ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Banka Promosyonu İhale Numarası: 3
1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:1 06800 Çankaya - ANKARA
1.2. Telefon ve Faks Numaraları: 210 21 02 - 210 21 09, Faks: 210 11 05
1.3.Elektronik Posta Adresi: gensek@metu.edu.tr
2. İhale Konusu: Banka Promosyonu İhalesi
3. İhale Usulü: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4. Kurumda Çalışan Personel Sayısı: 4379 kişidir. 15 Kasım 2014 itibariyle Özel Bütçeden ve
Döner Sermayeden maaş ödenen yaklaşık kişi sayısıdır.
5. Kurum Personelinin 2014 Yılı Yıllık Nakit Akışı Yaklaşık: 190.500.000 TL (Özel Bütçe ve Döner
Sermayeden ödenen maaş, ödül, fark, ikramiye, vb. ödemeler dahildir). 2015 yılı nakit akışının
yaklaşık olarak 223.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.
6. İhalenin Yapılacağı Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu
7. 1. Aşama İhale Tarih ve Saati: 16 Aralık 2014 Salı Günü Saat 10.00’da (Komisyonca teklifler
yeterli görülmediği takdirde 2. Aşama ihale yapılacaktır).
2. Aşama İhale Tarih ve Saati: 19 Aralık 2014 Cuma Günü 10.00’da aynı yerde.
8. Teklifler, en geç yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
D Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından Komisyona teslim edilecektir.
GENEL ŞARTLAR
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden 15 Kasım 2014
itibariyle maaş alan personel sayısı 4379 olup, 2014 yılı yıllık nakit akışı yaklaşık olarak
190.500.000 TL’dir. 2015 yılı nakit akışı yaklaşık olarak 223.000.000 TL olacağı tahmin
edilmektedir. Bu tutara maaş, ücret, ikramiye ödemeleri, ek ders ücretleri, maaş ve ikramiye
farkları, sosyal yardımlar ve döner sermaye katkı payı ödemeleri gibi ödemeler dahildir.
2. Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Sözleşmenin başlangıç tarihi,
01.01.2015’dir. Promosyon miktarı 20 Ocak 2015 tarihinde tek seferde ödenecektir.
3. Birinci aşamada; ihale davetlerinin, kampusta şubesi / ofisi bulunan ve Türkiye Bankalar
Birliği’nce aktif büyüklüklerine göre ilk yedi sırada yer alan bankalara verilmesi esas alınmıştır.
Birinci aşamada en iyi teklif Komisyonca yeterli görülmediği takdirde, halen Kampusta
şubesi/ofisi olmayan bankaların da davet edileceği 2. Aşama ihale madde 7’de belirtilen gün ve
saatte yapılacaktır.
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4. Anlaşma yapılan banka; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personeline ATM’lerini herhangi bir
masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
5. İhaleye katılan bankalar, halen Üniversitede kurulmuş olan “Akıllı Kimlik Kartı” sistemine katılıp
katılmayacağını teklif mektubunda bildirecektir. Ek-1’de açıklandığı üzere, Akıllı Kimlik Kartı
sistemine katılmak isteyen banka, asgari olarak “sanal kredi yükleme” sistemini kuracak ve ayrıca
tercih ederse “harcama sistemini” devir alabilecektir. (Ek-1).
6. Anlaşma yapılan banka; haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para
bulundurmakla yükümlüdür. Kampustaki ATM cihazlarında oluşacak arıza ve para bitiminde,
durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en fazla 2 saat içinde mevcut duruma müdahale edip
hizmetin devamını sağlamak zorundadır.
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesince; Personelin maaş ödemeleri, her aybaşından ( her ayın 15 nci
günü) iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/ birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri
her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren, Kurumca kendisine, bildirilen personel
listesine göre, personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale
getirir. Diğer ödemeleri (ikramiye, maaş farkı, sosyal yardımlar, prim vb.) ise, en geç banka
listesinin/EFT’in yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
8. Anlaşma yapılan Bankanın personel başına teklif ettiği tutar 15 Ocak 2015 tarihinde Üniversitede
görev yapan personele 20 Ocak 2015 tarihinde peşin ödenecektir. Anlaşma yapılan bankanın
dağıtacağı promosyon personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak
suretiyle ödenecektir. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2
(iki) işgünü içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazılı ve ayrıntılı olarak
bildirilmek zorundadır.
9. Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, Üniversitemize ataması yapılan,
ücretsiz izinden dönen ve başka kurumlardan naklen atanan personele promosyonları geriye kalan
süre hesap edilerek sisteme dahil olunan ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.
10. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma
vb.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.
11. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilme, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Orta Doğu Teknik
Üniversitesinden, personelinden, ve ek-kart hamilinden yıllık kart ücreti ile şube internet
bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen (yurt dışındaki kendi
şubelerine dahil) havale ve EFT, hesap özeti alma gibi işlemlerinden ve personelin bankadaki
hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti işlem masrafı, kart aidatı
üyelik ücreti vb. herhangi ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret
vb. talep etmeyecektir. Anlaşma yapılan banka, Orta Doğu Teknik Üniversitesi personelinin
Tüketici Kredisi ve Avans faiz oranlarında mevcut olan en fazla indirimden yararlanmasını garanti
edecektir.
12. Anlaşma yapılan banka; Üniversite tarafından yerleşkedeki kullanıcı dağılımı düşünülerek, Ankara
kampusunda belirlenecek yerlere en az 5 (beş) ATM’yi üç ay içinde çalışır duruma getirecektir.
ATM’lerin 3’ü (kabinli), 2’si (lobi tipi) olacaktır. Banka ayrıca, ODTÜ İçel-Erdemli kampusunda 1
adet ATM’yi (kabinli) üç ay içinde çalışır duruma getirecektir. ATM’lerin kurulacağı yerlere ait ayrı
kira sözleşmeleri düzenlenecek olup, her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) Bankaya ait olacaktır.
13. Kampusta şubesi/bürosu olmayan banka ile anlaşma yapıldığında; Üniversitece gösterilen yerde kira
sözleşmesi imzalayarak, yer tesliminden itibaren en geç üç ay içerisinde şube açacaktır.
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14. Anlaşma yapılan banka; Orta Doğu Teknik Üniversitesi şubesi/bürosunda personelin bankacılık
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterli personel görevlendirecektir.
15. Anlaşma yapılan banka, Kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel
bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla
paylaşamaz.
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ
16. Banka 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.
17. İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından
banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonrasında açık arttırma turlarına geçilecektir.
Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri kapalı zarf içinde tekliflerini
yenileyeceklerdir. Her tur bitiminde en az teklifte bulunan istekli banka ihale dışı bırakılacaktır.
Teklif tutarı sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca, komisyon verilen fiyat teklifleri üzerinden
görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı ve kapalı zarf içinde
vermelerini talep edecektir. Verilen bu son fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılır. Eğer son turda teklifte eşitlik olursa, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik
bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir. Komisyon ve istekli bankalar ihale
sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
18. Personel başına peşin promosyon ödemesi için öngörülen asgari miktar 2.500 TL’dir. 1. Aşama
İhaleye katılan bankaların teklif ettiği en yüksek miktarın bu limit altında kalması ve Komisyonca
yeterli görülmemesi halinde, 2. Aşama İhaleye halen kampusta şube/ofisi olmayan bankaların da
katılımıyla geçilecektir.
Yeni bankaların katılımıyla ihalenin 2. Aşamasına geçildiğinde, 1. Aşamaya katılan bankalar ilk
aşamada verdikleri en yüksek teklifin 2. Aşama için de geçerli olduğuna kabul ve taahhüt ederler.
19. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; ‘‘en avantajlı teklif’’ olarak şartnamede belirtilen tüm
şartların kabul edildiği ve promosyon olarak 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 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Sözleşme Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra
yüklenici banka, ilk maaş ödemesinden en az yedi iş günü öncesine kadar tüm işlemleri hazır hale
getirecektir. En avantajlı teklif sahibi banka sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa, en avantajlı ikinci
teklif sahibi banka sözleşmeye davet edilir.
CEZAİ HÜKÜMLER
20. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya
yanaşmaması halinde açık arttırma sonucunda verilen teklifin %20 (yüzde yirmi)’si kadar ceza
ödemeyi kabul eder.
21. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
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22. Anlaşmalı 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, yeni ihale gerçekleştirilmesini takiben sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
23. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir
hak talep edemez ve davacı olamaz.
24. Anlaşma yapılan Banka’nın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusunda faaliyet gösteren şubesinin
herhangi bir nedenle kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az üç ay öncesinden
haber vermek suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda
taraflar hak iddia edemez.
25. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Orta Doğu Teknik Üniversitesinin
yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü
sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi mahkemeden bir karar almaya,
ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Orta Doğu Teknik
Üniversitesinden herhangi bir hak talep edemez.
26. İhale ilanı, dokümanı ve eklerinin Üniversitemizin http://gs.metu.edu.tr adresinde yayınlanmasından
veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
Yapılan değişiklikler davet edilen bankaların son teklif verme tarihinden en az 2 gün önce bilgi sahibi
olmalarını sağlayacak şekilde yine Üniversitemizin internet adresinde yayınlanır.
27. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
DİĞER HÜKÜMLER
28. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

Ek: 1 Akıllı Kimlik Kartı Sistemi
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN
Prof. Dr. Hami ALPAS
Genel Sekreter V.
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Ek-1:
Akıllı Kimlik Kartı Sistemi

1. Akıllı Kimlik Kartı sisteminin çalışır halde tutulması ve sürekliliğinin sorunsuz şekilde
sağlanması esastır.
2. Akıllı Kimlik Kartı Sistemi aşağıda belirtilen iki kısımdan oluşmaktadır:
i.
sanal para yükleme ve
ii.
harcama.
3. İhaleyi kazanan banka, ODTÜ yetkilileriyle görüşerek Akıllı Kimlik Kartı Sisteminin harcama
kısmını şu anda mevcut sistemin harcama kısmını işleten bankadan devralıp almayacağını
sözleşmenin imzalamasını izleyen bir ay içinde ODTÜ’ne bildirir.
4. İhaleyi kazanan banka, üçüncü maddede belirtildiği şekilde Akıllı Kimlik Kartı Sisteminin
harcama kısmını devralmak isterse, bunu hangi sürede ve nasıl yapacağını ve geçiş (devralma)
sürecinin nasıl olacağını ODTÜ’ne bildirerek onay alır.
5. Akıllı Kimlik Kartı Sisteminin harcama kısmını ihaleyi kazanan banka devralmak istemezse,
ODTÜ mevcutta harcama kısmını işleten banka ile çalışmaya devam edecektir.
6. İhaleyi kazanan banka, akıllı kimlik kartlarına sanal para yükleme işlemi için gerekli altyapıyı
harcama kısmı ile çalışır şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bunun için banka ODTÜ’den ve
kullanıcılardan herhangi bir komisyon ve masraf talep edemez.
7. Sanal para yükleme işlemi, bir hesabın veya bir kredi kartının akıllı kart ile eşleştirilmesi
sonucunda gerçekleştirilebilir.
8. Kredi kartı aracılığıyla eşleştirme sonucunda yapılan bir harcamanın ODTÜ’ne aktarımında
banka herhangi bir komisyon ve masraf almayacaktır.
9. 2015 yılı sonuna kadar olan bir yıllık süre içerisinde kullanıcıların akıllı kimlik kartlarına sanal
para yükleme işleminin sisteme dahil olmak isteyen diğer bankalardan da yapılabilmesi için
gerekli altyapıyı harcama sistemini yürüten banka kuracaktır.
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