
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 
 

 

1- Kurumun Adı Necmettin Erbakan Üniversitesi 
  

a) Adresi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 

 Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. 

 No: 11/1  (A Blok) Meram/KONYA 
  

b) Telefon ve Faks Numarası 0332 221 05 81 – 0332 236 21 62 
  

c) Elektronik Posta Adresi strateji@erbakan.edu.tr 
  

2- İhale Konusu Banka Promosyonu İhalesi 
  

3- İhale Usulü Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü (Bu ihale 4374 ve 

 2886 sayılı kanunlara tabi değildir) 

4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 5.589 (2020) 5.253 (2019) 
   

5- Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı 450.000.000,00 -TL  

(2019 yılında)   

6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer Rektörlük Toplantı Salonu (A Blok Zemin Kat) 
  

7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 14/07/ 2020 Salı  günü, Saat 10:30 
   

 
 
 
 

GENEL ŞARTLAR 

 

1.) Necmettin Erbakan Üniversitesinin tüm birimlerinde 5589 personel bulunmakta olup 2019 

yılında (maaş, ek ders, döner sermaye katkı payı, fazla mesai, nöbet ücreti ödemeleri, harcırah 

ödemeleri ve diğer ödemeler dahil) 450.000.000,00-TL nakit akışı gerçekleşmiştir. Anlaşma 

kapsamına, Üniversitenin tüm birimlerinde çalışan akademik personel, idari personel, işçiler 
(Sözleşmeli Personel) ile yeni göreve başlayan tüm personel girmektedir. 

 

2.) Anlaşma yapılacak banka ile imzalanan protokol süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Protokol 
başlangıç tarihi 15/08/2020 , bitim tarihi 14/08/2023 olup, belirtilen tarihlerde herhangi bir 
bildirime gerek kalmaksızın protokol kendiliğinden sona erecektir. 

 

3.) İhalenin, Necmettin Erbakan Üniversitesi personelinin mesai saatleri içinde ve dışında yılın 

her gününde ve Türkiye genelinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın hizmet 

ağına sahip bankalardan birine verilmesi esas alınmıştır. Ayrıca promosyon ihalesi sonucunda 

anlaşma yapılan banka Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 adet, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi’nde 1 adet ve Köyceğiz Mevkii’nde yer alan kampüs alanına 1 adet olmak üzere 

toplam en az 3 adet bankamatik koymak zorundadır. 

 

4.) Banka, Necmettin Erbakan Üniversitesi personeline kendi ATM'lerini herhangi bir masraf, 

komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer 
ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmak için 

azami özeni gösterecektir. İdare tarafından aksi belirtilmediği takdirde maaş miktarına 

bakılmaksızın ATM’den günlük para çekme limiti en az 3.000,00-TL olacaktır. 
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5.) Banka, Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya 

bildirilmesinden itibaren 1(bir) gün içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını 
sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir. 

 

6.) Necmettin Erbakan Üniversitesince; Personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş 

günü önce Bankada bulunan Kurum/Birim hesaplarına aktarılır. Hazine ve Maliye Bakanlığından 

maaş ödemeleri için gelen tutar 2 (iki) iş gün öncesi gelmez ise, nakitin geldiği gün Banka 

hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren 

personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Diğer 

ödemeler ise, banka listesinin/EFT’in yapıldığı gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır 

hale getirir. 

 

7.) Banka, bayram ve benzeri diğer nedenlerle Devletin erken ödeme kararı aldığı ve bu karar 

gereğince de maaş ve ücretler ile ikramiye vb. diğer ödemelerin erken ödenmesi zorunlu olduğu 

durumlarda, kurum tarafından düzenlenen banka ödeme listesinin bankaya ulaştırıldığı ve 
aktarılmasını müteakip devletin belirlediği tarihte, personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 

 

8.) Personel maaş ve diğer ücretlerin ödenmesi ve bankacılık hizmetleri kapsamında kullanılacak 

tüm hesapların sorumluluğu Muhasebe Yetkilisinde olduğundan, Kurum adına yürütülen mali iş 

ve işlemler ile ilgili banka nezdinde hesap açılması, aktarılması, kapatılması ve ödeme yapılması 
yalnızca Muhasebe Yetkilisi/Döner Sermaye Saymanı talimatıyla yerine getirilecektir. Kurum 

adına açılacak tüm banka hesapları için Muhasebe Yetkilisine / Döner Sermaye Saymanına 
internet bankacılığı da kullanılarak görme yetkisi verilecektir. 

 

9.) Kurum tarafından elektronik ortamda bankaya ulaştırılacak olan banka ödeme listesi, aynı 

zamanda ıslak imzalı banka ödeme listesi olarak da kullanılacağından, banka, elektronik ortamda 
kullanılan banka ödeme listesinin düzenlenmesini sağlayacaktır. Kurum tarafından hem 

elektronik ortamda, hem de ıslak imzalı gönderilen banka ödeme listelerinin uyumunu 

sağlayacak kontrol mekanizmaları banka ve kurum işbirliği ile geliştirilecektir. 

 

10.) Personelin talebi olmadan kredi kartı, maaş avans hesabı, ek hesap, yatırım hesabı, fon 

hesabı, sigorta, kredili mevduat hesabı vb. açılmayacaktır ve gönderilmeyecektir. 

 

11.) Banka, kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve 

banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir. 

 

12.) Bankaca personele sağlanan 3 yıllık promosyon tutarı, ilk maaş ödemesinin yapılacağı 

15/08/2020 tarihinde maaşlarla birlikte hiçbir kesinti yapılmaksızın personele defaten 

olmak üzere doğrudan maaş hesabına yatırılacaktır. Personel hesabına ne kadar ödeme 

yapıldığı bilgisini banka iki gün sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne ayrıntılı 

olarak bildirmek zorundadır. 

 

13.) Banka; Promosyon anlaşmasından sonra, anlaşmanın bitim tarihi olan 14/08/2023 tarihine 

kadar kurumda göreve başlayan personele, kurum kadrosunda bulunup ücretsiz izin, doğum izni 

gibi sebeplerle izin almış izinden dönen personele ve yine ilgili yıl sonuna kadar başka kurumdan 

naklen atanan personele önceki kurumundan promosyon alıp almadığına bakılmaksızın ödenecek 

promosyonlar kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan ay başında peşin olarak tek seferde 

ödeyecektir.  
[(Promosyon Tutarı/36 Ay) x personelin maaş alacağı ay sayısı] 
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14.) Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, askerlik, ücretsiz izin, ölüm, emeklilik, müstafi 
sayılma, istifa, kurumlar arası atama vb. nedenlerle kurumdan ayrılan personelden banka 
tarafından ödenen promosyonların iadesi istenilmeyecektir. 

 

15.) Banka, anlaşma süresince internet bankacılığı erişim için gelen SMS’ler ile ATM, ek kart ve 

kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından 

dolayı, Necmettin Erbakan Üniversitesi personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, 

telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve 

personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti 

işlem masrafı, e-posta ile giden çok fonksiyonlu mevduat hesabı ekstre ücreti, kart aidatı üyelik 

ücreti, yatırım hesabından işletim ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun 

başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Elektik, su , doğalgaz vb. faturalı 

ödemlerin internet bankacılığı ile ödenmesi halinde işlem ücreti alınmayacaktır.  
Bu maddede belirtilen haklar Üniversitemizde geçici görevle çalışan ve kendisine kısmi 

ödemeler yapılan personel hakkında da uygulanır. 

 

16.) Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi vb. 
(Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar 

hariç)yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüş alınacak ve 
bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi bulunan personel için yasal icra 

kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır. 

 

17.) Protokol süresi içerisinde, bankacılık hizmetleri kapsamında diğer mevduat sahipleri lehine 

yapılacak yenilikler, ilave imkanlar, kampanyalar, vb. kurum personeline de aynen 
uygulanacaktır. 

 

18.) Kurum tarafından gönderilen banka ödeme listelerinde hata olması durumunda, personel 
adı, TC kimlik numarası, IBAN veya hesap numarası uyumunun kontrol edilmesine yönelik 
mekanizmalar banka ve kurum tarafından geliştirilecektir. 

 

19) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki kanunun kapsam başlıklı 2 maddesi 

gereğince kişisel verilerin korunması ve bankacılık işlemlerinde (internet bankacılığı) gerekli 

tedbirlerin alınması, bu konuda Üniversitemiz çalışanlarının dolandırıcılık vs. durumlarında 

zarara uğraması halinde zarar ilgili banka tarafından karşılanacaktır. Ayrıca internet 

alışverişlerinde çalışanların onayı olmadan işlemin yapılmaması için gerekli güvenlik önlemleri 

banka tarafından alınacaktır. 

 

20.) Banka, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, personellerimize ait bireysel ve kurumsal 

bilgileri, bu şartname ve imzalanacak protokol hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar 
Kanunu Hükümlerine göre başka bir amaç için kullanmayacak ve üçüncü kişilerle 

paylaşmayacaktır. Ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan yasal olarak banka sorumludur. 
Banka kaynaklı işlem hata ve yanlışlıklarından kurum personeli sorumlu değildir. 

 

21.) Banka şubesi/şubeleri ile ATM’lerin kurulabileceği yerler Kurum tarafından bankaya 

bildirilecek ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiraya verilecektir. Şubeler ile 
ATM’lerin kurulum, montaj, tadilat vb. giderler banka tarafından karşılanacaktır. 

 

22.) ATM’ler için gerekli elektrik altyapısı kurum tarafından sağlanacak ve kurumun göstereceği 
elektrik kablosundan alınacak, ancak üniteyle ilgili elektrik, kablo ve diğer tesisatı banka 
tarafından yapılacak, kullanıma ilişkin tüketim bedeli banka tarafından ödenecektir. 
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23.) Banka, Kurum’un Konya ilçelerindeki birimlerinde hizmet verebilmesi için Banka şube 

ve/veya ATM’si olmaması halinde, masrafları banka tarafından karşılanmak üzere anlaşma 

yapacağı başka bir banka aracılığı ile hizmet sunacaktır. Bu hizmet karşılığında, protokoldeki 
diğer bütün sorumlulukları karşılamak zorundadır ve yapılacak işlemlerden dolayı herhangi bir 

ücret talep edilmeyecektir. 

 

24.) Kurum tarafından düzenlenen maaş ve ücretlere ilişkin banka ödeme listelerinin, bankaya 

belirlenen tarih ve saatlerden daha geç tarihlerde ulaşması durumunda, banka aylık ve ücretleri 
Madde (6)’ da belirlenen yasal sürelerde personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 

 

25.) Banka, Necmettin Erbakan Üniversitesi personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla 

yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı 

açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. 
Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir. 

 

26.) Banka, gerek duyulması halinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından hizmet verilen 

ilgili otomasyonlara entegre olacak yazılım ve donanımı karşılamayı taahhüt eder. 
 

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 

 

27.) Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının 

üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. İhale saatinde verilen 

teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede 

belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. Teklif sahibi komisyonda hazır 

bulunmadığı takdirde posta veya kargo ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 

edilecektir. 

 

28.) İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon 

tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra açık arttırma turlarına 

geçilecektir. Açık arttırma teklif turları sonunda ihale, personel başına en fazla teklifi veren 

istekli banka üzerinde bırakılacaktır. Verilen bu son fiyat teklifleri komisyon tarafından 

değerlendirilerek sonuçlandırılır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme 

yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir. 

 

29.) Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen 

tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak personel başına verilen en yüksek fiyat teklifi 

esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve 

sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 iş günü içinde 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünde 

imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm 

işlemlerini hazır hale getirecektir. 

 

30.) Üzerinde ihale kalan bankanın, belirtilen sürede protokolü imzalamaması halinde, en 

avantajlı ikinci teklifi veren banka protokolü imzalamaya davet edilebilir veya yeniden ihaleye 
çıkılabilir. Bu karar tamamen komisyonun yetkis dahilindedir. 

 

31.) İhale üzerinde kalan banka ile imzalanacak olan sözleşmede bu şartnamede belirtilen 

hususlar dışında farklı hükümler bulunmayacaktır. Teklifler tamamen bu şartnameye bağlı 
kalınarak sunulacak olup, alternatif teklifler kabul edilmeyecektir. 
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32.) Personel başına bankaca teklif edilen promosyon miktarı net 3.500,00 TL.’nin altında 

olmayacaktır. Bu miktarın altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
 
 

CEZAİ HÜKÜMLER 

 

33.) Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) 
imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği sözleşme toplam tutarının 
(Kişi başı aylık tutar x 36ay) %20’si kadar ceza ödemeyi kabul eder. 
 

 

34.) Sözleşme yapılan banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak 

uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10 (yüzde on)’u oranında ceza ödemeyi kabul 

eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen 
hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez. 

 

35.) Anlaşma yapılan Banka’nın, Konya’da faaliyet gösteren şubelerinin herhangi bir nedenle 

kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinden haber vermek 
suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak 
iddia edemez. 

 

36.) Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Necmettin Erbakan 

Üniversitesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. 

Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Necmettin Erbakan 

Üniversitesi mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi 

fesh etmeye yetkilidir. Bu durumda Banka Necmettin Erbakan Üniversitesinden herhangi bir hak 

talep edemez. 

 

37.) Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

38.) Sözleşmenin tarafları arasında İhtilaf meydana gelmesi halinde Konya Mahkemeleri ve 

İcra Daireleri yetkilidir. 
 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

39.) Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile eklerine tahakkuk edecek damga vergisi 
ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları 
karşılamakla yükümlüdür. 

 

40.) Rektör ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe 

göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir 
durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte 

bulunulamaz. 

 

41.) İhale ilanı, dokümanı ve eklerinin Üniversitemizin internet adresinde (www.erbakan.edu.tr) 

yayınlanmasından veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dokümanında 
değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm bankaların son teklif verme tarihinden en az 3 iş 

günü önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yine Üniversitemizin internet adresinde 

yayınlanır. 
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BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 
 
 
 
 
 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE 

Prof.Dr.Zekeriya MIZIRAK Ecevit ÖKSÜZ Tekin ARIKAN 

Rektör Yardımcısı Genel Sekreter V. Strateji Geliştirme Daire Bşk. 
 
 
 
 
 

 

ÜYE ÜYE ÜYE 

Ahmet BÜLBÜL Mustafa KARAKIŞLA Mithat ŞAFAK 

İdari ve Mali İşler Dai.Bşk. MeramTıp Fak.Hast.Baş Sağlık Sos.Hiz.Çal. 

 Müd. Sen.Üni.Şub.Bşk. 
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