
Sayı : 39846592-840-E, |8253426
Konu : Baırka Promosyon İlralesi

NaüoünrüĞIıNB
KIRII(HAN

Müdürlüğüınüze bağlı tüm okul, kuruın ve ilçe milli eğİtİm nıüdürlüğü persoırelleı'İıre

ait banka promosyon sözleşmesinin |5l|0l20l9 tarihinde bitmesinden dolayı, yeni yaPılacak

banka promosyon ihalenin 4734 Sayı|ı İhale Kanunu'na tabi olmayan kapalı zarf ve aÇık

artırma usulüne uygun olarak ekteki koınisyon üyeleri i|e30@2019 tarilrinde Saat l0:00'da

Kırıklran Ögretnıenevi Müdürlüğü Toplantı Salonrı'nda, |5l1ı|120|9-15l1012022 tarilrleri

arasını kapsayacak şekilde ve ekteki şartname doğrultusuırda ihale yapılacaktır.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederiın.

Melımet Erdal CERİrl-İOĞl-U
Müdür a.

Şube Müdürü

EI(LER :

Ek-l Şartnanıe (l adet)

DAGITiM :

İlgiliKuruınlara

T.C.
KIRIKHAN KAYMAKAMLIĞ1

İlçe Milli Eğitinı Müdürlüğü

Adıes: KlRlK[{AN lLÇE MEM
Elektıonik Ağ: kirikhan3 l@ıneb.gov tr

ı: -ptısta: bdeınirci5-52(r}gıııail conı

26.09.z0I9

ttiIgi için: t].DEM lRC'l
Tel: 0 (]26) 344 6] 7j

Faks: 0 (]2(ı) 3448), l4



Sayı : 39846592-840-E. I8l71227
Konu : Banka Promosyon İhalesi

Adres: KlRlKFIAN lLÇE MEM
Elektıonik Ağ: kirikhan3 l(@meb.gov tr
e-posta: bılcıı i rci 5_52(a) gma i J.coıı

T.C.
I«RIKHAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Miidürlüğü

KAYMAKAMLIK MAKAMINA
KIRIKHAN

Müdürlüğümüze bağlı tüın okul, kurum ve ilçe nrilli eğitim rııüdürluiğti
personellerine ait banka promosyon sözleşınesinin |5ll0l20l9 taıilriırde bitnıesiııden dolayı,
yeni yapılacak banka promosyon ihalenin 4734 Sayılı İhale Kaııuıru'na tabi olırıayan kapalı
zarf ve açık artırına usulüne uygun olarak ekteki komisyon üyeleri ||e 30l@l20l9 tarihinde
saat l0:00'da Kırıkhan Öğretınenevi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda , |5lII120|9-I5ll0D022
tarihleri arasını kapsayacak şekilde ve ekteki şartname doğrultusunda yapılması,
Müdürlüğüınüzce uy gun görülmüştür.

Makaınları nızca da uygun görülmesi h al i ırde, o lurları ıı ı za a rz ederi ı-ı-ı.

İsınail SARIKAYA
İlçe Milli Eğitiın Müdiiı V.

oLUR
26l09l2019

Yusuf TURAN
Hassa Kaymakamı

Kaymakaın V

EKLER :

Ek-l : Şartnaı-ııe (l adet)

Ek-2 l(omisyon Oluıu (l adet)

26l09l20]ü9

I}ilgi içiıı: B.DEM I lt('l
]'cl: () (:}26) 344 63 13

Faks: 0 (]2(ı) .144 8?. |4



BANKA pRoMoSyoNU irr.q,Ln KARARI ve iLANI
KIRIKHAN iı,çn vıiı,ı,i BĞiriu rvıününı,üĞü

l l20I9Sayı :

Konu: Banka Promosyonu

Banka Promosyonu İhale Numarası :2019-0l
1-Kurumun Adı :Kırıkhan Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi :Yeni Mah.99 Sok.No:4 KIRIKHAN
B) Telefon ve Faks Numarası 0 326 34410ll- 0 326 3448214
C) Elektronik Posta Adresi 1 vtr

2-Ihale Konusu : Banka Promosyon Ihalesi
3-Ihale Usulü : 4734 Sayılı Ihale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

Zarf ve Açık Artırma Usulü
4- Norma Esas Kurum Personel Sayısı : |970 (657 tabi öğretmen,memur,hizmetli

personel)
133 kişide ücretli öğetmen

5-Promosyon Ihalesi Toplantı Yeri : Kırıkhan Ilçe Milli Eğitim Müdürül
6-Promosyon Ihalesi Tarih ve Saati :30.09.2019 Pazartesi Günü, saat 10:00
7-Ihale Kararı Tarih ve Saati ..l.,.1.20|9 .......Günü Saat 10:00

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 23l09l20l9 Pazartesi günü, saat 10:OO da
yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi
hazırlayarak; Yukanda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısıı-ııı-ı
yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Baııka
Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun intemet adresinde yayınlanmasına, Ilgili
bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://kirikhan.meb.eov.tr
adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 30109120|9 Pazartesi gi.inğ saat 09.00'a kadar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafindan kapalı zarf içerisinde getirilecek,
komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardarı en yüksek teklifi veren en

iki adet banka nda, anda açık art öntemiyle belirlenecekti

Ek:
1 -Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Ömeği
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği
4-Banka Bilgi Formu

aZ arastnoa. aynl lrma yon 3mlyle DellrleneceKllr.

IHALE KOMISYONUBANKA PROMOSYONU

BAŞKAN YELER

Ismail SARIKAYA Mehmet Erdal CERITLIOGLU Zihni OZDIL

İlçe Milli Eğitim Müdür V. Şube Müdürü Özel Büro Görevlisi

Harcama yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Eğitim Bir-Sen Sendika
Temsilcisi



KIRIKHAN iLçE ıvıiı,ı,i nĞiriıvı
vıü»ünr,üĞü BANKA pRoMosyoNu
irra.r,rc şı,RrNa.ıvrr s i

Banka promosyonu İhale Numarası :2019-01
l-Kurumun Adı :Kırıkhan Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi :Yeni Mah.99 Sok.No:4 KIRIKHAN
B) Telefon ve Faks Numarasr 0 326 34410I|- 0 326 34482|4
C) Elektronik Posta Adresi : kiriktırı3 1 @meb. sov.tr

2-Iha|e Konusu Banka promosyon Ihalesi
3-Ihale Usulü :4734 Sayılı Ihale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

zarf ve Açık Artırma usulü
4- Norma Esas Kurum Personel
Sayısı

: |970 (657 tabi öğretmen,memur,hizmetli
personel)
133 tişide ücretli öğetrnen

5-Promosyon Ihalesi Toplantı Yeri : Kırıkhan Ilçe Milli Eğitim Müdürülüğü

A-GENEL ŞARTLAR

1. İhale, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm
personelin maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti,hazırlık
kapsamaktadır.

okul ve kurumlarında görev yapan
ödeneği ve ders ücreti ödemelerini

2. Anlaşmanrn süresi, 3 (Üç) yıldır. ( .. .l ... ... ....). Bu plomosyon ödemesinde
Müdürlüğümüz personelleri ile Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarda çahşan personeller
faydalandırılacaktır. Teklifler |970 personel üzerinden alınacak olup, sözleşme süresi
boyunca ( 3 yıl ) promosyon ödemelerinde, Bakanlıkça yapılacak norm sayısındaki
artışlar da göz önünde bulundurulacaktır. Yapılacak 3 yıllık protokol kapsamında, ihaleyi
alan banka tarafindan, ödeme yapılacak ilk maaş tarihi olan 15.11.2019 tarihinde maaş
alacak personel sayısl kadar, kişi başına peşin olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Bu tarihten soffa protokol süresince ( 3 yıl ) ilçemize atanacak personellere kalan gün
üzerinden kıst usulü promosyon ödemesi yapılacaktır.

3.
Promosyon miktarı Sözleşmeden sonra İlk ödenecek maasla İhaleyi kazarıan banka,
promosyon tutarının tamamınr tek seferde, 1 5. 1 1 .2019 tarihinde personel hesaplarına
yatıracakhr.
4. İhale tekliflerinin, ilgili kurumların personelinin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma
konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır.
Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı taahhüt ettiği
takdirde teklifl eri değerlendirilecektir.

5. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan
Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için
maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01'de, personelin kullanımınahazır
hale getirir. Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ders,
fazla mesai, tedavi yardımı, sosyal yardım, yolluk, vb.) ise, banka listesinin bankaya
ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabma geçtiği günü takip eden gün saat 08,00 itibari
ile hesap sahibi personelin kullanımınahazır hale getirecektir.

I

2



6.

yatıracaktır.

7. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, ilgili kurumların
personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM
aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki
hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafi, kaıt aidatı üyelik ücreti vb.

herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf velveya ücret vb. talep
etmeyecektir.

8. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun
bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zarflan içerisinde mevcut duruma müdahale edip
hizmetin devamını sağlamak konusunda azarrıi özeni gösterecektir.

9. Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir
masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

10. Anlaşma yapılan banka; maaş-özliik ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde

ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.

11. Anlaşma yapılan banka; kurum istediği taktirde belirtilen yerlere (yakın ATM'si
olmamasr durumunda) 1 (bir) adet ATM koymak zorundadır.

12. Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personelinin bankacılık işlemlerini daha

kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka,

personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

13.
yeni atanan ve nakil qelen personel olması halinde. bankava kurumca isinrleri bildi{9a

dıktan sonra Ve Satr ayrılan

personelden almış oldukları promosyonlar qeri alınmayacaktır.

14. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi

sayılma v.b.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.

15. Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda
karşılayacaktır. Maaşının iki katına kadar kefil istemeyecektir.

16. Personel ve nakit akışındaki dtişüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

B_ BANKANIN YÜKÜıvıı,Üı,ÜĞÜ

1. Banka birimlerin personel maaşlannı her ayın 15'inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi

hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

2. Birimlerimizin ek ders ücreti ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddede

belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

3. Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel

adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.



4. Banka personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz o,arak internet ve telefon bankacılığı

hizmetlerinden faydalandıracak ,. int"rn.t ve telefon bankacılığını kullanan Personeliır

yapacağıtıer tiirlü işi..irJ., her ne 
"a "ii*t 

olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır

5. personelimizin ilgili b oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik

t*ryu.ut ve herhanği bir ektir,

6. personelimizin ilgil abrna ait yıllık hesap işletim ücreti

almayacaktır.

7. personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun

fon-yatırım hesabı vs, açılmayacaktır,

8.BankaATMlerindepersonelinmaaşlneolursaolsungünlükenaz1500.00TLnakitçekim
iimiti uy gulayacaktır.

10.PromosyonsözleşmesindenSonrahesapaçmaişlemlerikurumlaragönderilecekbanka
personelleri tarafindan yapılacaktır,

11. ATM Kurumu, sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arıza..arı

sebebiyle aogu.ji*ir_laaiıat giderleri banka tarafindan ödenecektir,

12. İlçe Milli Eğitim Mü Kurum Personel Sayısı 1970 olup 15'09'2019

tarihinde sistemde maaş una ilave 
"i"r"ı. 

uşugrou belirtilen İş-kur ve

Ücretli Öğretmenlede ala rakamlar aşağıdadır,

Ayrrca;
Ka d ro l u M a aş:8100 00O_,90:L(,D,".ğ^'j,1",."_)
İ;;J;,',i ;'u';."., : ,g a uo o g,9^o_, L ( d e ğ i ş k_"_: 

)

Ücretliöğretmen",ı'1,1i1:'^5^0*9010_0.T!t'^"_ğ,:ıl"J#l}:".i'
İJ"l ;; Ü ;,L;H;;;il=,;0,o.oj,99 I, Ay ıı k (Değiş ken M ikta r)

İ-"lİt Ö deneg\=Z.|2+,OO0,0O TL(Deği şken M iktar)

C-TEKLİFLERİN DEĞERLEN»İnİı,vıE usuı,ü

1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayıiıı Kanuna Tabi ol

y"p"rl"."t rr. retlir zarfinın üstünde, bankanın adı,

bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen

tutanağına tuvrt .aİİ"""tİir, Teklif mektubu bu şartnamede be

değeriİndirmeye alınmayacaktır,

2. ihale saatinde istekliler tarafindan sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili

olduğunu gor,.r.n i.ıg. ile teklif. ,,,k,ub"n,n bulunup bulunmadığı ihale komisyoııunca

incelenecektir. Belgeleri tam , ıun irtJiii;t; teklifleri t uo, urırnun irt"kıiı"rin huzurunda

ulrrrş sfaslna gtlİ" açıkianacak_ve ikinci tekl

İffi ecettir. Bankalar ikinci j:Hi:";;#l,"tr;,
eren en az ikı banka arasında

sonuçlandırılarak açıklanac aktr

ı-.t içi, i", uii.ı.iinae ihaleye ara verebileceklerdir.

3. üst yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleYi hiÇbir gerekÇe

göstermeksizin yapıp yapmamayu, 
'ylİ',ı*ş' oıun inaıeyi ipial etmeye ve yinelemeye

yetkilidir.

4.İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazıh,

.Jİİ...r'İ.. istekli bunku",n, bu davetin tebliğ tarihini
olarak biidirilecek ve sözleşmeye davet

;;r., 10 (on) gün içinde sözleşmeyi

4



imzalaması şarttır. Sözleşme iı,çı, MiLLi BĞiriıızı ıııÜoÜnı-ÜĞrrNuE imzalanacaktır'

SÖzleşmeden sonra yüklenici banka, ,tı,Lş,n*in başlayacağı ilk güne kadar tüm işlenılerini

hazır hale getirecektir,

5. Sözleşme imzalanan nden

yerine getirilmesine ait i",,,_
.ori.şr*a"n önce verg maKD

zorundadır.

LER
omo syon ihalesini kazananb anka, protokol (sö zle şme) imzalamay a

, verdiği teklifin tit"ı. u.a.linin) % 2,yekadar ceza ödemeyi kabul

eder.

rini yerine getirmediği takdirde; 1, ve 2, defa

sözleşme Tek taraflİ olarak feshedilir, Bu

yerine getirilmediği takdirde banka herhangi

4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür,

5. İtilaf halinde Kınkhan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir,

İletişim ve Bilgi İçin:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 0 326 344101i

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

UYELER
ziı^i öZDıL

Özel Büro Görevlisi
Şube Müdürülçe Milli Eğitim

MüdürV. e-gitlmnlŞenls",,,c1l.urme Görevlisi
H-ar"amu Yetkilisi
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