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A)  GENEL ŞARTLAR 
 
 İstanbul ili Bayrampaşa İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda Mart 2017 ayı 
verilerine göre 2292 kadrolu personel, 222 kaymakam onaylı ücretli öğretmen, 2 4/C sözleşmeli 
personel,50 İŞKUR Personeli, 187 Stajer Öğrenci ve 1559 Burslu Öğrenci  olmak üzere 2566 
(ikibinbeşyüzonaltı) personel bulunmaktadır. Yine Mart 2017 ayı verilerine göre bu personele maaş 
+ ücret= 9.979.841,32  TL (DokuztrilyondokuzyüzyetmişdokuzmilyonsekizyüzkırkbirTLOtuzikiKRŞ) 
olmak üzere nakit akışı bulunmaktadır. ( Bu miktarlara sosyal yardım adı altındaki  diğer ödemeler 
dahil edilmemiştir.) 


Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda 
sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan ve promosyon miktarını en yüksek vermeyi taahhüt 
edebilecek bankalara vermeyi esas almaktadır. 

Bayrampaşa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi tüm okul ve Mart 2017 ayı verilerine göre 
2292 kadrolu personel, 222 kaymakam onaylı ücretli öğretmen, 2 4/C sözleşmeli personel ve 50 
İŞKUR personeli olmak üzere 2566 personelin (kadrolu, 4/B, Valilik onaylı usta öğretici, kaymakamlık 
onaylı ücretli öğretmen , ve 4/C sözleşmeli işçi) maaş ödemeleri, her aybaşından (her ayın 15’i aybaşı 
olarak kabul edilecektir) 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. 

Yukarıda belirtilen Şartname konusu işe ilişkin olarak yaygın servis ağı bulunan ve en yüksek 
promosyon teklifi veren banka ile 3 (üç) yıllık maaş ödeme sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede 
belirtilen promosyon miktarının dağıtımı; yapılacak sözleşme ile ilk maaş ödemesinin yapılacağı    
15 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 14 Temmuz 2020 tarihine kadar olan süreyi kapsayacaktır. 
       
Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, 
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden 
yıllık kart ücreti, internet üzerinden yapılacak  havale  ve EFT işlemleri ile internet ve telefon 
bankacılığı işlemlerinden SMS vb.bilgilendirme mesajlarından her ne nam altında olursa olsun hiçbir 
masraf ve/veya ücret   talep etmeyecektir. 

Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını kurumun sisteme dâhil olduğu ilk ayda 
kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına aktarılmak üzere  Kurumun promosyon hesabına 
yatıracaktır. 
 
7) Personel hesabına ne kadar promosyon ödemesinin yapılacağı bilgisi  bankaya 2 (iki) iş günü 
içerisinde yazılı olarak bildirilecek ve  Banka iki gün içerisinde belirtilen miktarı  kurumdan maaş 
alan personelin hesabına tek seferde peşin olarak aktaracaktır.  
 

Banka Promosyonu İhale Numarası : 2017/1 
1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

A) Adresi : İsmet Paşa Mah. Tuna Cad. No:9  Bayrampaşa 
B) Telefon ve Faks Numarası : 0 212 5659560   Fax: 0 212 5659911 
C) Elektronik Posta Adresi  : bayrampasa34@meb.gov.tr 

2-İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi 
3-İhale Usulü : Kapalı Zarf  
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 2566 
5-Aylık Nakit Akışı : 9.979.841,32  - TL 
5-Teklifin Verileceği Yer : Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 




Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM'lerini ve ortak nokta ATM’lerini herhangi bir 
masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. 
 
Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde 
yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 
 
Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3(üç) yıldır. 
 
 

Tüm kurumlarımızın sözleşme bitim tarihi 30.06.2017'dir. 
 
 

Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik 
sayısını 250 kişiye 1 bankamatik olacak oranda artıracaktır. Merkezi durumda olan okul yakınlarına 
ATM makineleri yerleştirilecektir

Sözleşme  süresi boyunca  banka ATM’lerinde Kurum personeli için herhangi bir ücret 
kesilmeksizin  günlük minimum 2.000,00-TL. (İkibin TL) nakit çekim limiti olacaktır. Bu limitin 
günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından ( herhangi bir işlem ücreti vb. 
ad altında talep etmeden) artırılması sağlanacaktır. 

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. Banka Bayrampaşa İlçesindeki şubelerinde 
personelimize özel hizmet verecek bireysel portföy yöneticileri ve müşteri temsilcileri 
bulunduracaktır. 

Müdürlüğümüze bağlı kurumların personel sayıları (Kadrolu ve Ücretli olarak) ve sözleşme bitiş 
tarihleri ekteki listedeki gibidir. 
 
16) Öğrenci bursları ve Okul Aile Birliği hesaplarından hesap işletim ücreti ya da başka isimle 
herhangi bir ücret kesilmeyecektir.  
 
17) Anlaşma yapılan banka ; kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf talep 
etmeyecek ve personelin maaşının 10 (on) katına kadar kefilsiz tüketici kredisi, Bankanın krediyi 
verdiği tarihteki faiz oranı üzerinden  5 puan indirim yapılmak suretiyle kullandırılacaktır.  
  
18) “Banka; Kurumdan ayrılan(emekli olan,naklen atanan,istifa eden,ücretsiz izne ayrılan vs) 
personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir. (Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/05/2014 
tarihli ve 1946247 sayılı yazısı gereği) 
 
19)Banka anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kurum’a naklen (geldiği kurumdan ne kadar ve hangi 
tarihe kadar promosyon aldığı tespit edilip kalan süre için) , açıktan ve ilk defa atama yoluyla 
göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin, göreve başlama tarihi baz alınarak 
hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaşında peşin ve tek seferde ödeyecektir. 
 
20) Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz. 
 
 
21) İdare, ihaleyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.  
 
 
 

 
 



B)  BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 

1) Banka okul ve kurumların havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15’ inde saat 
00:01 itibari ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır. 

 
2) Banka okul ve kurumların havuz hesabında bulunan ek ders ücreti ve özlük haklarından doğan 

diğer ödemeleri aynı gün bekletmeden personel hesabına aktaracaktır. 
 

3) Personelin maaş, ek ders ve özlük haklarından doğan diğer ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin 
anlaşma yapılacak bankanın anlaşma yapılan şubesi tarafından yapılması sağlanacaktır. 

 
4) Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabının otomatik olarak açılması ve her bir 

personel adına ücretsiz ATM kartı düzenlenmesi/ verilmesi sağlanacaktır. 
 

5) Personele verilecek ATM kartı ile personelin bankanın ortak amblemini taşıyan diğer banka 
ATM’lerinden ücretsiz olarak nakit çekebilmeleri sağlanacaktır. 
 

6) Personelin istekleri doğrultusunda maaşını ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı 
hizmetlerinden faydalanması. İnternet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her 
türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaması sağlanacaktır.  
 

7) ATM kartları ile yapılan her türlü işlemden puan kazanma imkanı sağlanacaktır. 
 
8) Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik 

tanınması ve herhangi bir hizmet ücreti talep edilmemesi sağlanacaktır. 
 

9)  Personelimizin isteği doğrultusunda avantajlı fiyatlarla sağlık, deprem, konut, bireysel emeklilik 
ve taşıt kasko sigortası yaptırabilmesi sağlanacaktır. 
 

10) Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesaplarından  yıllık hesap işletim ücreti alınmayacaktır. 
 

11) Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isim altında olursa olsun 
fon- yatırım hesabı vs. açılmayacaktır. 
 

12) Personelimizin isteği doğrultusunda maaşının %50’ si kadar kredili mevduat limiti tahsis 
edilmesi, maaş ödeme gününde faiz borcunun otomatik olarak kapatılması kredili mevduat 
hesabından nakit çekim ücreti alınmaması ve bu hesaba ilişkin her ay hesap özeti gönderimi ile 
hesap hareketi bildiriminin yapılması ve bu hizmetler için hiçbir ad altında ücret istememesi. 
 

13) İlgili bankanın çeşitli zamanlarda düzenleyeceği kampanyalardan öncelikli olarak personelimizin 
haberdar edilecektir.  
 

14) Personelimizin, ilgili bankanın yukarıda belirtilen bankacılık hizmetleri dışındaki diğer 
hizmetlerden avantajlı bir şekilde yararlandırılması sağlanacaktır. 
 

15) Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına 
doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ders ücret listelerinin 
elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımların okul ve kurumlara ücretsiz 
olarak verilmesi sağlanacaktır.  

 
 
 
 
 



C) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ  
 
1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif 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.  
 
2. 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, En 
yüksek teklif belirlendikten sonra açık artırmaya geçilir. Açık artırmalar en az 5.000,00.- TL ‘lik 
dilimler halinde ve tur şeklinde yapılacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme 
yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.İhale aynı gün mesai bitimine kadar 
sonuçlandırılarak açıklanacaktır.  
 
3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin 
yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir. 
  
4.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. 
Sözleşme İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici 
banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.  
 
5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce 
vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Müdürlüğümüze ibraz etmek zorundadır.  
 

D)  BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 

 
1) Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda çalışan personel isim listeleri, 

maaş, ek ders ve diğer ödemelerinin tespit edilerek ilgili isteklilere ve anlaşma yapılan 
bankanın göstereceği şubelere verilmesi. ( Miktarlar ihale dosyası içinde görülecektir.) 

 
2) Sözleşmenin süresi ( maaş ödemenin ilk ayı 15 Temmuz  2017 olmak üzere) 14 Temmuz  

2020 tarihine kadar 3 (üç) yıldır. Müdürlüğümüz hangi kurumların ne zaman sözleşmeye 
dahil olacağına ilişkin cetveli isteklilere ve/ veya anlaşma yapılan bankaya verecektir. 

 
 
        E)  CEZAİ HÜKÜMLER   

 İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması 
halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 2’ye kadar ceza ödemeyi kabul eder. 
 
2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. ve 2. defa yazılı 
olarak uyarılır. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen 
hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı 
olamaz.  
 
3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni 
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu 



Banka’ya ait olmak üzere İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ mahkemeden bir karar almaya, ihtar 
ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN herhangi bir hak talep edemez.  
 
4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.  
 
5. İtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
 
 F- ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1)  Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, icra-İflas Kanunu ve Bankalar Kanunu ile bankacılık iş 
ve işlemleri ile ilgili burada zikredilmeyen diğer kanunlar, ilgili hükümler ve banka ile 
Müdürlüğümüz arasında vukuu bulacak anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davaya ait 
hususlar saklı kalmak kaydıyla bu madde hükümleri ile bu şartnamedeki diğer hükümlere uygun 
davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikayet ayrıca değerlendirilir. 

  G- DENETİM 
1) Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlar mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi   
     yaparlar. 
  H- BANKA PROMOSYONU İHALESİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER 

1- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK–1) 
 
2- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu ( EK–2) 

    
 İ- TEKLİFLERİN VERİLME BİÇİMİ VE SÜRESİ 
   1)    Bayrampaşa İlçe Milli eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesine katılmak isteyen 
bankalar, Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK-1 ) ve Banka Promosyon İhalesi 
Teklif Mektubu’ nu ( EK-2 ) ayrı ayrı ağzı banka tarafından kapatılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş 
zarflara koyacaktır. 

 

   2)   Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK–1 ) ve Banka Promosyonu İhalesi 
Teklif Mektubu ( EK–2 ) zarflarının Banka Promosyonu İhale Kayıt Numarası, İhale adı, banka ve 
şube adı, adres, telefon bilgileri yazılı olacaktır. 

3) Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu ( EK-2 )  20 Nisan 2017 Perşembe Günü, saat 
10:30‘da   (TRT saati) kadar Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri  Şefi Volkan 
HERDE’ye Banka yetkilisi tarafından imza karşılığı teslim edilecektir. 

 

4) Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK- 1 ) ise ihale başladıktan sonra 
(20 Nisan 2017 Perşembe Günü, saat 10:30’ da) İhale Komisyon Başkanı tarafından istenildiğinde 
Banka Yetkilisi tarafından İhale Komisyonu Başkanına teslim edilecektir. 

 

5) İstekliler şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personel ile irtibat 
kurmak suretiyle yada ilgili internet adresinden  temin edebilir. 
 

İşbu şartname A-B-C-D-E-F-G-H-İ olmak üzere 9 (dokuz) ana maddeden ve 5 (beş)  
  sayfadan ibarettir ve Bayrampaşa İlçe Kaymakamlığının 27/03/2017 tarih ve 840/E.4096972 sayılı     
  onayı ile kurulan komisyon marifeti ile hazırlanmış olup, yine aynı komisyon tarafından gelen  
  teklifler arasından en uygun olanı seçilip nihai karar alınacaktır.   

 



BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 

 
 

 BAŞKAN     ÜYE        ÜYE 
 
Dr.Abdulaziz YENİYOL         Sadık AKYOL           Hakkı AYDOĞAN 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe  Milli Eğitim Şb. Müdürü      Saraybosna Tekn.ve End.Mes.L.Md. 
Harcama Yetkilisi  Gerçekleştirme Görevlisi                      Kamu Çalışanı 
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Gürsel CAPRAZ          Deniz Mutlu GÜLER                       Lezgi BULDU  
Kocatepe İlkokulu Müdürü    İnönü Tekn.ve End.Mes.L.Md.                Egitim Bir-Sen  
Kamu  Çalışanı     Kamu  Çalışanı                    Sendikası  Yetkilisi 
 


