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T.C. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Kurumun Adı 

Adresi 

Telefon Numarası 

Fax Numarası 

: Harran Üniversitesi 

: Osmanbey Kampüsü Haliliye / ŞANLIURFA 

 : 0 414 318 30 22 

   : 0 414 318 31 96 

2- İhale Konusu 

 

3- İhale Usulü 

: Banka Promosyon İhalesi 

 

: İhale kanununa tabi olmayan 

"Kapalı Zarf ve Açık Artırma 

Usulü" 

 

4- Kurumda Çalışan Personel Sayısı : 3.300 (Üçbinüçyüz) 

 

5- 2022 Yılı Aylık  (Temmuz) 

Nakit Akışı (Maaş, Ekders, 

Döner Sermaye, İkramiye vb) 

 

6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri 

: 62.000.000,00 TL  

 

 

: Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

  Toplantı Salonu  

  Osmanbey Kampüsü 

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati                           : 16.08.2022 – 13.30 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR 

 

 

1-  Sözleşmenin süresi 3 yıl olacak ve sözleşme başlangıç tarihi 15.10.2022 olup, bitim tarihi 

olan 14.10.2025 tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme 

kendiliğinden sona erecektir. 

 

2-  Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde 

ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca karşılıklı 

mutabakatla günlük para çekme limiti Üniversite personeli için artırılabilecek ve kredi 

faizlerinde indirim yapılabilecektir.  

 
3-  Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun 

bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin 

devamını sağlamak zorundadır. 
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4-  Harran Üniversitesince; personelin maaş ödemeleri her ay her ay başından iki iş günü önce 

(nakit imkanları dahilinde) bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu 

ödemeleri her ayın 15'inin başladığı gece 00.01'den itibaren personel hesaplarına aktararak 
hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Diğer ödemeler ise EFT'nin yapıldığı 

günü izleyen gün sonuna kadar hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda banka bu hususu 

dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir. 

 

5-  Bankalar tekliflerini kişi başına net tutar (TL) olarak sunacaklardır. 

6-  Bankaca personele sağlanan promosyonun tamamı ilk maaş ödemesinin yapılacağı 

15.10.2022 tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan 

gönderilen listede ismi bulunan personele bir defada ve peşin olarak ödenecektir. 

 

7-  Banka; sözleşme imzalanmasından sonra Üniversitemize açıktan veya naklen ataması 

yapılan ve ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonlarını, geriye kalan süreyle orantılı 

olarak hesap edecek ve bankaya bildirimi izleyen 30 gün içinde peşin olarak defaten 

ödeyecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra emeklilik, ücretsiz izin, müstafi sayılma, 

istifa, kurumlar arası atama vb. nedenlerle Üniversite ile ilişiği kalmayan personel (ölüm ve 

bedelli askerlik hariç)  kalan süreyle orantılı olarak hesaplanan promosyonu bankaya iade 

edecektir.  Sözleşmenin bitimine 6 ay kala gelen ve giden personel ile ilgili hesaplaşma 

yapılmayacaktır.  

 

8-  Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM ek kart, kredi kartları  ve kredi kartı ek 

kartları verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından ya da 
kullanılmamasından dolayı Harran Üniversitesi personelinden yıllık kart ücreti (özellikli 

kredi kartları hariç) 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, kart aidatı üyelik ücreti vb. 
herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep 

etmeyecektir. 

 

9-  Anlaşma yapılan banka tarafından; Yenişehir kampüsüne 1 Adet, Eyyübiye 

kampüsüne 1 Adet ve Osmanbey Kampüsüne  (Hastane ve Rektörlük) 2 adet olmak 
üzere toplam 4 adet ATM kurulacaktır. Merkez dışı ilçelerimizde görev yapan personele 

meslek yüksekokulunun bulunduğu ilçe merkezinde banka şubesi veya ATM 

bulundurulamaması halinde maaşını diğer banka ATM’lerinden ücretsiz çekme imkanı 

sağlayacaktır.  ATM' nin kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik, vb.) bankaya aittir. 
Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi kurumumuza görevlendirilecek banka 

personeli tarafından yapılacaktır. Banka, ancak personelin isteği halinde ek hesap, nakit avans 

kredisi ve fon hesabı açabilecektir. 

 

10- Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname 

hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla 

kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır. 

 

11- Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme 
uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir. 
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TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 

 

 

1- Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhale tarih ve 
saatine kadar içerisinde yetki formu (Ek-1) ile teklif mektubunun (Ek-2) bulunduğu teklif 

zarfları kuruma teslim edilecektir. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi 

bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar 

verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak 

kabul edilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar Rektörlüğe ulaşmayan ve şartnamede 

belirlenen usule uygun olmayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

2- İstekliler tarafından ihale günü ve ihale saatine kadar kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, 
ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açıldıktan sonra 

açıklanacaktır. Değerlendirmeye alınan bankalardan 1 defaya mahsus olmak üzere yazılı teklif 

alınacak ve yazılı teklifler açıklandıktan sonra en yüksek tekliften başlamak üzere  açık artırma 

usulü sözlü teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.  En yüksek teklifi veren banka 
komisyon tarafından iş bu şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak 

suretiyle değerlendirilir ve ihaleyi kazanan banka açıklanır. Açık artırma turlarında;  kişi başına 

en yüksek teklifi veren banka tarafından teklif edilen tutardan başlamak üzere, en son verilen 

teklif tutarından en az 250 TL (İKİYÜZELLİTÜRKLİRASI) veya katları şeklinde artırılmak 

suretiyle teklif verilecektir. Oturum esnasında, istekli bankaların fiyat teklifleri ile ilgili 
görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde, komisyon başkanı tarafından 

makul bir süre verilebilir. 

 

3- Banka promosyonu ihale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasından 

veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dokümanında değişiklik 

yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm bankaların son teklif verme tarihinden en az 3 (üç) işgünü 

önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır. 

 

4- 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. 

 
5- İhale sonucunda ihale komisyonu tarafından açıklanan nihai karar idarenin onayına 

sunulacaktır. 

 
6- İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet 

edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Harran Üniversitesi Rektörlüğünde idarece 
imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar 

tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. 
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CEZAİ HÜKÜMLER 

 

 

1- Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokolü imzalamadığı 

takdirde toplam sözleşme bedelinin  % 5 'i kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu durumda son tura 

kalan diğer banka sözleşmeye davet edilir. 
 

2- Sözleşme yapılan banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.  

Sözleşme yapılan  banka,  yükümlülüklerini  yerine  getirmediği  takdirde; l. defa hukuken 

kabul edilebilir somut delillere dayalı olarak yazılı şekilde uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme 

bedelinin % 1 ' i oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme 

Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.  

 

3- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka 

herhangi bir hak talep edemez. 

 

4- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri Harran 
Üniversitesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. 

Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Harran Üniversitesi 

mahkeme kararına gerek olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda 

banka Harran Üniversitesinden herhangi bir hak talep edemez. 

 
5- İmzalanacak sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. yasal giderler sözleşme  

yapılan bankaya aittir. 

 
6-İhtilaf halinde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

  

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


