
Üniversitemiz ile T. Halk Bankası A.Ş. arasında imzalanan maaş ödemelerine ilişkin 

protokolün personel ile ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.  

1) Protokol 01.01.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

2) Protokol gereği 36 ay için kişi başı toplam 2.675,00 TL (Kişi başı aylık 74,31 TL) 

promosyon ödemesi yapılacaktır. 

3) Protokol imza tarihinden sonra kuruma dahil olan personele kıst usulde hesaplama 

yapılarak kişi başı aylık 74,31 TL üzerinden promosyon ödemesi yapılacaktır. 

4) Kurumdan ayrılan personellerden yine kıst usulde hesaplama yapılarak kişi başı aylık 

74,31 TL üzerinden promosyon iadesi talep edilecektir. (Emekli olup emekli maaşını 

protokolün tarafı banka aracılığıyla alan personeller ile vefat eden personeller hariç) 

5) ATM kartı sahibi personellerin bir günde ATM’lerden çekebileceği azami tutar 

2.500,00 TL’dir. 

6) Kurum personelinin maaş hesaplarından Hesap İşletim Ücreti alınmayacaktır. 

7) Kredi kartı tahsis edilen kurum personelinden Kredi Kartı Üyelik Bedeli 

alınmayacaktır. Ücret muafiyeti mevcut protokol süresince geçerlidir. Standart olarak 

çıkarılan kartlar  (HalkCard, Paraf Klasik, Paraf Gold, Paraf Platinum ve Banka 

tarafından ileride çıkarılabilecek standart nitelikteki kredi kartları) haricindeki kartlar 

(Parafly, Parafly Platinum ve Banka tarafından çıkarılabilecek özellikli kredi kartları) 

bu muafiyet kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

8) Kurum personellerinin, Bankanın kendi kartı ve kendi ATM’leri aracılığıyla maaş 

hesapları üzerinden gerçekleştireceği Havale ve EFT’lerden ücret/masraf/komisyon 

tahsilatı yapılmayacaktır. 

9) Kurum personelinin maaş hesabından internet, Dialog ve Şube kanalı ile 

gerçekleştireceği Havale ve EFT’lerden ücret / masraf / komisyon tahsilatı 

yapılmayacaktır. 

10) T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., ve 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile sözleşmeler yürürlükte olduğu sürece, Banka 

müşterilerinin bu banka ATM’lerinden Banka Kartları (Debit) ve Kredi Kartları ile 

gerçekleştirecekleri mevduat hesabından Para Çekme, Mevduat hesabına Para 

Yatırma, Bakiye Sorgulama, Kredi Kartı Borç Ödeme, Kredi Kartı Borç Sorgulama ve 

Kredi Kartı Limit Sorgulama işlemlerinden ücret/komisyon tahsilatı yapılmayacaktır. 

Ancak, bunların dışında kalan diğer banka ATM’lerinin kullanımı için Ortak ATM 

Platformu ücret  / masraf / komisyon muafiyeti verilmeyecektir. 

11) Bireysel Kredi, Maaş Avansı ve Kredi Kartlarında Bankanın yürürlükteki tahsis ve 

fiyatlama şartları geçerlidir. 

12) Bireysel Kredi işlemlerinden yürürlükteki oran ve tutarlarda ücret / masraf / komisyon 

tahsilatı yapılacaktır. 

13) Protokol gereği kurum personeline verilen ücret / masraf / komisyon muafiyetleri, ilk 

maaş tutarlarının personel hesaplarına alacak kaydedilmesi ile birlikte başlayacaktır. 

14) Kurum personeline yapılacak olan maaş, ikramiye, vergi iadesi, tazminat vb. 

ödemelerin, Kurumun Banka nezdindeki maaş ödemelerinin yapılacağı Müşteri 

Numarası üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Not: Protokolün tamamını incelemek isteyen üniversitemiz personeli Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına gelerek protokolün tamamını inceleyebilir. 


