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OSMANİYE VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ 

 

İhale Yeri  : İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adres   : Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Vilayet Konağı L-M Blok     

                                         Merkez/Osmaniye 

Telefon ve Faks no : 0 328 8261783-84-86    Fax: 0328 8250330 

İhale Günü ve Saati : 19/02/2014 Çarşamba günü saat: 09:00 

İhale Yeri   : Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 

İhale Sekli  : Kapalı zarfla teklif alınacak, teklif veren bankalar arasında açık 

                                         arttırma usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

İhale Konusu  : Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müdürlüğümüze bağlı merkez İlçe İlk ve Orta 

dereceli okullar ile bağımsız okul ve kurum Personeli Banka Promosyon İhalesi  

 

A-) GENEL ŞARTLAR 

1. Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müdürlüğümüze bağlı merkez İlçe ilk orta dereceli okullar, bağımsız 

okul ve kurumlarında (Ocak 2014 Ayı itibarı ile) 3.764 (Üçbinyediyüzaltmışdört) Personel bulunmakta olup 

aylık (maaş + ek ödeme + personele ödenen her türlü ücretler v.b.) 11.784.117,05 TL’lik ortalama nakit akışı 

bulunmaktadır. 

2.Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı 

bulunan bankalara vermeyi esas almakla birlikte istediği bankaya verip vermemekte serbesttir. 

3. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM-BTM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, 

değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, havale 

ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve ücret vb. talep etmeyecektir. 

4. Anlaşma yapılan banka; personelin hesabına geçecek miktarları gösterir listenin elektronik ortamda 

gönderilmesi için (File Transfer) gerekli tedbirleri alacaktır. 

5. Anlaşma yapılan bankadan personellerin hesap açma ücreti talep edilmeyecektir. 

6. Kurumca personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce bankada bulunan kurum hesaplarına 

aktarılacak, banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15'inin başladığı gece saat 00.01'de aktararak 

hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’in 

yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. 

7. Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline internet bankacılığı ve ATM- BTM'lerini herhangi bir masraf, 

komisyon vb. talep etmeyecek, bankanın en az 5 (beş) ATM-BTM’si olmaması durumunda diğer bankaların 

ortak nokta olarak kullandığı ATM-BTM’lerinden işlem yapıldığında herhangi bir masraf alınmayacaktır.  

8. Anlaşma yapılan banka; personellerin hesaplarından internet üzerinden ve ATM-BTM'lerden yapılacak olan 

olası hırsızlıklarda personelin mağduriyetini en kısa sürede çözecek olup, gerekli güvenlik tedbirlerini almakla 

sorumludur. 

9. Anlaşma yapılan banka; Kurum tarafından sehven yapılan kişi hesaplarındaki aktarım hatalarını ilgili okul ve 

kurumca verilecek yazılı talimat doğrultusunda düzeltecektir. Kişi maaş hesaplarına kişinin rızası dışında banka 

tarafından hiçbir şekilde icra ve bloke konulmayacaktır.  

10. Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM-BTM'lerde yeteri 

miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde 

durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını 

sağlamak zorundadır. 

11. Anlaşma yapılan banka; kurum personellerinin maaş hesabı üzerinden kişinin rızası dışında hayat sigortası, 

fon alım satımı vs. adı altında herhangi bir işlem yapmayacaktır. 

12. Anlaşma yapılan banka; 2014 yılında ATM-BTM'lerinde kurum personeli için 1. yılda günlük minimum 

1.500,00. TL. (Binbeşyüzlira) 2. ve 3. yıllarda 2.000,00 TL (İkibin) nakit çekim limiti yapacaktır.  

13. Anlaşma yapılan banka; kurum personellerinin bankacılık işlemlerinden kolaylıkla faydalanması için yeterli 

personel görevlendirecek, hesap açma işlemleri banka tarafından okul veya kuruma gönderilen banka personeli 

tarafından her personel adına vadesiz mevduat hesabı (TL) açacaktır. 

14. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde personelin maaşının 10 katına kadar 

kefilsiz tüketici kredisini Bankanın krediyi verdiği tarihteki kredi faiz oranı üzerinden dosya, sigorta vs. masraf 

almadan % 15 oranında indirim yapmak suretiyle uygulayacaktır.  

 

 

 



15. Anlaşma yapılan banka; promosyonu, kurumun sisteme dahil olduğu ilk ayın 15’inde kurumdan maaş alan 

personellerin hesaplarına maaş ile birlikte peşin olarak ödeyecektir. Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma 

ilk atama ve başka il veya ilçeden ataması yapılan personel olması halinde, geldiği kurumdan ileriye dönük 

maaş promosyonu almadığını belgelendirmesi şartı ve kurumun yazısı ile bu personellerde sisteme dahil 

edilerek takip eden ayın 15’inde kalan süre tutarındaki promosyonu maaş ile birlikte ödeyecektir. Sözleşme 

süresi içinde başka bir yere atanan personele ödenen promosyon bedeli geri alınmayacaktır. 

16. Bireysel sözleşmelerdeki aykırı durumlarda kurum ile yapılan sözleşme esas alınacaktır. Öğrenci Bursları, 

Kısmı zamanlı çalışanlardan (Usta Öğreticiler, Ücretli Öğretmenler, Hizmet Alımı ile çalışanlar ve İş-Kur 

aracılığı) çalıştıkları sürece yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun 

hiçbir masraf ve ücret vb. talep etmeyecektir. 

17. Sözleşme süresi (36 Ay)  3 (Üç) yıldır. 

18 . Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların 

kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. 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 imzalaması şarttır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, 

sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. 

 

B-) CEZAİ HÜKÜMLER 

 

1. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur. 

2. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa 

tekrarında yazalı tekiden uyarılır. 3.defa tekrarında ise sözleşme Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce (2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı KİK’nun ilgili hükümleri kapsamında)  tek taraflı olarak feshedilir.         

3. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka her hangi bir hak talep 

edemez ve davacı olamaz. 

4. Anlaşma yapılan bankanın banka şubesinin her hangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme 

kendiliğinden sona erer. Sözleşme yürürlük süresinin bitim tarihinden en az bir (1) ay öncesinden haber vermek 

suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez. 

5. Bankayla anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü 

sorumluluğu bankaya ait olmak üzere kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek 

kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka kurumdan her hangi bir hak iddia edemez. 

6. İtilaf halinde Osmaniye Mahkemeleri yetkilidir. 

7. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya (18. 

maddede belirtilen sürede) yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin  %3’ü oranında (4734 

Sayılı KİK hükümleri kapsamında uygulanan geçici teminat oranı) ceza ödemeyi kabul eder. 

 

C-) DİĞER HÜKÜMLER 

 

1. Bu sözleşmenin tüm hükümleri sözleşme süresince geçerli olacaktır. 

2. Banka bu anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün 

yerine getirilmesine ait her türlü harç ve vergiler ile KDV bankaya aittir. 04/02/2014 

 

 

 

        Komisyon Başkanı                     Üye                                                    Üye 

 

Kadir KILIÇ   Mahmut GÖK   Mahmut KAHRAMAN 

     Milli Eğitim Müdürü   Milli Eğitim Şube Müdürü      Yetkili Sendika Şube Başkanı 

 

 

 

 

Üye    Üye         Üye           Üye 

 

    Necdet AYKAN              Cemalettin ÇAKIR   Mehmet BEREKETOĞLU    Mulla KATIK 

M.A.Ersoy K.M.Lis.Md. Atatürk And.Lis.Md.     Osmaniye İlkokulu Md.     Ayşe Aybaba A.Ok.Md. 


