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T.C. 

TUNCELİ VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 

                                  TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası :2019/2 
1-Kurumun Adı :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

A) Adresi :Atatürk Mah. 15 Temmuz Şehitler Bulvarı    
 Munzur Ortaokulu Yanı       
 No:39 Tunceli  

B) Telefon ve Faks Numarası :04282132485-86-04282132491 
C) Elektronik Posta Adresi  

 

    D)Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi         : 

:http://tunceli.meb.gov.tr 

e- posta:stratejigelistirme62@meb.gov.tr 
Tunceli -6210077651 

2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi 
3-İhale Usulü :4734 Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :906 
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 4.451.942,95*12=53.423.315,40 (yıllık) 
6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :25 /02/2019 Pazartesi günü, saat 10:00 
  

GENEL ŞARTLAR 

 

1. Tunceli Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Resmi okul ve kurumlarda 

görev yapan personele yapılan maaş, ek ders, ikramiye, geçici-sürekli 

görev yolluğu ve diğer özlük hakları ile ilgili ödemeleri kapsamaktadır. 



2. Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma 

konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas 

almaktadır. 



3. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada 

bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel 

hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi 

personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka 

listesinin/EFT’in yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır 

hale getirir. 



4. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının 

verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı 

ve benzeri yapılan tüm işlemlerde, kurum veya personelden yıllık kart ücreti, 

havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf 

ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Şube içerisinde yapılan havale ve EFT 

işlemlerinden ücret talep edebilir. İnternet Bankacılığı üzerinden yapılan 

işlemlerden ücret alınmayacaktır. 



5. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf 

(dosya masrafı v.s) yasal mevzuatında belirtilen BDDK’nın belirlediği oranları 

geçemeyecektir. Personelin maaşının azami oranına kadar kefilsiz tüketici kredisini 

Bankanın krediyi verdiği tarihteki faiz oranı üzerinden (ÖZEL) İndirim yapmak 

suretiyle uygulayacaktır. 

http://tunceli.meb.gov.tr/
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6. Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil olduğu 

ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(Bir) defada peşin 

olarak yatıracaktır. Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi 

Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek 

zorundadır. 



7. Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM'lerini ve ortak nokta ATM’lerini 

herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. 

 

8. Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde 

ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 



9. Anlaşma yapılan banka ile sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresi (3) üç 

yıldır. 

 

10. Anlaşma yapılan banka; kurum personelin sayısını da dikkate alarak bankanın ATM  

sayısını 300 kişiye (1) bir ATM olacak oranda bulundurmakla yükümlüdür. 


11. Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma başka il veya ilçeden ataması yapılan 

personel olması halinde, bu personele de promosyonları banka tarafından geriye 

kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dâhil olunan ayda hesabına tek 

seferde peşin olarak yatıracaktır. 

    “Banka; Kurum’dan ayrılan (emekli olan, naklen atanan, istifa eden, ücretsiz izne   

     ayrılan v.s.) personelden promosyon tutarının iadesinin isteyemeyecektir. 

 
12. 2019 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 1.500,00-TL 

nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda 

her yılbaşında limit arttırılması sağlanacaktır.  

 
13. Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla 

yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek hesap açma işlemleri personelin 

kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına 

vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını Banka 

açmak zorundadır. Ek kart çıkarmak isteyen personelden herhangi bir kart ücreti 

alınmayacaktır. 

 

14. Anlaşma yapılan banka; personelin anlaşmalı bankaya olan kredi kartı ve tüketici 

kredisi borçları ile ilgili olarak, kredi kartı aylık asgari ödemesi veya kredi aylık 

taksit ödemesi dışında maaş hesabına bloke uygulaması koyamayacaktır. İcraya 

düşmüş personel borçlarının tahsili icra daireleri aracılığı ile genel hükümlere göre 

yapılacak; kurumun bilgisi haricinde personel hesabına Maaş olarak gönderilen 

tutara bankanın veya 3. Şahısların alacağına karşılık icra borcu kesilmeyecek ve 

hesabına bloke konulamayacaktır. Personel hakkında bankaya ulaşan icra yazıları 

ile ilgili personele bilgi verilecektir.  

 

 

15. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum mesul tutulamaz. 

 

16. Anlaşma yapılan banka; ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun 

bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma 

müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir. 

 

 

 



3 

 

CEZAİ HÜKÜMLER 



17. Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol 

(sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği 

teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder. 

 

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



19. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı 

olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10 oranında ceza verilir. 

3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. 



20. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde 

banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 



21. Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı 

kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber 

vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu 

durumlarda taraflar hak iddia edemez. 

 

22. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı 

izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği 

takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir 

karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu 

durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez 

 

23. İtilaf halinde Tunceli Mahkemeleri icra Daireleri yetkilidir. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 



24. Sözleşme çerçevesi içerisinde bulunan ancak, daha önce yapılan sözleşmesi 

bulunan okul ve kurumların sözleşmeleri bittikten sonra sisteme dahil edilecektir. 

Sözleşme süresi bu şartname ile yapılan ihale sonucunda hangi grupta 

bulunuyorsa o gruba dâhil olacak, kişilere promosyonları banka tarafından geriye 

kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dâhil olunan ayda hesabına otomatik 

olarak banka tarafından yatırılacaktır. 

 

25. 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. 

26. Bakanlığımızın banka promosyonu ile ilgili genelgelere göre işlem yapılacaktır. 

 

27. Sözleşme yapılan banka; elde ettiği personel bilgilerini hiçbir zaman ve hiçbir 

surette şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. 

28.  Aylık ve ücret ödeme sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra çeşitli nedenlerle 

(tahin, doğum izni, emeklilik vb.) kurum ile geçici daimi/daimi ilişkisi kesilen 

personelden hiçbir suretle banka tarafından ödenen promosyonlarının iadesini 

talep edemeyecektir. 

 

29. Sözleşme yapılan banka, maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir 

şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ödeme ücret listelerinin 

elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak 

temin edecektir. 

30. Müdürlüğümüze bağlı yeni birimlerin kurulması, lav edilmesi ve personel 

sayılarında azaltılmaya gidilmesi ve sebeplere bağlı olarak personel sayılarının bu 

şartnamede belirtilen şartnamenin altına düşmesi durumunda protokol yapılan 

banka ayrıca bir hak talebinde bulunamaz. 
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TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ 

 

31. Banka promosyon ihalesi 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayan kapalı zarf 

teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üzerinde bankaya ait tüm bilgeler ve 

banka yetkilisinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen tarihe kadar verilen 

teklifler sırayla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu 

şartnamede belirtilen usule uygun değilse değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

32. 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. Bankalar ikinci tekliflerini aynı gün komisyonca 

belirlenecek saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak ve ihale aynı gün 

mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli 

bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara 

verebileceklerdir. 

 

33. Üst Yönetici ve /veya komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe 

göstermeksizin yapıp yapmaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yenilemeye 

yetkilidir. 

 

34. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve 

sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın bu davetin tebliğ tarihini izleyen (5) 

gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Tunceli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka 

sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir. 

 

35. Banka Promosyon ihalesini alan banka sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihinden 

itibaren üç (3) yıldır. 

 

36. Ayrıca ihalenin ilimizde şubesi bulunmayan bir bankada kalması durumunda söz 

konusu işlemler için ayda iki defa her ayın ilk haftası 1. mesai günü ve 3. haftanın 1. 

mesai günü uydu şube aracılığıyla yapılacaktır. Personelin mağdur edilmemesi için her 

türlü kolaylık banka tarafından sağlanacaktır. İhale şartnamesinde belirtilen tüm şartlar 

ve maddeler İl dışından gelen bankalar içinde geçerlidir. 

 

37. ATM Kurumu, sarf edilen elektrik bedelleri, Telekom hat kirası bedellerini ve arızaları 

sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka tarafından ödenecektir. 

 

38. İhalenin şubesi bulunmayan bankada kalması durumunda personelin maaş ve diğer 

özlük haklarını ATM’den çekebilmesi için, şubesi mevcut olan banklardan komisyon 

ve herhangi bir ücret alınmadan özlük haklarını çekmeleri sağlanacaktır. İlimiz 

Moğultay Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde ATM’si  veya anlaşmalı ATM 

bulundurması zorunludur. 
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BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU    

                                           

 

BAŞKAN  ÜYE        ÜYE 

               İshak ORHAN                       Baran CENGİZ                             Hıdır ATAN 

       Milli Eğitim Müdür Yrd.        Milli Eğitim Şube Müdürü                         Şef   

 

 

                       ÜYE          ÜYE 

                Çetin TÜTMEZ                                              İmam Cafer ATAŞ 

     Tunceli Eğitim Sen Şube Temsilcisi                Tunceli Koop-İş Sendika Temsilcisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Bilgi İçin:                  

                                                                                                                       

ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM E-MAİL ADRESİ 

İshak ORHAN Kom.Bşk 05522439547 İshakorhan3038@hotmail.com 

Baran CENGİZ Üye 05355883884 barancengiz62(@hotmail.com 

Hıdır ATAN Üye  05365244309 Hidir_atan53@hotmail.com 
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                                                    T.C  

TUNCELİ VALİLİĞİ 
   TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

     BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI  

                                 
Sayı  :2/                                                                                           18/02/2019 

Konu :Banka Promosyonu 

Banka Promosyonu İhale Numarası** :2019/2 

1-Kurumun Adı :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

A) Adresi :Atatürk Mah.Elazığ Kara Yolu Üzeri No:39 

B) Telefon ve Faks Numarası :04282132485-86-04282132491 

C) Elektronik Posta Adresi  

    D)Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi          
: http://tunceli.meb.gov.tr 

:Tunceli -6210077651 

2-İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi 
3-İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :906 
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 4.451.942,95*12=53.423.315,40 (yıllık) 
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 

salonu 
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :25.02.2019 Pazartesi günü, saat 10.00’da 

8-İhale İlanı Tarih ve Saati :18.02.2019 Pazartesi günü, saat 16.00’da 

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 18.02.2019 Pazartesi günü, saat 10:30’ da 

yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi 

hazırlayarak 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://tunceli.meb.gov.tr 

adresinde görülebilir. 

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile 

belirlenecektir. 

4-Teklifler, en geç 25/02/2019 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar [Tunceli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ihale salonunda] ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf 

içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan 

en yüksek teklifi veren bankalar arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle 

belirlenecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 
     BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                              

 

    BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

               İshak ORHAN                     Baran CENGİZ                       Hıdır ATAN 

       Milli Eğitim Müdür Yrd.         Milli Eğitim Şube Müdürü               Şef   

 

 

              Çetin TÜTMEZ                                                 İmam Cafer ATAŞ 

     Tunceli Eğitim Sen Sendika Temsilcisi             Tunceli Koop-İş Sendika Temsilcisi 

         Ek: 

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi  

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği  

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği  

4-Banka Bilgi Formu 

http://tunceli.meb.gov.tr/
http://tunceli.meb.gov.tr/
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T.C 

TUNCELİ VALİLİĞİ 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU 
  

Sayı  :2019/02                                                                                   …../02/2019 

Konu : Banka Promosyonu 

 
Banka Promosyonu İhale Numarası : 

1-Kurumun Adı : 

A) Adresi : 

B) Telefon ve Faks Numarası : 

C) Elektronik Posta Adresi  

    D) Vergi Dairesi                                                                       
: 

2-İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi 
3-İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :906 

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 4.451.942,95*12=53.423.315,40 (yıllık) 
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :25/02/2019 Pazartesi  günü, saat 10:00 

8-Banka Tespit Tutanağı Tarih ve Saati :…../…../2019.................. günü, saat ….:…. 
 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 

1-………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve 

verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka 

Promosyon ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. 

 

2-Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.  
 

3-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza 

sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru 

olduğunu bildiririz. 

 

Sıra Adı ve Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 

1.yetkili 
   

 

2.yetkili 
   

 

3.yetkili 
   

 

 

 

 

 

Adı SOYADI 
………….Bankası Yetkilisi 

İmza 
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T.C 

TUNCELİ VALİLİĞİ 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU 

 [bankanın adı] 
 

 

Sayı  : 2019/2                                                                                   …../02/2019 

Konu : Banka Promosyonu 
 

Banka Promosyonu İhale Numarası : 
1-Kurumun Adı : 

A) Adresi : 
B) Telefon ve Faks Numarası : 
C) Elektronik Posta Adresi  : 

2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi 
3-İhale Usulü :Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :906 
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 4.451.942,95*12=53.423.315,40 (yıllık) 
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :25/02/2019 Pazartesi günü, saat  10:00 

 

  

Banka Promosyonu İhale Komisyonunca …../…../2019................. günü, saat ….:…. de 

ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş 

ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye 

ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 

 

Banka Promosyonu olarak kişi başına  ………..YTL  ödemeyi kabul ve taahhüt 

ederiz. 

 

Saygılarımla. 

 

 

Adı SOYADI 
………….Bankası Yetkilisi 

İmza 
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 BANKA BİLGİ FORMU 

 

 

 

Bankamızın Yurtiçi Şube Sayısı : ………’dır. 

 

İl Merkezindeki ATM Sayısı   : ………’dır. 

 

 

            

                                           …../02/2019 

 

 

Banka Yetkilisi 

Adı Soyadı 
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