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Sayı:l1
Konu : Banla Promosyonu.

Bania Promosyonu İhale Numarası
l -Kurumun Adı

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta A&esi

2-iha]e Konusu
3-İhale Usulü
4-Promosyon İ}alesi Tarih ve Saati
5-Toplam Teklif Sayısı
6-Geçerli Teklif Sayısı
7-Açık Amrmaya Kahlan Banka Sayısı
8-Sonuç İlanı Taih ve Saati

l -Bankarun Adı
2-Adresi
3-Telefon ve Faks Numarası
4 -Elektronik Posta Adresi
5-Bağlı O|duğu Vergi Daıresi ve Vergi Nosu
6_Teklif Miktan
7-protokolünitı süresi
S-Protokolünün Başlama ve Bitiş Tarihi

28.10.2ol6

l
Elrnalı ilçe Mil|i Eğitim Müdiirlüğü
Yeni Mü. Kavakdibi Sk. No:6I Elmalı./ANTALYA
02426181 10 l -02426 l 84988
elmali07@meb.gov_n
Baııka Promosyon İhalesi
Kapalı Zarf vc Açrk Anırma Usulü
19/|012016 Çarşamba giuıii sad t4.00

HaJk Bankası
Hükümet caddesi

Kişi Başına peşin 1.500,00- TL
3(üç) Yıl
28/ l0 12016' den l 3 l l 1 l20 19' ya ka/ıa

artırmal lçık
avantajl rle erı

281101216 Cuma giiıı4 sad 10:00

Kamuoyıına saygıyla duyurulur.

Açlk Aüffada Ekonomik Açıdan En Avanıajh Teklif Verğn

BANKA PROMOSYON tI iIIALE KOMiSYONU

HEM MüdiıüIü
Eğitim-Bir Seıı Yetkilisi



BANKA PROMOSYONU PROTOKOL İLANI *
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Sayı :l4
Konu :Banka Promosyonu

Banfta Promosyonu İhale Numarası
l -Kurumun Adr

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi

2-iiale Konusu
3_İhalg Usulü
4_Kurumdaki Çatışan Personel Sayısr
S-Kıırum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6-Protokol Toplarıh Yeri
7_Protokol İlanı Taih ve Saati

hotokol (sözleşme) İmzatanarı Ban}a Bilgileri
l -Ban}anın Adı
2-Adfesi
3-Telefon ve Faks Numarasr
4-Elektronik Posta Adresi
5_Bğı Olduğu Vergi Dairesi ve Veryi Nosu
6-Kişi Başına ödeııecek Miktar
7-protokolüniiın süresi
8-Protokoliiüniln Başlama ve Bitiş Tarihi

Kamuoluna saygıyla duyırulur.

z8/l0l2ol6

:l
: Elmalı ilçe Milli Eğitim Müdfulüğü
: Hüktımet Konağl Eknaİ.iANTALYA
: 02 426 18 l |0 | -02 426 1 84 988
:eImaIi07@meb.gov.tr
:Banka Promosyon İhalesi
:Kapalı Zarf ve Açık Amrma Usulü
:53 5
:2.150.000
: Elma|ı i| ü
:28/l0/20l

Halk Bankası
Hüküıet Caddesi Elma]ı

Elmalı
Kişi Başına Pcşin 1.500,00- TL
3 (üç)Yıl
28/ 1O l20 l 6' den l 3 l | | l 20 19' a kfu

BANKA PROMOSYONLI iHALE KOMİSYON tJ

Şube Müdilrii
Kamu Çalışanı

Ek:
l -Banka Promosyon Protokolü (södeşmesi)

tEkleriyle birlikte kurumun Internet sitesinde ilaıı edilecektir.

HEM Miidair Yrd
Eğitim Bir_Sen Yetkilisi

IIçe Milli

BAŞKAN

CELIL



TüRIğyE HAıK BANKASI A.s.
KA.Mu ı{uRıruLı\RI xuRıru uAAş ooeııİĞİ pRoToKoLü

ıffiıHıı_rBANK

tİjnxpp HALK BANRASI A.ş.

Ticaıet Sicil No: 862O70, Barbaros Ma}ıallesi Şebboy Sokai
No:4 3474_6_Ataşehir/ lstanbul, TeI: (216) srıe zd zo,

Faks: (212) 34O 93 99, www.haükbaık.com.tr

^_Ç]g- 
J' -, ŞLBESİ (bundarı böyte'BANXA, olaİaİ aİıılacaktır.) işbu protokol şartlarl ileaılaşmaya varmışlardır.

ogrultusunda personeline yapacağı
a nezdinde her bir personel adına
içeren, Banka' nın Maaş Ödeme

ş işlemleri .Kamu Hafcama ve Muhaaebe
mlan arasında yer almasr ha]inde tara_flar,
Müdürlüğ.ii aJaslnda 09 / 03 /2OI2 tarihinde

eme sı3teml Protokolü'' ve ekindeki ..Kamu
otoLolü İş Attşı" hükümlerinin de geçerlıolacağını kabul ve beyan ederler.

Madde 3_ PERso ELE HESAP AçrLıdAsI vE ATM KARTI vERiLMEsİ
3,1,Kurum, maaŞ ödeyeceği personelin Banka' ca istenen bilgilerini protokolün imzalandığıtarihten itıbaıen en geç 5 gün içerisinde istenen dosya deseninde bii ıiste halinde ve aynı
zamanıda elçktronik bilgi aktarımı yolu ile veya disket/cd aracılığı ıle de Banka' nın
"le.\ıı.lıO.\t.......... Şubesine yazılı olarak bildireceldir. Kurum, kadrosuna yeni katılan
Personel ile Kurum'ta iliŞkisi kesilen, idari ve yasa.l soruşturma kapsamrnda görevinjen alrnan ve
c9le_Vin.d_er-ı uzaklaŞtr an personele ait bilgileri 15 gün önciden Baııka' ya bildirmekle
Yükümlüdür. Söz konusu bildirimin süresi içerisinde yaprl-am"", durumunda, bu kişilere verilen
hizmet VeYa bu kiŞiterin ta_limat ile gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlanndaı Baııİa sorumlu
olmayacak, bu husustaki tüm sorumluluk kuruma ait olacaktr.
3.2. İŞ bu Protokol kapsamındaki promosyon işlemleri, banka nezdjnde açılmış/açrlacak olan 3L'lı
ve/veya başka bir ad a.ltındaki geçici hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek olup, kurumun bu
hesap/hesaplar üzerinde herhaıgi bir tasarn_ıf haİ ve yetkisi bulunma_maktadu,
3.3.Banka, liste ile bildirilen personelin her biri adına Banka'nın ..AI*0.0lı........ Şubesinde
ayrı ayrı vadesiz mevduat hesabr açacal< ve yine her biri adına ATM kaİtr hazırlayacaktrr,
3.4.Her bir Kurum personeli adına basılan kart ve şifresi, Banka'nın ..... Şubesi
kana]ı ile Kurum personelinin bu işlem için Barıka'ca uygulanaır prosedürü yerine getırmelen ve
Banka' ca matbu olarak düzenlenmiş Bankacrlrk Hizrnetleri Sözleşmesi'ni imzalamaları üzerine
kendilenne teslim edilecektir.
3.S.Banka, ihtiyaç duyması halinde iş bu protokol kapsamındaki yükümlütüklerinin bir kısmını
veya tamamrnr, kurumu bu hususta önceden bitgilendirmek koşulu ile diğer şubelerine devretmek
suretüyle de gerçekleştirebilecektir,

Madde 4- öDEME BİLGiIERİNİ!İ BAIII(AYA İLETİMİ
4.1, kurum; Baıka, nın ınaaş ödemesi hizmetlerinden yaraılanabilmek için her bır ödeme

döneminde, personeline o dönem için yapılacak ödemelerin dökijmünü (ödeme bilgilerinı)_ maaş

ödeme gününden en a2 .... iş günü önİe;aat 12,0O'ye kadar Banka'nrn Madde- 1' de belırtilen

Şuuesırie, kurumun uiıgisi taıriılnae bankaca belirlenen ve istenen formatlajda kurum
yetkililerinin ıslak irnzalarınr taşıyan yazlL ödeme_ talimatı ile birlikte bir liste halinde ve _

tarallaİdan birinin tatebi narinde- aynı'z.amand,a elektronik bilgi aktarımı yolu ile veya_ disket/cd

aracılığı ile de Bankaya ıeteİet ve tesıim ektir, Öde;e ta]imatı ve ödeme bilgilerinın

gönd eriminde yukaııdaki sürelere ve koşullala

ll
^LV

Maddel-
adresinde mukim



gerçekleşmesi ve l5l l|12016 ta]-ihinden
(personel) başı aylık 4|,66-TL üzerinden
personele PEŞİN olarai toplam 8O2.5OO-

valrr eden bir protokol kapsamında daİra oncealdığ taksit döneminin bitiş taıihi ile iş bu' promosyon alan öncekı
bitiş taİihi aİasın şi başı
lü hesaplama yapü up, bu
uhdesinde bırakıl suIette

ele promosyon ödemesı yapllmayacaktır.
esastıı.. Protokol bitiŞ tajihinden sonra iş
esi yapılmayacaktrr.

osyon tutarlan aktanlmadan önce Kurum; tüm
r alan, "sözleşme müddetince herhangi
vb. ödemesi yaprlamaması durumunda

sasrna göre hesaPlanacak kısmlnı Barıkaıın ilk
di gözetiminde imzalatrp Bankaya teslim etmek
Veya taahhütnamesi bankaya verilmeyen

da kalınan promosyon ödemelerinden dolayı
üştereken Ve müteselsilen sorumlu olacaktlr.

lmasrna rağmen emekli maaşını da protokol
süresince baİrkaJnız aracrlrğ ile almaya devam ederse Barıkacİ bu personelden jromosyo., iadesi
talebinde bulunulmayacal<trr,
4.4. Resmi Gazete' de yayımlaıarak yürürlüğe giren 2oo7 /2r,2oo8/|8 ve 2o1o/|7 sayılı "Banka
homosyonları" konulu kamu kurum ve kuruluşlarr personelıni kapsayan Başbaianhk
Genelgeleri hükümlerine göre yap acak ödemelerde, ödeme yapılacak personel listesi, ödemeyle
ilgili bilgiler ve ödeme talebini içeren yazı Madde 4.1' deki esaslaı dahilinde Kurum taralrndaıı
Bankaya bildirileceli:tir. 2O|0l|7 salılr Başbakaılık Genelgesi hükiimlerine göre promosyon
tutarrnrn tamamı personele ödenecektir. Kurum Personelinin promosyon ödemeleri ile ılg i
itirazlarından, hukuki konulardan Ve bu türden olabilecek dava ve sonuçlarından Bankanın
hiçbir sorumluluğu olmayaca]ütrr. Kurum, gerek kendisi gerekse personeli tarafından Bankaya bu
nedenle herhaıgi bir talep veya itiraz yöneltilemeyeceğni personelinin bu gibl durumlarda vaki
olabilecek ta]eplerine kendisinin muhatap olacağını kabul beyan ve taahhüt eder,
4.5. promosyon ödeme esnasrndaki personel sa,]nsrnrn protokolde yazılı o|arı personel sayrsından
daha az olmasr ha.linde belirlenen kişi başı aylü promosyon tutarr esas alınmak suretiyle mevcut
personele promosyon Ödemeleri yap acaktır, Bu durumda, toplam promosyon tutarından arta
i.^ı"., trt., baıka uhdesinde brra]otacak olup hiçbir surette ödenmeyecektir. protokol imza

tanhlnden sonra, kuruma sonradan dahil olacak personele Madde 4,3, de belirtilen şartlar
doFultusunda 6 ayda bir değerlendirilerek kişi
göre promosyon ödemesi yapılacai olup, ara
Kurum, protokol süresi içinde Barıka' dan
Bankanın, protokol süresi içerisinde kurumdan
aİaclhğıyla ödenecek personellerden lost usulü he



n'.Hil'.Xİ;r:'de alınan promosyon tutaılaıı barıka uhdesinde bıralolacak ve hiçbir surette

/bloke işlemleri nedeniyle personeliyle ve 3.
ihtılafta Bankahın herhaııgi bir sorumiuluğu

t:l?",#ilff ).;.*;.;Jİİli.7:i"....İ:i:
taahhüt eder. afaiatinin alınmış oldugrınu peşinen kabul ve

4,7, F.an|ag, iŞ bu Protokot kapsarnında genel olarak doğacak hal< ve alacakia_rr, kurumun Bankanezdindeki ha-k ve alacaldarlndan tatısilde tekerrür oıilaması kaydıyla ve takdiri Baıkaya aitolmak üzere dilediği hesaptaı takas-maİısup yolu ile ta}ısit etme hak ve yetkisine sahiptir. Kurum
bu _d_urumda Banka'ya karşı hiçbir itiraz ve ialep hakkr bulunmadı$nl peşinen kabul, beyarı vetaahhüt eder.

Kurum, Bankahn bu protokol kapsamrnda hataen personele yaptığı her türlü ödemelere ılişkintutarları ve kurum tarafrndan, promosyon almamasr gerektiğı hJde sehven kurum personeli
ola-rak bildirilen şatrrslara Bankaca ödenmiş olan promosyon tutarla-rını, kurum'a bilgı vermek
suretiyle Bankaıln her zaman kurum hesaplanndan geri almaya yetkili olduğunu ve bi yöndeki
işteme herharıgi bir itiraz hakhnın olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.E. Kurum, iŞ bu protokot hükümleri kapsamında Baıka'ya aktaİacağl kişisel verilerin KiŞisel
Verilerin Korunmasr Karıunu (KVKK) hükıimlerine uygun otaıak işlendiğni ve akta;ılan verilerin
Banka ve/veya iştiralderince işlenmesine ilişkin olarak KVKK 5/1 ve 8/1 fıkrası uyannca
ilgililerden gerekli rızaların almdığ-rnl kabul ve taa}ıhüt eder.

Kurum, iŞ bu protokol hüktimleri kapsamında Bankaya aktanlan kişisel verilerin ışlenmesi
ve/veya kişisel verilerin aktanlmasına ilişkin ihtilaf vuku bulmasr halinde tüm sorumlulugun
kendisine ait bulunduğunu, BANKAhın hiçbiı şelcilde sorumlu bulunmadığrnı veri işleyen sıfaü
i]e Barıka nın bu kapsamda bir zaraı uğraması halinde, zarann bildirilmesini müteakip nakden ve
defaten tazmin edileceğıni gayrikabili rücu kabul, beyan ve taa_hhüt eder.

Madde 5_ ÖDEMELEdIü ToPLAt[ TuTARIlttl{ BANKAYA YATIRILMASI
5.1. Kurum, personeline yap acak maaş ödemelerinin o döneme ait toplan tutaİınr ödeme

,-İ'ır,"j"r'"";..il:..l;;Bii;1 önce en geç saat 12.0o,yjkadaı, fiğer ödemeteri ise.e., a,..4...
işgünü önce en geç saat"l2,0O' ye kadar Bankanın "§l*r,a,Lı"" Şubesi nezdinde açılacak



Madde 6 - öDEMELERİII PERso EL HEs6.1. Kurumun 4. madde çerçevesinde b

personeline lşlem yapılmayaca]<tır. Bu nedenlesorumluluğundadır. Kurum bu gibi durumlaİ
bulunmadığrnı kabul ve beyarr eder.

Madde 7 - ıIATA!! öDEıIELERDE soRuMLIrLUı<

Madde E- öDEMELERİ!ı
8. ı. ATM hizmetlerinden
duyurulması hususunda nlük ATM para Çekme limitlerinin

oımasl koşuıu iıe maaşını şubeden veya eünıük para ..,-," ,1",?İİlffiTJİşfi,t'."J:'"',*J;
edebilecektir.
8-2, ATM sisterninin bugünkü işleyişi gereğ,i ATM karu sahiplerinin hesap bakiyelerinin müsaitolmasl durumunda bir günde çekebilecekleri azami tutar 1.5o0TL oı,-,p u, limit günün
koşullarına göre yeniden düzenlenebilecektir.

Madde 9- KURI,Mu TEusİLE YETKİLİ KİşİLERLE İLGİLİ BiLDİRİüLER
iŞbu protokol uyarıncal Kurumu temsil ui ıır^ma yetkili kişilere ilişkin imza sirkiileri ve imza
bevannameleri Banka' ya verilecek olup, bu kişilerin yetkilerindeki ttim değişiklikler Kururn
tarafından Bankaya derhal yazılı olarak bildirilecekür.

Madde lo- G,lzLiLİ,{ vE KAMI,YA AçrKL,ar A YASAĞı
l1.1. Baiıka veYa Kurum iŞbu protokole ilişkin hiçbir bilgıyi diğer taıaiın yazı|ı ızni olmadan
kaıunen yetkili bulunmayaı üçüncü şaİrıslara vermeyecelİir.
10.2. Kurum, Baıka ile protokolü devaın ettiği sürece başka bir kuIum veya kuruluşla maaş
ödemesi a_ıılaşması veya benzer bir aılaşma yapmayacaktrr.

Madde 1ı- sİ.jR.E vE FESİH: işbu protokol ilk maaş ödeme tarihinden itibaİen 3 yıı süreyle
|3l7|l2O|9 tarihine kadar geçerli ve yürürlükte olup, süre sonunda kendiliğinden sona erer,
Protokolün bitiş ta-rihinden sonra, 2OO7 /2|, 2OOa l 18 ve 2O|O /17 sayrlı Başbakaırlrk Genelgelerı
hükümleri kapsamında yeniden ihale yapılaıa/yeni bir protokol imzalanana kadar, KURUM
tarafrndan yazı|ı o|aıak talep edilmesi Ve bu talebin BANKA taİafından da uygun bulunması
ha.linde personel maaş, ücret ve diğer ödemeleri BANkA aıacılığıyla promosyonsuz o|arak
gerçekJeştirilebilecek, bu döneme ilişkin olarak kurum personeline herhaıgi bir promosyon
Jdemesi yapılmayacaktır. KURUM, işbu protokolde yazıL taahhütlerinden herhaıgi tıirini
gününde ,. İ^r., j-^t y.rine getirmediği veya protokol süresi içinde protokol 

"y.c"l:1^:,li 
|il:1

E"İJ".arC", İazgeçnği'yad,a ;rotokolü-sür;sınden önce feshettıği takttrde yada,5?5_ !:1_?lT
mevcut personel saylsrnın VoIo' veya daha fazLa oraıda azalması
dair zararlarını talep haklq sakll kalmak kaydıyla Madde 4,3' te

tutarl kadar cezai şaJt ödemeyi kabul ve taa}ıhüt eder, Kurum bu

itıraz ve talep hakkr bulunmadrğınr kabul, beyarr ve taahhüt eder,

Banka' nın fazlaya
toplaİn promosyon

X



11.ı. KURUM, işbu protokolden doğacak borçlarrn öBanka 'nın ticari kredİıeİ İçİ" u"ıoı.ıip, i.c, ül*.l ; oüŞtüğü taktirde
fazıası ora,ıtnda ,.-"..ui'ılı", * t,,i," y;;;;;;"" t};:f J:";*İ1

l:

durumunda baıka, ilgili personelden peşinen ödedi$ promosyonun iadesini isteyebileceğı gibikurum aleyhine de protokolün 1 1.maddİsine göre işleİ-ı yapabilir,

Madde l2- DADİGA, R-ESİM vE İIARçL,aIR: işbu Protokolün tanziminden doğan her türlü reslm,vergi, ha_rç Ve damga Vergisi Banİa tajafindaı kal§ılaıacaktu,

Madde ı3- YASAL DELİLLER: Taraflaı, protokol kapsamında çıkabilecek her türlüaılaŞmazlıkta, öncelikle iŞ bu protokol hüktimlerİnin uygulanacağını, Kurum taıafından Banka,yaVerilen her türlü ta]imatın, Bankarrın ve Kurumun dİğer defteİ ve evraklarındaki kayıtlar ile
bilgisaYar kaYıtlarr, ses kayrtları, milgofilm ve mikro fişĞr ile iş bu protokol kapsamında verilenbaıkacllık hizmetleri ile ilgili yasada belge olarak tanlmlarrarı diğer d;lillerin, Hukuk
Muhakemeleri kanunuhun 193, maddesi uyarrnca rnünhasrr delil oldğunu kabul ve beyan
ederler, iş bu hükiim delil sözteşmesi niteliğindedir.

Madde 14- TEBLİGAT N)RESLERİ: Tarailar, Madde -1 'de ünvanları yanında yazrlı adreslerini
yasal ikametgah olaİak ittihaz ettiklerini, bu adreslerde vaki olabilecek değişiklikleri diğer tarafa
noter marifetiyle bildirmedikleri sürece bu adreslere yap acak tebligatlarrn kendilerine yapılmış
sayrlacağını beyan ve kabul eder.

Madde ı5- EK MADDELER:
. kurum personelinin maaş hesaplanndan Hesap İşletim Ücreti altnmayacakttr.
. kredi kaıtr tahsis edilen kurum personelinden kredi kartı Üyelik Bedeli aluımayacalrtıı.

Ücret muafryeti mevcut protokol süresince geçerlidir. Standart olarak çrkanlaı kartlar
haricinde özellikli olarak sunulan kaıtlar bu muafiyet kapsamında
değerIendiriImeyecektir.

. Kurum Personelinin maaş aracılrğ ile şube, internet ve dialog aracılığıyla BerÇekleŞtıreceği
Havale ve EFT' terden ücret/masraf/komisyon tahsilatı !ıapılrnayacakttr,

.ATMpaylaşlmlnadahilolantümBa.İıkaATM,lerinınkullanımı,sözkonusuanlaşma
hükümlerine göre ücretlendirilir.

. Bireysel Kredi, Maaş Avansı ve Kledi Kartlannda
fıyatlama şartlan geçerlidir.

ı Bireysel Kredi işlemlerinden yürürlükteki oran ve

tahsilatl yapılacaktır.

Baıkamız tahsis Ve



. Banka; Kurum nezdinde BDDK 'nrn düzenlemelerine ve mevzuata uygun otaıak,kurumdan aynca izin ya da onay almaya ya da başkaca Ui. ytll.,i-lrl.İ,İğ. zorunlututulmasına gerek kalmaksıan, münhasıran ltedi ve bankacılık ürünlerinin tanrtım vePazarlamasrnı Ve diğer barrkacılık işlemlerini stand açarak, gezici (otobüs) şru. ,"-n..rr..iyollar ile yerine getirebilecektir.

' Iş bu protokol kapsamında personellere verilen ücret/masraf/komisyon muafiyetterl, ilkmaaş tutarlannn personel hcsaplanna alacaİ kaydedilm.si iıe iı.ıitiJ uaiı;;;"i;;., kurum personeline yapılacak olaı maaş, ikramıye, vergi iadesi, tazminat v.t, ödemelerin,Kurumun Bankamız nezdindeki maİş ödemeİerinin yapılaca6ı Vtlşte.i Nu-u.asıüzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
' Birrada belirtilmeyen diğer hususlarda Baırkamız yürürlükteki uygı:lama esaslaİr drkkatealınacaktrr.

Madde 1
arasında bu protokolün imzalarrmasrnl müteakiD. tarajlaruyguıanrn Jfr:TrriİS,-.",'l";*ir#n:i.*İi*l';:
yapllacaktlr.

Madde 17- EMEKLi sANDrĞI (PRİMI I{ESENEK, ssK PRİM TAHSİLATLARI; Kurumunyatırmasr gereken Emekli Sandığı/SSK primleri Bankamz aracılığıyla ödenecektir

Madde 1t- YETKİLİ MAHKEMELER: Taraflar, işbu protokolden doğabilecek ihtilajlarln
çözümünde İctanbul Ma-hkeme ve İcra Daireterinin yeu<ııi otdugunu kabul ederler,

tf..?..l ,-"oo", 1.ğ.l ""ı,r.a.., oıuşan işbu protouoı 2§..1.JO..ıİat.b. tarihinde (4
nüsha olaraİ imza.lanmıŞ olup, ilk maaş ya da ücret ödemelerinin yapılmasl ıle birlikte yıiiri.ıııg.
girecektir. Protokolün her bir maddesi taıaJlaıca müzakere edilerek düzenıenmiş olup, tarallar
protokolün tamamrnı okumuş ve arüarnış olarak imza ettiklerini beyaı ederler.

EK: Banka ile T.C, Maliye Bakarlhğl Muhasebat Genel M
imza_laıarı "Kamu Personeli Elektronik Maaş Ödeme Sistemi hotolatü" ve ekindeki "Kamu Personeli
Elektronik Maaş Ödeme Sistemi hotokolü lş Akışı' hükümleri, iş bu protokolün eki ve ayrılmaz bir
parçasıdr.

arasında 09 /03/2OI2 tarihinde

Model 1.7.452.08

BANKA


