
ERzuRUM iı. rvıİı-ı-i eĞirirvı ruüoünıüĞü snıJrR pRoMosyoN iııaı_ı şanrıııeıvıesi

1- Kurumun Adı Erzurum İı vııııı Eğıtım MüdürIüğü
a) Adresi Yönetim Cad. Eski Valilık Bınası Kat 4 Yakutiye l ERZURUM
b) Telefon ve Faks Numarası 0 442234 48 00 _ 0442235 Lo 32
c) Elektronik Posta Adresi www.erzu ru m @ meb.
Z-İhale Konusu ve Kapsamı
ı-İha!e Usutü 4734 Sayılı iha|e Kanuna Tabı olmayan Kapa!ı Zarf Usulü
5-Kurumun yıIIık Yaklaşık Nakit akışı L7.007.354.68 TL

16 Nİsan 2O2O Persembe Günü saat l lıoo
7-Açık Oturum UsuIü (2. Oturum )

A- GENEI şARTIAR

1, İhale; 1l1İl lı'lilli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarında görev yapan personelin maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti
ve ders ücreti ödemelerini kapsamaktadır.

Z, İl lı'lilli Eğitim Müdürlüğünde (Kadrolu 657 tabi Müdiir, şube Müdiirü, Muaarif Müfettiş, öğetmen, şefMemur, Yardımcı Hizmetler Personel bulunmakta 2020 yılı Mart ayı nakit akışının maaş, ek ders, yolluk, sınav
ücreti, ders ücreti yaklaşık olarak 17.007.364,68- TL. olarak gerçekleştirilmiştir.

3, İhaleyi kazanarı banka, kadrolu ve görevde olan personele ödemeyi peşin olarak l5.o5. 2020 tarihinde
yapacaktır.

4, AnlaŞmanın süresi |5.05, 2020 tarihinden itibaren 15.05. 2023 tarihine kadar (36 ay) promosyon miktarı
15,05,2020 tarihinde görevde olanlara tek seferde peşin olarak verilecektir bununla birlikte kuruma naklen,' aÇıktan ve ilk defa ataırıa YoluYla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi

. baz alınarak ilgili Personele promosyon banka tarafından peşin olarak verilecektir.

5, İhaıe tekliflerinin, ilgili kurumların personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı
ÇekmeYeceği YaYgın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. Ancak uu şartı taşımayan bankalar
ortak noktalardan ücretsizyararlandırmayı taahhüt ettiği takdirde teklifleri değerlendirilecektir.

6, Kurumca; Personelin MaaŞ ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim
hesaPlarına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için maaş hesaplarına her ayın 15 inin

^baŞladığ 
gece saat 00.01'de, Personelin kullanımına hazıİhale getirir. nanka; 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 hesabına geçtiği gtınü taidp eden gun saat 08.00 itibari ile hesap. sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

7, AnlaŞma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kaıt ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,' değiŞtirilmesi, iPtal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, ilgili kurumların personelinden yıllık kart ücreti ile
internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracıiığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve
Personelin bankadaki hesaPlarından aYlık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafi, kart aidatı üyelik ücreti
vb, herhangi bir ücret veYa her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf v 

"lu"yuücret 
vb. talep etmeyecektir.

8, AnlaŞma YaPılan banka; Bankamatik 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.
9, AnlaŞma YaPılan banka; ilgili kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir masraf komisyon vb. talep
etmeden kullandıracaktır.
10, AnlaŞma YaPılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM,lerde yeterli
miktarda para bulundurmak zorundadır.
11, Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için
Yeterli saYıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halind. .İ h..rp ve fon hesabı
açabilecektir.
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12. Anlaşma yapılan banka tarafindan; kadrolu personelden görevde olanlara |5.05.2O2O tarihinde ödeme
yapılanlar ile aylıksız izinden dönenlere, ilk atama ile atananlara, naklen gelen ve giden personele ödenen
promosyon ücretinin geri iadesi istenmeyecektir.

13. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma vb.) ayrılan
personelden peşin ödediği promosyonlann iadesini talep etmeyecekiir.

14. Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kedi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır. Maaşın iki
katına kadar kefil istenmeyecek, sözleşme bitin tarihine kadar personel talebi olduğu takdirde kredi verilmesi
sağlanacaktır.
16. Personel ve nakit akışındaki düşüş ve artışlardan kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.
15. Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personellerimizin banka şubeniz ile çalışmanız dudumunda kredi kartı
özellikleri ile ilgili personellerimizin talebine göre kredi kartının özellikleriniden olan temassız özelliğin aktif veya
pasif hale getirilmesi;

B_ BANKANIN YÜKÜvıı,Üı,ÜĞÜ

1. Banka birimlerin personel maaşlarını her ayın l4'tinde 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 vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı
düzenleyerek teslim edecektir. Personelin isteği doğrultusunda kredi kartı verilecektir.

4. Banka Personeli istekleri doğrulfusunda ücretsiz olarak intemet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden
faYdalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağ her türlü işleminden her ne ad
altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır

5. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve
herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
6. Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına 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. Banka ATM lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az smrstznakitçekim limiti uygulayacaktır.
, 9. PromosYon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka personelleri tarafindan' yapılacaktır.

.,-. 10. ATM Kurulumu, sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızaları sebebiyle doğacak tamir-
tadilat giderleri banka tarafindan ödenecektir.

C_TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayı|ı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif ve Açık arttırma usulü ile
yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede
belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu
şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

z. Ihale saatinde istekliler tarafindan sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile
teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin
teklifleri alınış sırasına göre açılacak ve en yiiksek teklifi veren (3) üç banka arasında (tekliflerde eşitlik olması
halinde dört veya beşinci bankalar da en yüksek teklifi vermiş kabul edilecektir) açık arttırmalı ihaleye davet
edilecektir. 2. Oturum Açık arttırma usulü 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 15.00'de Komisyonca belirlenen
bankaların daha önce kapalı zarfi\e verdikleri en yüksek fiyattan başlanılacaktır.

3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp
yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.

+. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli
bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme İr lıairrİ
BĞİrİlıl lvlÜOÜnrÜĞÜ'nde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk
güne kadar ti,im işlemlerinihazır hale getirecektir.



5. SözleŞme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan ttim kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait
her türlü vergi, KDV, resim ve harÇları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını
gösterir makbuzları Müdürlüğüm iıze ibraz etmek zorundadır.

D_ CEZAİ rıÜ«Üvrr,nn

1. İhale sonucunda Promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imza|amayayanaşmaması halinde,
verdiği teklifin (ihale bedelinin)yo2'yekadar ceza ödemeyi kabul eder.

2. AnlaŞmalı banka, sözleŞmedeki yükümlültiklerini yerine getirmediği takdirde; l. ve 2. defayazılı olarak uyarılır.
3. defa tekarında ise sözleŞme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından
Yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edeme z ve davacı o|amaz.

3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri İr ıı,ıİrıİ BĞiriıırı vrü»trnrÜĞÜ,nün yaz1,ı izni olmaksızın tamamen
veYa kısmen bir baŞkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka,ya ait olmak üzere İL
Vrİrrİ BĞİrİlıl lı'lÜOÜnrÜĞÜ mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın
sözleŞmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka ir vıirri BĞiriııı vıününrüĞü,nİen herhangi bir hak talep
edemez.

4. AnlaŞmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükiimlüdür.
5. Anlaşmazlık halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İletlşim ve Bilgi İçin:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 0 442234 48 OO (Santral)

iHnı-rKoMisvffi ADı soYADı / iıvızn
Başka n Sa!ih KAYGUSUZ iı vııllı Eğıtim Müdürü

üy. Musa nĞoaĞ iı vııllı Eğıtim şube Müdürü

üye Erdal İıvcr Sedika Temsilcisi (Eğltlm - Bir-Sen )


