
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
  BANKA PROMOSYONU 

İHALE ŞARTNAMESİ 
1-Kurumun Adı Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

A) Adresi Mimar Sinan Mah.48014 Sokak. No:4 
Onikişubat/Kahramanmaraş 

B) Telefon ve Faks Numarası 2164824- 2161311 
C) Elektronik Posta Adresi  onikisubat46@meb.gov.tr 

2-İhale Konusu Maaş Banka Ödemesi İhalesi (Banka Promosyon) 
3-İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü 

başlıklı 51/g. Maddesi 
4-Kurumlardaki Çalışan Personel Sayısı 5890 
5-Kurumlardaki Personelin Aylık Nakit 
Akışı 

27.933.933,14 TL 
 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri M. Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü Toplantı Salonu - Mimar Sinan 
Mah.48014SokakNo:4Onikişubat/Kahramanmaraş 

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 23/11/2018   Saat:14.00/Cuma 
8-İhale Kararı Tarih ve Saati 26/11/2018   Saat:14.00/Pazartesi 
 
 
 

GENEL ŞARTLAR 
 

1. Onikişubatİlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bünyesindeki okul/kurumlarda  görev 
yapan 5890 personelin maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti, fazla çalışma ücreti, 
ikramiye, ödül ve her türlü  ödemelerini kapsamaktadır.  
 

2. Banka personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı 
kurmak zorundadır.(ATM sayısı, Bankacılık) 
 

3. Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl 
olacaktır. Protokolün başlama tarihi 15 Ocak 2019 tarihi olup, maaş, ek ders, yolluk, 
sınav ücreti, fazla çalışma ücreti, ikramiye, ödül ve her türlü ödemeler anlaşma yapılan 
banka tarafından yapılacaktır. 
 

4. İhale tekliflerinin, ilçelerde çalışan personel ve 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 bu bankaların da teklifleri değerlendirilecektir. 
 

5. Anlaşma yapılan banka; maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti, fazla çalışma ücreti, 
ikramiye, ödül ve her türlü ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde 
yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 
 

6. Banka personellerin maaşlarını hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 
00.01’de, personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka; Kurum personeline maaş 
haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ders, yolluk, sınav ücreti, fazla çalışma ücreti, 
ikramiye, ödül vb.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka 



hesabına geçtiği günü takip eden ilk  gün itibari personelin kullanımına hazır hale 
getirecektir. 
 

7. Banka Onikişubatpromosyon ödemesini ilk ayından itibaren peşin olarak (Tek 
Seferde) ödemeyi kabul eder. Personel hesabına ne kadar ödeme yapıldığı ay bilgisi 2 
(İki)gün içindeOnikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrıntılı olarak bildirmek 
zorundadır. 
 

8. Sözleşme yapıldıktan sonra ilk defa memuriyet görevine başlamak suretiyle atanan 
personel olması halinde atandığı tarihten sözleşmenin bitimine kadar olan süre için, 
başka kurumlardan atananlar için (geldiği yerde promosyon anlaşması yapılmış ise her 
iki kurumda yapılan anlaşma arasında süre dikkate alınmak suretiyle) geriye kalan 
süre için kurumumuz tarafından hesap edilen promosyon miktarı bankaya bildirilecek 
olup banka tarafından ödenir. Sonradan başlayan personel için 6 ayda bir olmak üzere 
1 (Bir) defa da peşin olarak yatırılacaktır. 
 

9. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve bankaya ait tüm kredi 
kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından 
dolayı,  personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya 
ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin 
bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart 
aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir 
masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.  
 
 

10. Anlaşma yapılan banka; Onikişubat ve Onikişubat ilçelerinde ATM sayısı 10’dan az 
ise Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirtilen yerlere bu sayıyı 10’a 
tamamlamak için en geç 2 ay içerisinde bankamatik koymak zorundadır. 

 
11. Banka; personelin, bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli 

sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek 
hesap, mevduat hesap ve fon hesabı açabilecektir. Personel istemediği takdirde ek 
hesap, mevduat hesap ve fon hesabı açılmayacaktır. 
 

12. Bankapromosyon ödemesi yapılmış personelin okul/kurumdan tayin ücretsiz izin, 
emeklilik, ölüm, müstafi sayılma v.b.) nedeniyle ayrılan personelden peşin ödediği 
promosyonların iadesini talep etmeyecektir. Banka; kurum tarafında verilen talimat 
doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlü olup, maaşla ilgili 
hesaplama yapma, talimatın doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk Kuruma 
aittir. 
 

13. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurumlar herhangi bir mesuliyet altına 
sokulamayacaktır. 
 

14. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarında ve 
ek ödeme ve diğer ücretlerinde icra kesintisi v.b. (Kurum personelinin kendi rızası ile 
imzaladığı sözleşme, yazılı beyan v.b. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti 
yapılması gereken durumlarda kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş 



doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi bulunan personel için yasal 
icra kesintisi kurum tarafından yapılmaktadır. 
 

15. Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda banka bu 
hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek 
mecburiyetindedir. 
 

16. Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname 
hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla 
kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır. 

 
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 
 

1. Birimlerimizin maaş ve ek ders ücreti ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili 
maddelerde belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.  
 

2. Banka, personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir 
personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.  
 

3. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerinde öncelik 
tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.  
 

4. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne şekilde olursa 
olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.  
 

5.  Banka ATM lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 2.000,00 TL nakit 
çekim limiti uygulayacaktır.  
 

6. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri banka personelleri tarafından 
kurumlara gidilerek yapılacaktır. 

 
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 

 
1. Banka promosyon ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 51/g. 

Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı 
zarf usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. 
Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında 
olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak 
suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması 
durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en 
yüksek üç teklifi veren istekli ile bu üç teklif ile aynı olan teklifler olması durumunda 
bu istekliler de dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada 
oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi 
sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir. Teklif zarfının 
üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. 

 
2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu 

gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. 
Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına 
göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere ihalenin ilk turu bitirilecektir. Aynı 



şekilde teklifler açıklanacak ve bütün bankaların katılacağı açık artırmaya geçilecektir. 
Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için ihaleye ara 
verebileceklerdir. 

 
3. Bu ihale tekliflerini değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm 

şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklif esas alınacaktır. 
Sözleşme Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra 
yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. 

 
4. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine 

getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup 
sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Müdürlüğümüzce ibraz etmek 
zorundadır.  

CEZAİ HÜKÜMLER 
 

1. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya 
yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 20’si kadar ceza ödemeyi 
kabul eder. 
 

2. Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; sözleşme 
bedelinin %10 oranında ceza ödemeyi kabul eder. 2. Defa tekrarında ise sözleşme tek 
taraflı olarak fesih edilir. Banka fesih durumunda hiçbir hak iddia etmeyecektir. 
Kesilen ceza/cezalar sözleşme fesih edilse dahi tahsil yoluna gider. 

3. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka 
herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 

4. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Onikişubat İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne yazılı izni olmaksınız tamamen veya kısmen bir başkasına 
devredemez. 

5. Anlaşma yapılan bankanın, herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme 
kendiliğinden sona erer. En az iki ay öncesinden haber vermek suretiyle taraflar 
karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda taraflar hak iddia edemez. 
 

6. İhtilaf halinde Kahramanmaraş Mahkemeleri yetkilidir. 
 

 
 

 


