
TONYA KAYMAKAMLlĞİ
BANKA PROMOSYONU iHALE ŞARTNAMESi

Tarih:27/102022 Sayı:2590
1- Ihaleyi Yapan Kurumun Adı :, Tonya KaymakanıIığı ve BağIı Kurumlar
A) Adresi : Kaleönü Mah. Kürtün Cd. Hükümet konağı Ek Binası Kat:2 Tonya/TRABZON
B) Telefon ve Faks Numarası zTeI:0462 88l 248l Faks: 0462 88l 24 8l
C) Elektronik Posta Adresi : tonya6l @meb.gov.tr
2- İhale Konusu: Okul ve Kurumların Banka İromosyonu İhalesi
3-ihalesi Yapılacak okui ve Kurumlar: Tonya Kaymakamlığı, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Bağll
okul/Kurumlar, ilçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanlşma Vakfı, ilçe Tar|m Ve orman
Müdürlüğü, HaIk Kütüphanesi Müdürlüğü, İlçe Malmüdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü kurum
personellerin maaş ödeme ihalesi yapılacaktür.

4- ihale Usulü :4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmıyan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
5- Kururn/okullarda Çahşan Personel Sayısı : 268 kişi(Kadrolu ve Sözleşmeli) + 53 (ücretli
öğretmen ve Usta öğretici) (Ekim 2022 Bordro kayltlan)
6, Kurum Personelinin Bir Aytrk toplam Nakit Akışı: 6.168.051,58 TL (Maaş, ek ders ve diğer
ödemeler)( altımilyonyüzaltmışsekizbinellibir lira ellisekiz kuruş) dir.
7-Promosyon ihalesinin Yapılacağr Yer: ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2.Kat Milli Eğitim
Müdürlüğü Toplantı Salonu
8-Teklif Zarflarının Verileceği Tarih ve Saat: 04/] 1/2022 Cuma pünü : l0.ü)'a kadar
9-Promosyon İhalesi Tarih ve Saat: 04/] 12022 Cuma (ılrılj saat:10.00'da
A- GENEL ŞARTLAR
l-TAMMLAR:
Banka :Tıabzon iıi Tonya İlçesi, ilçe Milli Eğitim Mi.idürlüğü ile Müdürlüğe bağlı resmi okul ve
kurumlarda görev yapan personele O|l||lZ022-0lllll2025 tarihleri arasında yapılacak olan maaş ve
diğer ücret ödemelerinin, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü' nün (6) sıra nolu genel
tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapıIacağı, ikinci teklif değerlendirme sonucunda en
yüksek promosyon tutarını ödemeyi taahhüt eden bankay!,
Komisyon: Bankanın belirlenmesi işlemlerinin; Başbakanlığın l9.07.2007 tarihli ve "2007 t2l" SayıIı
Başbakanlık Genelgesi ile MEB Stratği Geliştirme Başkanlığının 15l05l2Dl4 tarih ve 1946247 sayılı
yazısında belirtilen hükümler çerçevesinde işIem yapmak üzere Tonya kaymakamlık Makamının
27l1Ol2022 ıarih ve 2590 sayılı Olur'u ile görevlendirilen komisyonu,
Personel :Trabzon İli Tonya İlçesi Tonya Kaymakamlığı ve bağlı kurumlarda görev yapan
Kadrolıı/Sözleşmeli personeli( Üçüncü maddede belirtilen kurum personelleri)
Kurum : Tonya Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlar (üçüncü maddede belirtilen kurumlar)
Istekli : Bu şartname konusu işi üstlenmeye talip olan kamu ya da özel sektöre ait 5411 sayılı
Bankacılık Kanunun 4.maddesinin a-c-d ve g bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten
bankalan,
Aybaşı : Her ayın l5' inci gününü ve Ücretliler için her ayın I 'i
Hizmet 3 Bankanın kurum personeline sağlayacağı vadeli/vadesiz, yatırım ve döviz hesapları açma,
bankomat ve kedi kartı verme, internet bankacılığı olanaklan sunma, kedi gibi vereceği tüm
bankacılık hizmetlerini,
Protokol :Kurum ile banka arasında bankanın vereceği hizmetler ile kurumun banka aracılığıyla
yapacağı ödemeler ve promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntıIan içeren, tarafların birbirlerine karşı
görev ve sorumlulukları ile diğer idari ve mali konulardaki hükümleri belirleyen yazılı metni,
Promosyon : l.hotokolün geçerli olduğu süre boyunca maaş ve diğer ödemelerin banka aracılığıyla
yapılmasına karşılık olarak, banka tarafindan personele ödenecek olan nakit ve tedavütdeki Türk
Lirasını, ifade eder,
2. ihale, sayıları ekteki tabloda belirtilen; Tonya Kaymakamtığı Ve bağ|ı kurumlarda görev yapan
kadrolu ve sözleşmeli personellerin Maaş, Ek Ders, YolIuk, Sınav Ücreti, Ücretli Öğretmen ve Usta
oğretici Maaşları, Eğitim-Öğretim Ödeneği, Geçici/SürekJi Görev Yolluğu, Huzur Hakkı, Giyim
Yardımı. Sıajyer Öğrenci Maaşları Burslu Ö$enci Ücretleri, Doğum Ölüm Yardıınları, Fazla Çalışma
Ucreti, lkramiye, Odül, Taşımalı eğitim yemek ihale ücretleri, kaniin bankacılık işlemleri, ücretli
öğretmen, usıa öğretici ücret öden]eleıi vb. her türlü ödeınelerini kapsamaktadır.



TONYA KAYMAKAMUĞ|
BANKA PROMOSYONU iHALE ŞARTNAMESi

3. Tonya Kaymakamlığı ve bağlı okullarda./kurumlarda g<irev yapan personele ait Banka promosyon
ihalesi toplu olarak birlikte yapılacak olup, Banka promosyon sözleşmeleri Banka ile Tonya
Kaymakamlığı arasında imzaIanacaktır.
4. Tonya Kaymakamlığı ve Bağlı okul/kurumlarda 268 kişi(Kadrolu ve Sözleşmeli) + 53 (ücretli
öğretmen Ve usta öğretici) personel bulunmakta olup,(personel sayısında değişkenlik olabilir) okul ve
kurumların personeli için yapılan ayhk yaklaşık olarak parasal işlem hacmi (maaş ve diğer ücret
ödemeleri vb.) 6.168.051,58 TL (altımilyonyüzaltmışsekizbinellibir lira ellisekiz kuruş) olarak
hesaplanmıştır.
5, Anlaşnıa süresi 0l/ll/2022 taihinden itibaren 0l/11/2025 larihine kadar 3 yıIlır (36 ay).
Promosyon ıniktarq pronıosyon sözleşmesi imzalındıklan sonra, ilk ödenecek ınaaşla birlitde, tek
seferde, kişİ bayna düşen tilm tutar öilenecek şekilde Banka tarafından personelin hesaplnnna
yahnlacaliıır. Kalılınıcı Banka teklifini tek seİerde peşin ödemeli olacak şekilde sunacaldır. Kaç
personelİn hesabıııa ne kndar öd,emenin yapıldıP bilgisi, Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde
ilğli kuruma yaılı olırak bildirileceldir.
6. ihale tekliflerinin, Banka ile promosyon sözleşmesi yapan Kurumda görevli çıersonelinin yıllık izin,
yaııyıl ve yaz tatillerinde İşlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyecİgi yayğın servis ağı bulunan
Bankalarca verilmesi esas alnmıştır. Ancak bu şartü taşımayan Bankalar ortak noktalardan ücretsiz
yararlaırdırmayı taahhüt ettiği takdirde bu Bankalann da teklifleri değerlendiriIecektir. Banka
Promosyon lhale duyurusu Tonya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün httD://tonya.meb.gov.ı.r/ resmi
internet sitesiı]de yayınlanacaktır.
7. AnlaŞma yapılan Banka: anlaşmaya taraf Kurumlarda calışan personeliı maaş ödenıeleriııi her ayın
15'inden 2 (iki) gün önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplanna aktaracaktır. Banka bu ödemeleri
her ayın l5'inin başIadığı gece saat 00.01'de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personeIin
kullanrmııra hazır haie getirecektir. Ayrıca; Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer
ödemeieri @k Ders, Yolluk, Sınav Ücreti. Eğitinı-Öğretim Ödeneği, Geçici/Sürekli Görev Yolluğu,
Huzur Hakkı. Giyim Yardımı. Sıajyer Öğrenci Maaşları Burslu Ögrenci Ücretleri. Dogum Ölüm
Yaıdımları. Fazla Çalışma Ücreti. tkraıııile, Ödlil vb.l ise. Bania listesinin Bankaya ulaşİırıidığı ıe
ödeme tutarınün Banka hesabına geçtiği gıinü takip eden ilk gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi
personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
8. Anlaşma yapılan Banka; anlaşma süresince ATM, ek kart ve kedi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılıııasından dolayı, persoııelden yıllık kart ücreti
ile iııternet Bankacılığı, telefon Bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT
iŞlemlerinden ve pıersonelin Bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap
ekstralarından bildirim ücreti, işlem masrafi, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her
ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve,/veya ücret Vb. talep etmeyecektir. Ayrıca Bankaya ait
pos cüazlarında yapılan ödeme işlemleri için de herhangi bir ücret Banka taraflndan talep
edilmeyecektir.
9. Anlaşma yapılan Banka; Bankaııatik cihazında oluşacak aııza ve para bitiminde, durunıun Bankaya
bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetiıı devamını
sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.
10. Aılaşma yapllan Banka; anlaşııraya taraf Kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir
masraf, komisyon. ek ücret vb. talep etmeden kullandıracaktır.
11. Anlaşma yapılan Banka: anlaşmaya aaraf Kurum personelinin maaş, ücret ve diğer ödemeieri için
haftanın her güni,i ve saatinde ATM' lerde yeterli miktarda para bulundurrnak zorundadır.
12. Aılaşma yapılan Banka; anlaşmaya taraf Kurum istediği taktirde belirtilen yerlere (yakın ATM'si
olmaıırası durumunda) en az l (bir) adet ATNI koymak zorundadır.
13. Anlaşma yapılan Banka; aırlaşmaya taraf Kuıım personelinin Bankacılık işlemlerini kolaylıkla
yapılabilmesi için gerekii tedbirleri alacaktır. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi,
personelin ça]ışmakta olduğu okula-/kuruma gönderilen Banka personeli tarafindan yapılacaktır.
Banka; personeliır isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.
14. Anlaşma yapılan Banka: promoslon anlaşnıasının yapıldığ taihten sonra anlaşmaya taraf
Kurum'a açıktan aiaına, ilk defa atama, yer değiştirme, rıaklen atama yoluyla atananlar ile aylıksız
izinden veya askerden üinen personele, açığa alma İşleıni gerçekleşiiilip promosyon ödemesi



yapılıruımrş olınlırdın göreve tekrar iade edİlen personele göreve başIünıa taühi baz alınarak
Sözleşme bitim tgihi olan 01/11/2025 tarihine kndarki süre iğn hesaplanan promoslon tırtanüıı, !ıl
ğııde Ocak, Nisaıı, Teınmu7 ve Ekiın aylaznda (Ocak ayındaıı sonra ltanan ıe göreve başla,vo:ı
Personele qeldiğ'i Iaih baz alınarak Nisan a"ıı içerisinıle, Nisaıı ayından sonra ata1ıan ı,e göreve
baŞlayan personele geldiği tarilı baz alınarak Temnııız a_,--ı içeisinde, Tenıınuz ayından sonra atanan
ve qöreve baŞlayan personele ise Ekinı ayı içerisindı, Ekim ayınılan sonrüı atanan ve göreve başluy-an
personele ise Ocak ayı içerisiıde banka tarafından ödeıııe ıapılacaktır.) yılda dört defa olmak üzere
personelin bağIı olduğu kurum konbolü alhnila baııka tarafınlan ödeme yapılacakhr.
|5. Anlaşma yapılın Banka; çeşitli nedenlerle (eıneklilik, istifa, nakl"en aiıma, başka kuruma nakil,
ölüm, memurlukian çekilme, askerlğ yer de§ştirme, ücretsiz izin vb. gibi) anlaşmqlıa taraf
Kurumdan aynlan personelden, promoslon tutann geri istemeyecektir.
16. Anlaşma yapılan Banka; anlaşmaya taı,af Kurum personelinin bireysel kedi tateplerini en uygun
koşullarda karşılayacaktır.
17. Personel sayrsında ve nakit akışında olabilecek değişikliklerdeı. anlaşmaya ıaraf Kurum herhaıgi
bir şekilde sorumlu lutulmayacaktır.
18. Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemeleriıin erkene alındığı durumlarda Banka bu hususu
dikkate alarak gerekti tedbirleri almak ve maaşiarı zamanınü ödemek mecburiyetindedir.
19. Banka: anlaşnıa 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
biigileri gizli tutacaknr.
20. Anlaşma yapılan Banka, anlaşmaya taraf Kurum tarafından Banka nezdinde açılan Okul Aile
Birliği, Demek. Vakıf vb. hesaplardan hesap işletim ücıeti almayacaktır.
21. Ihaleyi kazanan Banka tarafından promosyon anlaşmasını takip edeı 15 gün içerisinde anlaşmaya
taraf kurumlarda çalışan personel adına hesap açılıp Banka ATM kart]arı kurumlara gidilmek
suretiyle imza karşılığı teslim edilecektir.
22, Bı ana protokol olup, Tonya Kaymakamlığı Promosyon İhale Komisyonu ile banka yetkili|eri
afasında Sözleşme yapılaCaktır.
B- BANKANIN- YÜKÜMLÜLÜĞÜ,
1. Baıka, anlaşmaya taraf Kurumun persoırel nıaaşlar ını her avın 15'inde Saat 00.01 itibari ile
personel in kendi hesablna otomatik olarak aktaracaktr
2. Anlaşmaya taıaf Kurum personeline yapılacak tiim ödemeler ilgili maddede belirtilen şekilde
bekletmeden personelin hesabına aktanlacaktır.
3. Banka, anlaşmaya taraf Kurum personeline ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak
ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir. Personelin ilgili Banka
Şubelerinden yapacakları Bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreıi talep
etmeyecektir.
4. Banka, anlaşmaya taraf Kunım personelinden; ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenileırmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, persoıelden yıllık kart ücreti
ile iıtemet Bankacılığı, lelefon Bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT
işlemlerinden ve personelin Bankadaki hesaplanndan ayhk veya yıllık hesap işIetim ücreti, hesap
ekstralanndan bildirim ücreti, SMS ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücı,eti vb. herhangi bir
ücret veya her ne ad altında olursa olsuı başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecekir.
5. Anlaşmaya taraf Kurum personelinin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne şekilde
oluısa olsun fon-yatrrünı hesabı vs. açılmayacakiır.
6. Banka ATM'lerinde aıılaşmaya ıaraf Kurum peısonelinin maaşı ne olursa olsun günlük en az
5,000,00 TL (Beşbin TL) nakit çekiıı limiti uygulayacaktır. Sözleşme süresi içerisinde anlaşmaya
taraf Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında nakit çekim limitinin artrılması sağlanacaktır.
7. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri Banka personeli tarafündan anlaşmaya taraf
Kurumlara ve bağlı birimlerine gidilerek yapılacakıır. Bu işlemler Banka promosyon sözleşmesinin
başlayacağı ilk güne kadar tamamlanacaktrr.
8. ATM için sarf edileıı elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedelleri ve arıza sebebiyle doğacak tamir-
tadilat giderleri Banka tarafından ödenecektir.
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9. Arılaşma halinde imzalanacak söz|eşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün
yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka'ya aittir.

EKLiT,LERİN DnĞF]R E USUL
1. Banka promosyon ihalesi 4734 ve 2886 SayıIı Kanunlara Tabi olmayan özet bir ihale olup, Kapalı
Zart Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, Bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin
imzasl bulunmalıdür. Şartnamede belirtiten (Üul ll2022 saat ı 0.00) saate kadaİ verilen teklif]er,
Kaymakamllk oluru ile oluşturulın komisyon tarafından açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.
Tek]if mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değiI ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. İhale saatinde istekliler tarafından suııulan belgeler kontroü Jdilecek ve teklife yetkili olduğunu
gösteren belge ile tekiif ıı]ektubunun bulunup bulunmadığı ihale Komisyonunca incelenecektir.
Belgeleri tam olan isteklileriır tekjifleri hazır bulunaı isteklileriı,ı huzurunda alınış sırasına göre
açıklanacak verilecek teklifler kişi baş ı olacak sekil de vazılacaktır.

Komisyon, teklif veren bankalarla açık antırma ve pazarlık usulü ihale yapacaktır. ihale
Bankalann kapalı zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan başlayacaktır. Banka teklifleri arasında küçük
farklar olması durumunda Komisyonun takdir hakkı saklıdır. İhale aynı gün mesai bitimine kadar
sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli Bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek
için iialeye ara verebileceklerdir.
3. Üst Yönetici velveya Komisyon, Banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin
yaprp yapmamaya, yapı[mış olan ihaleyi iptal etmeye ve yenilemeye yetkilidir.
4, İhale üzerinde kalan istekli Bankaya, bu karaı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet
edilecektir. İstekli Bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen l0 (on) gün içinde sözleşmeyi
imzalaması şarttır. Sözleşııe Tonya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Banka yetkilisi ile sözleşmelere
taraf olan Tonya Kaymakamhğı Promosyon İhale Konıisyonu yetkilileri arasında imzalanacakır.
Sözleşmeden sonra yüklenici Banka, sözleşn,ıenin baş|ayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır
hale getirecekİir.
5. Sözleşme imzalanan Banka. sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükiimlülüklerin yerine
getirilmesine aiı her tür|ü vergi, KDV, resmi harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce
vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Tonya Kaymakamltğına ibraz etnıek zorundadır.
D_ CEzAi lrÜKÜı,ır,nn
1. ]hale sonucunda promosyon ihalesini kazanan Banka, protokol (sözleşme) imzalamaya
yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) c/o tO'u kadar ceza ödemeyi kabul eder.
2. Anlaşmalı Banka, sözleşmedeki y[küm}ülüklerini yerine getirmediği takdirde ya da sözleşme
hükümleri çerçevesinde görev verilen şubelerde bu şartnamedeki nıaddeleri kabul etmiş sayılarak
yükiimlülüklerini yerine getirmediği takdirde l. defa yazılı olaıak uyarılır. 2. defa yapılan uyarıda
toplam promosyon bedelinin c/o lO'u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise
sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
3. Banka sözleşııe ile üstlendiği işleri anlaşmaya taraf Kurum'un yazılı izni oImaksızın tamamen veya
kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği veya Bankanın kapanması durumunda her türlü
sorumluluğu Banka'ya ait olmak üzeıe aıılaşmaya taraf Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka anlaşmaya taraf
Kurumdan herhangi bir hak ıalep edemez.
4. Anlaşmalı Baııka, bu şaıtnaıııede belirtilen hükümleri yerine getirmekle yükiimlüdür.
5. ihtilaf halinde Tonya MahkemeIeri ve icra Daireleri yetkilidir.


