkezi: Ilacı bayraın Mahallesi Atatürk Bulvarı
No:8 06050 .Altındağ/Ankara, Internet Sitesi Adresi: www.zimatbank.com.tr olan Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş. adı na E.MEK/ANKARA ŞUBESI Şubesi arası nda 12.10.2020 tarihinde düzenlenmiş
ve imzalanmış olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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KURUM
BANKA
Adı
: AILE,CALIŞMA VE SOSYAL T.C. Ziraat Bankası • EMEK/ANKARA
HIZMETLER BAKANLIĞI DESTEK ŞUBESI Şubesi
HIZMETLERI DAIRESI BAŞKANLIĞI
Adresi:
Adresi:
Yetkili Kaşe ve ii abi
Yetkili Kaşe/İınzala

/

A 4
ıv ı

52
-20İ 8-0l 83

Aybe k ÖZEŞ

51

38

87

82

9-

Destek Hizmetleri Dairesi
.•
Başkanı V. . •
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