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 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

AYLIK VE ÜCRET ÖDEME PROTOKOL ŞARTNAMESİ 

 

1- Kurum Adı : Kastamonu Üniversitesi 

Adres : Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 

Telefon-Faks : 0366 280 1551 

2-  Protokol Konusu : Aylık ve Ücret Ödeme 

3-  Protokol Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 

4-  Kurumda Çalışan Personel Sayısı : 1136 ( 725 akademik+400 idari +11 

daimi işçi) 

5-  Kurum Personeline Aylık Ödeme  

(Kasım 2016 itibariyle yaklaşık olarak alınmıştır. 

(Maaş+ Ek ders + Döner Sermaye + Yolluk vs.) : 5.250.000,00 TL 

2017 Bütçesinde Maaşlar için yer alan rakam : 69.362.000,00 TL 

2017 Bütçesinde Personelin Yolluk Harcamaları  

için yer alan rakam : 540.000,00 TL 

6- Promosyon Protokolü Toplantı Yeri : Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 

Senato Odası / Cumhuriyet Meydanı 

7-  Promosyon Protokolü Tarih ve Saati : 12/12/2016   Saat 10:00 

 

A. GENEL ŞARTLAR 

1- Protokol , Kastamonu Üniversitesi Birimleri tarafından personeline yapılan maaş, ek ders, döner 

sermaye, yolluklar, fazla mesai, ikramiye ve diğer özlük hakları ödemelerini kapsamaktadır. 

2- Kastamonu Üniversitesinin tüm birimlerinde 1136 personel bulunmakta olup Kasım 2016 

itibariyle aylık yaklaşık olarak  (maaş, ek ders, döner sermaye katkı payı, fazla mesai, nöbet ücreti 

ödemeleri, harcırah ödemeleri ve diğer ödemeler dâhil) 5.250.000.00-TL 

(Beşmilyonikiyüzellibintürklirası) nakit akışı gerçekleşmektedir. Bu rakamların 2016 yılı 

bitiminden sonra ortalama olarak yıllık bazda % 3-5 arasında artarak devam edeceği 

öngörülmektedir. Protokolün süresi 17.01.2017 – 17.01.2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

4- Kastamonu Üniversitesi personelinin yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği 

ve yaygın servis ağı bulunan bankalarla protokol yapılması esas alınmıştır. 



5- Kastamonu Üniversitesi Birimlerince; Personelin Aylık ve Ücret ödemeleri, ödeme tarihinden en 

geç 1 (bir) iş günü önce Protokol yapılan bankada bulunan birim hesaplarına aktarılır. Aylık ve 

Ücret ödemeleri için aktarılan bu tutarlar Protokol yapılan banka tarafından Birimlerde akademik 

personel, 657 ‘ ye tabi personel ve işçi olarak çalışan personel için maaş hesaplarına her ayın 15 

inin başladığı gece saat 00.01-02.00'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale 

getirilecektir. Personelin Ek Dersleri, Döner Sermaye Ödemeleri ve İkramiyeleri de Bankada 

bulunan birim hesabına aktarıldıktan en geç 2 (iki) iş günü içinde personelin hesaplarına 

aktarılacaktır. Birim personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (fazla mesai, tedavi 

yardımı, sosyal yardım, yolluk, vb.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının 

banka hesabına geçtiği aynı gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk 

saatinde banka tarafından hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Ancak, 

Personelin Aylık ve Ücret ödemelerinin avans olarak verilmesi, Maliye Bakanlığınca yapılan 

erken ödemeler ve bütçe ödeneklerinin aktarılmasından kaynaklı gecikmelerde, Aylık ve Ücret 

ödemelerinin ödeme tarihinden 1 (bir) iş günü önce Protokol yapılan bankada bulunan birim 

hesabına aktarılma şartı aranmayacaktır. 

6- Protokol imzalanan banka, Kastamonu Üniversitesi personelinin Aylık ve Ücret Ödemeleri ile 

ilgili vereceği bankacılık hizmetlerinin yanında nakdi olarak ödenmek üzere ve tutarı belirtilmek 

suretiyle "promosyon" adı altında ödeme teklifini kapsayan teklifte bulunacaktır. Teklifte 

"promosyon" tutarının 17.01.2017-15.02.2017 tarihleri arasında nakit olarak tek seferde 

ödeneceği göz önüne alınacaktır. Personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeler en geç 2 (iki) 

iş günü içinde resmi yazı ile Kastamonu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bildirilecektir. 

Her bir personel başına bankaca teklif edilen promosyon miktarı 1.500.-TL’nin altında 

olmayacaktır. Bu miktarın altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

7- Protokol yapılan banka; protokol süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, 

yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kastamonu Üniversitesi 

personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla 

gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki bütün hesaplarından aylık 

veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti, ekstre ücreti, döviz hesabı 

veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf talep etmeyecektir. Maaş üzerine tanımlanan 

fatura ödemelerinde (Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet vb. faturalar) işlem ücreti talep 

edilmeyecektir. Geç EFT ücreti adı altında herhangi bir kesinti ve ücret alınmayacaktır. Havale 

ve ücretsiz EFT işlemlerinde tutar maaşla sınırlı olmayacaktır. EFT'lerden TCMB devir ücreti 

alınmayacaktır. Anlaşma yapılacak banka; Kastamonu Üniversitesi personelinin hesaplarının 

bulunduğu şube ile sınırlı olmaksızın AVM'ler (Büyük Alışveriş Merkezleri) dahil, Türkiye ve 



yurtdışındaki bütün şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve mobil 

bankacılığı dahil herhangi bir kanal aracılıyla gerçekleştirdiği havale, EFT ve bütün bankacılık 

işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret, masraf ve sair bir tutar talep edemez. Bu 

madde kapsamında ücret, masraf ve sair bir tutarın tahsil edilmesi halinde, anlaşma yapılacak 

banka kendiliğinden veya Kastamonu Üniversitesi personelinin sözlü veya yazılı talebi üzerine 

en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgilinin hesabına iade işlemini yapmakla yükümlüdür. Kastamonu 

Üniversitesi personelinin ücretsiz izin hali dahil bütün izin hallerinde yukarıdaki hükümler geçerli 

olacaktır. 

8- Protokol yapılan banka; personelin bireysel kredi taleplerinde Bankaca kredilendirilmesi uygun 

görülen personelin maaşının 5 (beş) katına kadar kefılsiz tüketici kredisini Bankanın krediyi 

verdiği tarihteki kredi faiz oranı üzerinden indirim yapmak suretiyle uygulayacaktır. 

9- Protokol yapılan banka; Kastamonu Üniversitesi personeline kendi ATM'lerini herhangi bir 

masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. 

10- Protokol yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM'lerde 

yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır. Maaş miktarına bakılmaksızın ATM’den günlük 

para çekme limiti en az 2.000.-TL olacaktır. 

11- Protokol yapılacak olan bankanın ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda 

Bankaya bildirilmesinden itibaren en geç 2 saat içinde hizmetin devamı sağlanacaktır. 

12- Personelin yazılı talimatı olmadan Kredi kartı düzenlenemez ve maaş hesabından başka hiçbir 

hesap açılamaz. Ancak personelin yazılı talebi olması halinde bankaca kredibilitesi uygun görülen 

personel için ek hesap ve fon hesabını protokol yapılan banka açmak zorundadır. Kastamonu 

Üniversitesi personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel 

görevlendirilecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi, ilgili personelin 

kuruma gönderilen banka personeli tarafından yapılacaktır. 

13- Protokol yapılan banka; Üniversitemiz Kuzeykent Yerleşkesine 1 adet (BTM/ATM) bankamatik 

kuracaktır. Ayrıca; Üniversitemiz birimlerinin bulunduğu farklı yerleşim yerlerinde ATM 

bulundurulmasının mümkün olamayacağı durumlarda ortak nokta ATM'lerinden 

çalışanlarımızın yapacağı işlemlerden her ne ad altında olursa olsun masraf, komisyon, faiz 

vb. giderler alınmayacaktır. Yerleştirilen bankamatiklerin "Yer Kirası" Kastamonu Üniversitesi 

hesabına (Kastamonu Üniversitesince diğer bankamatiklerden alınan emsal kira bedeli üzerinden) 

protokol yapılan bankaca ödenecektir. Ayrıca bankamatikler için kullanılacak elektrik, telefon, 

data, vb. tüm abonelik işlemleri protokol yapılan banka adına yapılacak olup, masrafları banka 

tarafından karşılanacaktır. 



14- Aylık ve Ücret Ödeme Protokolü yürürlüğe girdikten sonra; Kastamonu Üniversitesi birimlerine 

açıktan atama ile göreve başlayan personele, askerlik görevini yapan personelin göreve başlaması 

ve ücretsiz izinli olanların izinlerinin sona ermesi halinde, bu personellere de banka tarafından 

sözleşmenin kalan süresi hesap edilerek aynı şartlarda promosyon ödenecektir. Kastamonu 

Üniversitesine başka bir kurumdan ataması yapılan personel olması halinde, ilgili personelin daha 

önceki kurumunda görev yaptığı sırada promosyon almadığını/aldığı tarihleri belgelemesi halinde 

bu personellere de promosyon almamış ise kalan sürenin tamamı için, almış ise varsa eksik kalan 

süre için yukarda belirtilen şekilde aynı şartlarda promosyon ödenecektir. Ancak bu maddede 

belirtilen promosyon bedelini hak edebilmek için Kastamonu Üniversitesi Birimlerinde 6 (Altı) 

ay çalışma şartı aranacaktır. Bu çalışma şartı süresi protokolün son 6 (Altı) aylık döneminde 

geçerli değildir. Bu yöntemle kıst Promosyon ödemesi yapılacak personellere ait listeler 

elektronik ortamda (e- posta) veya resmi yazı ile Protokol yapılan bankaya ulaştığı tarihten 

itibaren 30 gün içerisinde personellerin maaş hesaplarına aktarılacaktır. 

15- Aylık ve Ücret Ödeme Protokolü yürürlüğe girdikten sonra; çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, 

askerlik, emeklilik, vefat vb.) kurum ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir 

suretle Banka tarafından ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir. 

16- Protokol yapılan banka, maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde 

aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ödeme ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya 

ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak temin edecektir. 

17- Personelimizin ilgili banka şubelerinde yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde personelimize 

öncelik tanınacak ve Bankanın diğer İl ve İlçelerdeki şubelerinden yapacağı kendi hesapları ile 

ilgili işlemlerde herhangi bir hizmet ücreti talep edilmeyecektir. 

18- Çeşitli nedenler ile Üniversitenin personel sayısının azalıp artmasına bakılmaksızın 17.01.2017-

15.02.2017 tarihleri arasında promosyon ödemesi yapılacak gün itibariyle Kastamonu 

Üniversitesinin mevcut personelinin tamamına promosyon ödemesi yapılacaktır. 

19- Protokol yapılan banka; elde ettiği personel bilgilerini hiçbir zaman ve hiçbir suretle şartname 

hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. 

B. TEKLİFLERİN SUNULMASI 

1- Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif 

zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler 

sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen 

usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. 

2- İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından 

banka yetkililerin huzurunda açıldıktan sonra en yüksek teklif edilen  miktarın üstünde olmak 



şartıyla teklifte bulunan bankalar arasında aynı anda açık artırma usulü ile ihale 

sonuçlandırılacaktır. Komisyon, istekli bankaların istemi üzerine ihale sırasında görüşme 

yapabilmeleri amacıyla ihaleye ara verebilir. En çok teklifi veren banka komisyon tarafından iş 

bu şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. 

3- Teklifler personel başına ödenecek promosyon tutarına göre verilecektir. 

4- (1) Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi 

ile birlikte şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği teklif esas alınacaktır. İhaleyi 

kazanan bankaya bu karar yazılı olarak bildirilerek ve sözleşmeyi imzalamaya davet edilecektir. 

İhaleyi kazanan bankanın bu yazının tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde sözleşmeyi 

imzalaması şarttır. 

(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne 

kadar teknolojik altyapı dahil tüm düzenlemeleri ve işlemleri tamamlamayı kabul ve taahhüt 

eder. 

Ç. CEZAİ HÜKÜMLER 

1. İhaleyi kazanan banka, Rektörlük tarafından tespit edilecek tarihte ve işbu şartnameye uygun 

sözleşme imzalamazsa, açık artırma sonucunda verdiği toplam teklifin (personel sayısı x personel 

başına teklif = toplam teklif) %30 (yüzde otuz)’u kadar ceza ödemeyi kabul etmiş sayılır. Bu 

durumda en yüksek teklifi veren ikinci banka sözleşme imzalamaya davet edilebilir. 

2. Anlaşma yapılan banka, bu şartnamede belirtilen bütün şartları yerine getirmekle yükümlüdür. 

Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi 

bir hak talep edemez. 

3. Anlaşma yapılan banka, bir veya birden fazla ya da bütün yükümlülüklerini yerine getirmediği 

takdirde; 1. (birinci) defa yazılı olarak uyarılır. Tekrarında, ihlal edilen her yükümlülük için 

sözleşme bedelinin %10 (yüzde on)’u oranında ceza ödemekle yükümlüdür. Bir sonraki tekrarda 

ise sözleşme Üniversite tarafından feshedilir ve banka sözleşme bedelinin %10 (yüzde on)’u 

kadar ceza ödemeyi kabul eder. 

4. Banka imzalanan sözleşme ile üstlendiği işleri, Kastamonu Üniversitesinin yazılı izni olmaksızın 

tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu 

bankaya ait olmak üzere Kastamonu Üniversitesi herhangi bir şekilde önceden ihtara gerek 

olmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Kastamonu Üniversitesi’nden herhangi 

bir hak talep edemez ve banka tazminat ödemeyi kabul eder. 

5- İhtilaf halinde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

D. DİĞER HÜKÜMLER 

1- İmzalanacak sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. yasal giderler anlaşma yapılan 

bankaya aittir. 

2- Komisyon kararı üzerine Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü verilmiş olan bütün teklifleri 

reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle Üniversite 

herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

  



Personelin İlçelere Göre Dağılımı 

CİDE 20 

İNEBOLU 13 

TOSYA 26 

TAŞKÖPRÜ 24 

ARAÇ 21 

DEVREKANİ 12 

BOZKURT 13 

ABANA 16 

İHSANGAZİ 12 

KÜRE 8 

ÇATALZEYTİN 3 

DADAY 3 

 


