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T.HALK BANKASI A.Ş. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ’NE  

  

Bankanız ile Kurumumuz arasında imzalanan 09/01/2020 tarihli “Kamu Kurumları Maaş Ödemesi 

Protokolü” hükümleri gereğince, Bankanızca kurum personellerine ödenecek promosyon tutarından 
payıma düşecek 6.700,00-TL’ lik promosyon tutarından, herhangi bir nedenle kurumdan ayrılmam 
(Askerlik, ücretsiz izin, ölüm, emekli olmasına rağmen emekli maaşını da protokol süresince bankamız 
aracılığı ile almaya devam etmesi durumları hariç ) ya da yasal düzenlemeler, Mahkeme kararları veya 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı’nın ve ilgili resmi mercilerin tebliğ, genelge v.b. düzenleyici kararlarından dolayı iş 

bu protokolün uygulamasının fiilen durdurulması, askıya alınması veya yok hükmünde sayılması, ya da 

kurum veya banka tarafından her ne sebeple olursa olsun protokolün feshedilmesi, kurumun hukuki 
statüsünün değişmesi gibi sebeplerle protokol uyarınca kurum personel maaş v.s. ödemelerinin bankanız 

aracılığı ile yapılamaması halinde, protokole göre bankanız aracılığı ile tarafıma maaş, ikramiye vb. 

ödemesi yapılamayan tarihten, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar olan döneme ilişkin, Bankanızca 

kıstelyevm usülüne göre hesaplanacak kısmını, keza bankanızca hataen tarafıma fazla promosyon 

ödemesi yapıldığı durumda fazla kısmını, Bankanızın ilk talebinde derhal ve nakden ödeyeceğimi, 
ödememem halinde bankanın belirtilen tutarı talep tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek en yüksek 

kredi faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve masrafları ile birlikte talep hakkı olacağını ve 

Bankanız nezdinde bulunan bilcümle hesap ve alacaklarımın tamamı üzerinde de, bu alacağınızdan 

dolayı rehin, takas ve mahsup hakkınızın mevcut olduğunu, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın söz 

konusu alacağınızı otomatikman ve tamamen bu hesaplardan takas, mahsup ve tahsil etmeye yetkili 

bulunduğunuzu ve gayrıkabili rü’cu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ediyorum. 
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