
TONYA KAYMAKAMLİĞİ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESi

Tarih: l3/01/2023 Sayı: 2918
l- Ihaleyi Yapan Kurumun Adr : Tonya Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlar
A) Adresi: Kaleönü Mah. Kürtün Cd. Hükümet konağı Ek Binası Kat:2 Tonya/TItABZON
B) Telefon ve Faks Nümırası : Tel: 0462 88l 248l Faks: 0462 88l 24 8l
C) ,Flel<tronik Posta Adresi : tonya6l @meb.gov.tr
2- İhate konusu: okul ve kurumların ğanka promosvonu İhaIesi
3-İhalesi Yapılacak Okul ve Kurumlar: Tonya Kaymakam|ığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı
okul/Kurumlar, ilçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe Tar|m ve orman
Müdürlüğü, Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, ilçe Malmüdürlüğü Ve Tapu Sicil Müdürlüğü kurum
personellerin maaş ödeme ihalesi yapılacaktır.

4- İhıle Usulü :4734 sıyılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
S, Kuruın/Okullarda Çalışın Personel Saysı : 268 kişi(Kadrolu ve Sözleşmeli) (Ocak 2023 Bordro
kayıtları)
6- Kurum Personelinin Bir Aylık toplam Nakit Akışı: 7.644.754,40 TL (Maaş, ek ders ve diğer
ödemeler)( yedimilyonaltıyüzkırkdörtbinyediyüzellidört lira kırk kuruş) dir.
7-Promosyon İhatesinin Yapılacağı Yer: ilçe Milli Eğitim Müdürliİğü 2.Kat Milli Eğitim Müdürü
Odası
8- zarflarının v Tarih ve Saat: 2 3Pe e saat:l0.00'a
9-Promosyon İhalesi Tarih ve Saat:
A- GENEL ŞARTLAR
l_ TANIMLAR:

3Pe saat: l0e

Banka:Trabzon İli Tonya İlçeside yukarıda 3.maddede belirtilen İhalesi Yapıtacak Okul ve
Kurumlardı görev yapan personele l5l0a2023 - 151022026 tarihleri arasında yapılacak olan maaş
ve diğer ücret ödemelerinin, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü' nün (6) sıra nolu genel
tebliğinde beIirtilen esas ve usul|er çerçevesinde yapılacağı, ikinci teklif değerlendirme sonucunda en
yüksek promosyon tutarını ödemeyi taahhüt eden bankayı,
Komisyon: Bankınrn belirlenmesi işlemlerinin; Başbakanlığın l9.07.2007 tarihli ve "2007/2l" Sayılı
BaŞbakanlık Genelgesi ile MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının |5lO5l2O|4 tarih ve 1946247 sİyıtı
yazısında belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapmak üzere Tonya kaymakamlık Makamının
|310|/2023 tarih ve 2948 sayılı Olur'u ile görev|endirilen komisyonu,
peısonel :Trabzon ili Tonya. ilçesi Tonya kaymakamlığı ve bağIı kurumlarda görev yapan
Kadrolu/Sözleşmeli personeli( Üçüncü maddede belirtilen kurum personİl|eri)
Kurum : Tonya Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlar (üçüncü maddede belirtilen kurumlar)
Istekli : Bu şartname konusu işi üstlenmeye talip olan kamu ya da özel sektöre aiı 54|l sayıh
Bankacılık Kanunun 4.maddesinin a-c-d ve g bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten
bankaları,
Aybaşı : Her ayın I5' inci gününü ve Ücretliler için her ayın l'i
Hizmet : Bankanın kurum personeline sağlayacağı vadeli/vadesiz, yatırım ve döviz hesapları açma,
bankomat ve kredi kartı verme, intemet bankacılığı olanakları sunma, kredi gibi veieceği tüm
bankacılık hizmetlerini,
Protokol:Kurum ile banka arasında bankanın vereceği hizmetler iIe kurumun banka aracılığıyla
YaPacağı ödemeler ve promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntıları içeren, taıafların birbirlerine İİşı
görev ve sorumlulukları ile diğer idari ve mali konulardaki hükümleri belirleyen yazılı metni,
PromosYon : l.Protokolün geçerli olduğu süre boyunca maaş ve diğer ödemelerin banka aracılığıyla
yapılmasına karşılık olarak, banka tarafından personele ödenecek olan nakit ve tedavtıldeki iürk
Lirasını, ifade eder,
2. ihale, sayıları ekteki tabloda belirtilen; Tonya kaymakamlığı ve bağlı kurumlarda görev yapan
kadrolu ve sözleşmeli personel|erin Maaş, Ek Ders, Yolluk, Sınav Ücretİ, Ücretli Ögretİ-ıen ve Usta
Öğretici Maaşlan- Eğitim-Öğetim Ödeneği. Geçici/Sürekli Görev Yolluğu. Huzuİ Hakiı, Giyim
Yardımı, Stajyer Ogrenci Maaşları Burslu Ögrenci Ücretleri, Doğum Ölüm İardımları, Fazla çalışma
Ücreti, İkramiye, Ödül, Taşımalı eğitim yemek ihale iicretleri] kantin bankacılık işlemleri, ücretli
öğretmen. usta öğretici ücret ödemeleri vb. her türlü ödemelerini kapsamaktadır.
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3. Tonya Kaymakamlığı ve bağlı okullarda,/kurumlarda görev ),apan personele ait Banka promos}on
ihalesi toplu olarak birlikte yapılacak olup, Banka promosyon sözleşmeleri Banka ile Tonya
Kaymakamlığı arasında imzalanacaktır.
4. Tonya Kaymakamlığı ve Bağlı okuVkurumlarda 258 kişi (Kadrolu ve Sözleşmeli personel)
bulunmakta olup, (personel sayısında değişkenlik olabilir) okul ve kurumların personeli için yapılan
aylık yaklaşık olarak parasal işlem hacmi (maaş ve diğer ücret ödemeleri vb.) 7.644.754,4O TL (
yedimilyonaltıyüzkırkdörtbinyediyüzellidört lira kırk kuruş) olarak hesaplanmıştır.
5. Anlaşma süresi 15/02/2023 ıarihinfun itibaren 15/02/2026 larihine kadar 3 yıtdır (36 ay).
Promoşıon mikları; promoslıon sözleşmısi imzalanıIıklan sonra, ilk ödenecek maoşla birtikle, lek
seferde, kİşİ başına düşen lüm lulaı ödenecek şekilde Banka tara!ından personelin hesoplaıına
!'alırılacaklıı, Kolıhnıcı Banka leklijini tek seferde peşin ödemeli olacak şekilde sunocııkıın Kaç
per§onelin hesabına ne kadar öıIemenİn yapıldığı bİlgİsİ, Banka ıaıofından 2 (iki) işgünü İçerİsİnde
ilgili kuruma yaalı olarak bildirileceklin
6. İhale tekliflerinin, Banka.ile promosyon sözleşınesi yapan Kurumda görevli personelinin yılhk izin,
yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan
Bankalarca verilmesi esas alınmıştır. Ancak bu şartı taşlmayan Bankalar ortak noktalardan ücretsiz
yararlandırmayı taahhüı ettiği takdirde bu Bankaların da teklifleri değerlendirilecektir. Banka
Promosyon ihale duyurusu Tonya Kaymakamlığının http://tonr-a.gov.tr resmi internet sitesinde
yayınlanacaktır.
7. AnlaŞma yapılan Banka: anlaşmaya taraf Kurumlarda çalışan personelin maaş ödemelerini her ayın
l5'inden 2 (iki) gün önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktaracaktır. Banka bu ödemeleri
her aYın l5'inin baŞladığı gece saat 00.0l'de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin
kullanımına hazır hale getirecektir. Al,rıca: Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer
ödemeleri (Ek Ders, Yolluk, Sınav Ücretj. Eğilim-Öğretim Ödeneği. Geçici/Sürekli Göİev Yolluğu,
[{uzur Hakkı. Gilim Yardıını. Stajler Öğrenci Maaşları Burslu Ögrenci Ücrctleri_ Doguın Öltim
Yardımları, Fazla Çalışma Ücreti, İkramiye, ÖaUl vb.) ise. Banka lisİesinin Bankaya ulaşİırıldığı ve
ödeme tutarının Banka hesablna geçtiği gıinü takip eden ilk gün saat 08.00 itibari ile hisap sahibi
personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
8. Anlaşma yapılan Banka; anlaşma süresince ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi.
Yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal ediImesi veya kuIlanılmasından dolayı, çıersonelden yıllık kart ücreti
ile internet Bankacılığı, telefon Bankacılığı veya ATM aracılığı i|e gerçekleştirilen havale ve EFT
iŞlemlerinden ve personelin Bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap
ekstra|arından bildirim ücreti, işlem masrafı. karl aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her
ne ad altlnda olursa olsun başka bir masraf velveya ücret vb. talep etmeyecektir. Ayrıca Bankaya ait
pos cihazlarında yapılan ödeme işlemleri için de herhangi bir ücreı Banka tarafından talep
edilmeyecektir.
9. AnlaŞma yapı|an 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.
l0. Anlaşma yapılan Banka; an|aşmaya taraf Kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir
masraf, komisyon, ek ücret vb. talep etmeden kullandıracaktır.
l l. AnlaŞma yapılan Banka: anlaşmaya taraf Kurum personelinin maaş, ücret ve diğer ödemeleri için
haftanın her günü ve saatinde ATM' lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.
l2- AnlaŞma yapılan Banka; anlaşmaya taraf Kurum istediği taktirde belirtilen yerlere (yakın ATM'si
olmaması durumunda) en az l (bir) adet ATM koymak zorundadır.
13. Anlaşma yapılan Banka; anlaşmaya taraf Kurum personelinin Bankacılık işlemlerini kolaylıkla
YaPılabilmesi iÇin gerekli tedbirleri alacaktır. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işIemi,
Personelin ÇalıŞmakta olduğu okuldkuruma gönderilen Banka personeli tarafından yapılacaktır.
Banka; personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabi|ecektir.
11. Anlaşma yapıIan Banka: pfomırsyon anlaşmasının yapıtıIığı ıa'ıhıen sonıa anlaşmaya ıarğ
Kurum'a açıkıan üııama, ilk defo oıama, yer değişıİrme, naklen aıama yoluyla olanonlar ile ayhksız
izinden veya askefdeıı dönen personele, açğa alma iştemi gerçekteEirilip promosyon öıemesi
YaPılmamıŞ olonlardan göreve lekrof iade edilen personele göreve başIoma ıarihi baz ahnarak
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sözleşme bilim larihi olan 15/02/2026 larihine knılarki süre için hesııplanon p?omosyon tuıarını, !
içinde Ocak, Nisan, Temmaz ve Ekim aylarındo (Ocak aynıdan sonra aıarıarı ye gijreve başlayon
persoııele geldiği larih ba: alınurak Nisan ayı içerisiııde, Nisun ııyından sonro üıtarıoıı \,e görev
başlq,an personele geldiği larih ba: aluıarak Tenınııc qvı içerisinde. Temmıız uvından sonru alonan
ye gijreye başlq,an personele ise Ekinı ıı_vı içerisiııtle, Ekinı uyınılan soııro aıürıarı ye göre|,e haşlal,an
persoııele ise ocak aı,ı içerisincle bıuıkeı ııırafındun ijdenıe J)Opılacakıır.) yılda dört defa olmak üzere
personelin hağh olduğu kurum konlrolü {ıllındo bonka loraJından öıIeme yapılacaklıı.
|5. Anlaşma yapılan Bonka; çeşiıIi neılenle e (emeklilik, islifa, naklen aıama, başka kuruma nakil,
ölüm, memurlukıan çekilme, askerlik, yer değişıi?me, icreı§iz izin vb. gibğ anloşmaya ıaruf
Karumdan ıgırıIan peüonelden, pronrosyon lula ru geri lslemeyeceklir.
16. Anlaşma yapılan Banka; anlaşmaya taraf Kurum personelinin bireysel kredi taleplerini en uygun
koşullarda karşılayacaktır.
l7. Personel sayısında ve nakit akışında olabilecek değişikliklerden. anlaşmaya taraf Kurum herhangi
bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
l8. Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda Banka bu hususu
dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir.
l9. 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.
20. Anlaşma yapılan Banka- anlaşmaya taraf Kurum tarafından Banka nezdinde açılan Okul Aile
Birliği, Demek, Vakıfvb. hesaplardan hesap işletim ücreti almayacaktır.
2l. İhaleyi kazanan Banka tarafından promosyon anlaşmasını takip eden l5 gün içerisinde anlaşmaya
taraf Kurumlarda çalışan personel adına hesap açılıp Banka ATM kartları kurumlara gidilmek
suretiyle imza karşıIığı teslim edilecektir.
22. Bu ana protokol olup, Tonla Kalmalamlığı Promosyon İhale Komisyonu ile banka )'etkilileri
arasında sözleşme yapılacaktır
B- BANKANIN KüMLüLüĞ ü
l. Banka. anlaşmaya taraf Kurumun personel maaş larını lıer avın l5'inde .saat 00.0l itibari ile
personelin kendi hesabına otomatik olarak tür

2. Anlaşmaya taraf Kurum personeline yapılacak ti,im ödemeler ilgili maddede belirtilen şekilde
bekletmeden personelin hesabına aktarılacaktır.
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 1anıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep

etmeyecektir.
4. Banka" anlaşmaya taraf Kurum personelinden; ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kuIlanılmasından dolayı, personelden yıllık kart ücreti

ile intemet Bankacılığı. telefon Bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT
işlemlerinden ve personelin Bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap

ekstralarından bildirim ücreti. SMS ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir
ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf velveya ücret vb. talep etmeyecektir.

5. Anlaşmaya taraf Kurum personelinin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne şekilde
olursa olsun fon-yattrım hesabı vs. açılmayacaktır.
6. Banka ATM'lerinde anlaşmaya taraf Kurum personelinin maaş! ne olursa olsun banka günlük en az
7,000,00 TL (yedibin TL) nakit çekim limiti uygulayacaktır. Sözleşme süresi içerisinde anlaşmaya

taraf Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında nakit çekim limitinin artırılması sağlanacaktır.
7. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri Banka personeli taıafından anlaşmaya taraf
Kurumlara ve bağlı birimlerine gidilerek yapılacaktır. Bu işlemler Banka promosyon sözleşmesinin
başlayacağı ilk güne kadar tamamlanacaktır.
8. ATM için sarf edilen elektrik bedelleri. PTT hat kirası bedelleri ve arıza sebebiyle doğacak tamir-
tadilat giderleri Banka tarafindan ödenecektir.
9. Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ekIerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün
yerine getirilmesine ait her tiirlü haıç, resim ve vergiler ile KDV Banka'ya aittir.
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C-TEKLiFLERiN DEĞERLENDiRi LME USULÜ
l. Banka Promosyon ihalesi 4734 ve 2886 Sayılı Kanunlara Tabi olmayan özel bir ihale olup, Kapalı
Zarf Teklif UsuIü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, Bankanın adı, adresi ve yetkili kişİnin
imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen (2610112023 Perşeınbe günü saat 10.00) saate kadar verilen
teklifler, Kaymakamlık oluru ile oluşturulan komisyon tarafından açılacak ve teklif tutanağına kayıt
edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye
a|ınmayacaktır.
2. İhale saatinde istekliler larafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu
gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale Komisyonunca ince lenecektir.
Belgeleri tam olan islekliIerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına gore
açıklanacak verilecek ıeklifler kişi başı olacak sekilde vazı lacakiır.

Komisyon, teklif veren bankalarla açık arttırma ve pazarlık usulü ihale yapacaktır. ihale
Bankaların kapaIı zarf ile verdikleri en yüksek fiyatıan 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 ihaleye ara verebileceklerd ir.
3. Üst Yönetici velveya Komisyon. Banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin
yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yenilemeye yetkilidir.
4. Ihale üzerinde kalan istekIi Bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet
edilecektir. istekli Bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen l0 (on) gün içinde soz|eşmeyi
imzalaması şarttır. Sözleşme Tonya ilçe Mitli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Banka yetkilisi
ile sözleşmelere taraf olan Tonya Kaymakamlığı Promosyon İhale Komisyonu yetkilileri İrasında
imzalanacaktır. söz|eşmeden sonra yüklenici Banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm
iş|em lerini hazır hale geıirecektir.
5. SözleŞme imzalanan Banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükiimlülüklerin yerine
getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resmi harçları karşılamakla yüküınlü olup sözleşmeden önce
vergilerin yatınldığını gösterir makbuzları Tonya kaymakamlığına ibraz etmek zoıundadıı.
D- CEZAI HUKUMLER
l. ihale sonucunda promosyon ihalesini kazanan Banka, protokol (sözleşme) imzalamaya
yanaşmaması halinde, verdiği teklifin ( ihale bedelinin) % l0'u kadar ceza ödemeyi kabu| eder.
2. Anlaşmalı Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ya da sözleşme
hükümleri çerçevesinde görev verilen şubelerde bu şartnamedeki maddeleri kabul etmiş sayılarak
Yükümlülüklerini Yerine getirmediği takdirde l. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa yapılan uyarıda
toPlam promosyon bedelinin o/o lO'u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tİkrarında ise
sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
3. Banka sözleŞme ile üstlendiği işleri anlaşmaya taraf Kurum'un yazılı izni olmaksızın tamamen veya
kısmen bir başkasına devredemez. Devreftiği veya Bankanın kapanması durumunda her türlü
sorumluluğu Banka'ya ait olınak üzere anlaşmaya taraf Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve
protesıo çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka anlaşmaya taraf
Kurumdan herhangi bir hak talep edemez.
..l. Anlaşmalı Banka, bu şartnamede belirtilen hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.
5. İhtilafhalinde Tonya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidiİ.


