
LADİK  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
BANKA PROMOSYONU İLANI 

 
 Banka Promosyonu İhale Numarası   : 2019/1 
  
1-Kurumun Adı     : LADİK  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

A)   Adresi      :KOĞA MAH. GAZİLER CAD. NO: 62  

                                                                   LADİK/SAMSUN 

B)   Telefon ve Faks Numarası                : 7713051  Faks: 7713061 

C)   Elektronik Posta Adresi                      : ladik55.meb.gov.tr. 

2-İlanın Konusu     : Banka Promosyonu İhalesi 

3-İhale Usulü      : Kapalı zarf ve açık artırma 

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı  :305 (2019 Kasım ayı verilerine göre) 

5- Kurum Personelinin Ortalama Aylık Nakit Akışı   :1.434.954,06TL.(2019  Kasım ayı verilerine göre ekders 

dahil )                        

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri              : İlçe Milli Eğitim Müd.Toplantı Salonu 

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati              : 23/12/2019 Pazartesi Saat 10.00 

8-İhale İlanı Tarih ve Saati               : 09/12/2016 Pazartesi Saat 10,00 

Banka Promosyonu Komisyonu 02/12/2019 Pazartesi günü, saat 15.30 da yaptığı 

toplantıda, Banka Promosyonu İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak, 

bankalara Banka Promosyonu İhalesine katılmaları için, Davet Mektubu verilmesine karar 

vermiştir. 

Banka Promosyonu İhalesinde uygulanacak kriterler: 

1-Banka Promosyonu ihalesi ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.  

2-Banka Promosyonu İhalesi Şartnamesi ve diğer belgeler ladik.meb.gov.tr  adresinde duyurular 

bölümünde ihale ilanı  görülebilir. 

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık arttırma usulleri ile belirlenecektir.  

4-Teklifler, en geç 23/12/2019 Pazartesi günü, saat 10.00 kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Muhasebe Şefi Yasemin GÜMÜŞ ‘e İhaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf 

içerisinde teslim edilecektir. Komisyon banka yetkililerinin  huzurunda açılan zarflardan en yüksek 

teklifi veren 6 (altı) bankaya 2. yazılı tekliflerini vermek üzere 27/12/2019 Salı saat 10.00 kadar 

süre verir. 27/12/2019 Cuma günü  kapalı zarfta gelen teklif zarfları açılarak ihaleye devam edilir 

ve  en yüksek promosyon teklifi tutarından açık artırma ihalesi başlatılır, ihale sonuçlanana 

kadar açık artırmaya devam edilir. Sonuçta kişi başına en yüksek teklifi veren 2 bankanın teklifi 

komisyonca değerlendirilir. 

            

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 

 

BAŞKAN 
 

ÜYE ÜYE 
 
 

Aykan SANCI Turan DEMİR  İsa ÖZCAN 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Türk Eğitim–Sen İlçe Başkanı 
 



 
LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKUL-
KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK 

HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN 
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 

(Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 
 
 

Banka Promosyonu İhale Numarası :2019/1 
1-Kurumun Adı :Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

A) Adresi 
:Koğa Mahallesi Gaziler Caddesi No:62 
                                       Ladik / SAMSUN     

B) Telefon ve Faks Numarası :Tlf.: 7713051   Faks :7713061 
C) Elektronik Posta Adresi  :ladik.meb.gov.tr 

2-İhale Konusu 
:Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka  
 Promosyon İhalesi 

3-İhale Usulü :Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usulü 
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı :305 (2019  Kasım ayı verilerine göre) 

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 1.434.954,06 –TL (2019 Kasım ayı verilerine göre)  
 

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer 
:Ladik  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 
Salonu  

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :23/12/2019 Pazartesi- Saat :10:00 
 
 
A- GENEL ŞARTLAR 
 

1- Samsun  İli Ladik  İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı listede belirteceğimiz  okul 
ve kurumlarda 2019 Aralık ayı verilerine göre  305 personel bulunmakta olup yine 
2019 Kasım ayı verilerine göre aylık (maaş+ücret) 1.434.954,06 TL 
(Birmilyondörtyüzotuzdörtbindokuzyüzellidörtliraaltı Kr.) yaklaşık nakit akışı 
bulunmaktadır. (Bu miktara diğer ödemeler dâhil edilmemiştir) Ayrıca Yılda 
1 kez verilen Eğitim/Öğretim ödeneği kişi başına 2019 yılında net 1.180,00 TL 
toplam 328.040,00 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılı eğitim öğretim ödeneği kişi 
başı 1.210.00 TL dir.  
 

2-  İlçemiz bünyesinde 28 TYP (Toplum Yararına Çalışma Programı) kapsamında personel 

çalışmakta olup asgari ücret alan personelin maaşları da anlaşma yapılacak bankaya 

aktarılacaktır. 

3-  İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 63 usta öğretici çalışmakta olup maaş 

promosyon ödemesine dahil olmayıp 2019 yılı Kasım ayına kadar olan nakit akışı 

633.568,92 TL dir. 

4- İlçemiz okullarında staj yapan 6 öğrenci için 2019 Kasım ayında 3.292,00 TL ödeme 

yapılmıştır. 

 

5-  İlanda belirtilen ihale gün ve saatine  kadar  bu şartnamede yazılı hususları kabul 
eden bankalar şartname ekindeki örneği bulunan teklif mektubunu doldurup, 
yetkilisince imzalanıp banka mühür veya kaşesi basılarak, kapalı zarf içinde, teklifi 
imzalayanın bankayı temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir şartname ekindeki 
belge ile birlikte İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Teklif zarfının 
üzerinde isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır, zarfın kapatılan 
yeri istekli tarafından mühür veya kaşelenir. İhale esnasında hazır bulunmayarak 
yazılı tekliflerini veren banka veya bankaların teklifi son teklif olarak kabul 
edilecektir. 

 



 

6- Alınan yazılı teklifler komisyonca teklif verenler önünde açıldıktan sonra tutanağa 
geçilir ve en yüksek teklifi veren 6 (altı) bankaya 2. yazılı tekliflerini vermek üzere 
(kapalı zarfta) 27/12/2019 Cuma  saat 10.00.’a kadar süre verilir. 27/12/2019 
Cuma günü kapalı zarfta gelen teklif zarfları açılarak ihaleye devam edilir “en 
yüksek promosyon teklifi tutarından” açık arttırma ihalesi başlatılır, ihale 
sonuçlanana kadar açık arttırmaya devam edilir. Komisyon, en yüksek teklifi veren 
en az iki banka arasında seçim yapmaya yetkilidir.  

7- Komisyon verilmiş olan bütün teklifleri reddedip iptal etmekle serbesttir. Ret 
sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

 
8- 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. 

 
9- Ladik  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 2019 Kasım ayı 

verilerine göre görev yapan toplam 305 (üçyüzbeş) personelin maaş ödemeleri 
her aybaşından (her ayın 15’i ay başı olarak kabul edilecektir) asgari 2 (iki) gün 
önce kurum/birimin havuz hesabına 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’nin yapıldığı gün içinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır 
hale getirir. 

 
 

10- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM ek kart ve kredi 
kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya 
kullanılmasından dolayı personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, 
telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla maaş hesabından gerçekleştirilen havale 
ve EFT işlemlerinden anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem 
masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb herhangi bir ücret veya her ne ad altında 
olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb talep etmeyecektir.  

  
 

11- Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil 
olduğu ilk ayda o ayın son iş gününe kadar kurumdan maaş alan tüm 
personelin hesaplarına 1 (Bir) defada peşin (nakden) olarak yatıracaktır. Ne 
kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 
(iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır. 

 
12- Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve 

saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 
 

13- Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıldır. 
 

14-  Sözleşme süresince kurumumuz bünyesinde yeni açılacak okul olması 
halinde anlaşma yapılan bankadan maaş alacaklardır.  

 
15-  Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne 

isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır. 
 

16-  Anlaşma yapılan banka; ilçemize atama yoluyla gelen personele, her yılın 
Ocak 15 ve Haziran 15 i  dikkate alınarak ödenen promosyon  miktarının kalanını 
öder.Ayrıca aylıksız izinde ve askerde olan personellerin dönüşünde de 
geri kalan süre hesaplanarak belirlenen miktar kişilerin hesaplarına 
aktarılır. Yeni sözleşme sürecine girileceğinden sözleşme bitimine 6 (altı) ay kala 
gelenlere (16.08.2022) tarihinden sonra başlayanlara) ödeme yapılmaz.  

17-  İnternet yoluyla dolandırılma durumunda personelin zararı en kısa sürede 
banka tarafından karşılanacaktır.   

18- Her ay İdaremiz personelinin maaşlarını ilgili banka şubesine havale 
ettikten sonra herhangi bir sebeple maaş alamayacak personelin hesaplarına 



bloke koydurma veya kaldırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü”nün yazılı talimatı ile 
yapılacaktır.   

19- Banka İdaremiz personelinin ATM-BTM den çekebileceği günlük nakit limiti 
bankanın genel olarak uyguladığı limitten aşağı olmayacaktır. Personel, maaşını 
banka cüzdanı yoksa banka kartı yada nüfus cüzdanı ile herhangi bir şubeden 
tahsil edebilecektir.  

20- Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile 
geçici daimi olarak ilişiği kesilen personelden hiçbir suretle Banka tarafından 
ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir.  

21- Anlaşma sağlanan bankaca İdaremiz personeline vadesiz hesap açılarak 
ücretsiz maaş kartı verilecektir.  Kart ve şifrenin dağıtımı banka tarafından 
yapılması esas olup, İdare kart ve şifre dağıtımının merkezi kurumlarda yapılması 
için bankaya yardımcı olacaktır. 

. 
 

22- Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği gereği 
personel hesaplarından hiçbir özel kesinti (mutemetlik, fon, kira, yardım sandıkları 
vb. gibi kesintiler) kurum müdürlerinin talimatı olsa dahi sözleşmeyi yapan 
harcama yetkilisinin izni olmadan yapılmayacaktır. 

 
23- 2019 yılı banka promosyon anlaşması bir önceki anlaşma olan 1405,00 TL 

nin   % 30 undan aşağı yani 1826,50 TL den aşağı olamaz. 
 

24- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maaş promosyon ihalesini kazanan banka 
önceki anlaşmanın bitiş tarihi olan 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
gerçekleştirilecek ödemelerle yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaktır. 
 

25- Maaş promosyon ödemeleri 28 Şubat 2020 tarihine kadar tek seferde 
müdürlüğümüz personeline ödenecektir. 

 
B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
 
1- Banka okul ve kurumların havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 
15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır. 
 
2- Banka okul ve kurumların havuz hesabında bulunan ek ders ücreti ve özlük 
haklarından doğan diğer ödemeleri bekletmeden aynı gün içerisinde personel hesabına 
aktaracaktır. 
 
3- Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabının otomatik olarak açılması 
ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenlenmesi/verilmesi. 
 
4- Personele verilecek ATM kartı ile personelin bankanın ortak amblemini taşıyan diğer 
banka ATM’lerinden ücretsiz olarak nakit çekebilmeleri. 
 
5- Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak İnternet ve telefon 
bankacılığı hizmetlerinden faydalandırılması. İnternet ve telefon bankacılığını kullanan 
personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaması. 
 
 
6- Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti 
alınmaması. 
 
7- Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa 
olsun fon-yatırım hesabı .vs. açılmaması. 
 
8- Personelin isteği olmadan , bilgisi dışında kredi kartı düzenlenmemesi 
 
 
9- İlgili bankanın çeşitli zamanlarda düzenleyeceği kampanyalardan öncelikli olarak 
personelimizin haberdar edilmesi. 
 



10- İlgili bankanın yukarıda belirtilen bankacılık hizmetleri dışındaki diğer hizmetlerden 
personelimizin avantajlı bir şekilde yararlandırılması. 
 
11- 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. 
 
 
 
 
 
C- LADİK  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 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 16 Ocak  2020’den (maaş ve ekders ödemenin ilk ayı 1 Şubat  
2020 olmak üzere) 16 Ocak  2023 tarihine kadar üç yıldır. Müdürlüğümüz hangi 
kurumların ne zaman sözleşmeye dâhil olacağına ilişkin cetveli isteklilere ve/veya 
anlaşma yapılan bankaya verecektir. 
 
D- CEZAİ HÜKÜMLER 
 
1- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur. 

2-Anlaşmalı banka, sözleşme imzalandıktan sonra yükümlülüklerini yerine getirmediği 
takdirde; 1. defa  yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin %50 (yüzde 
elli)’si oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı 
olarak feshedilir.  

3- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka 
herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 
 
4- Anlaşma yapılan Bankanın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması 
halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle 
taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia 
edemez. 
 
5- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurumun 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 
herhangi bir hak iddia edemez 
 
6- İtilaf halinde Ladik Mahkemeleri yetkilidir. 
 
E- DİĞER HÜKÜMLER 
 
1-Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi 
ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV 
Bankaya aittir. 
 
2- İhale Komisyonunun kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 
ihaleyi iptal etmekle serbesttir. Kurum bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi 
bir yükümlülük altına girmez. 
 



F- ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
     Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra 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 davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla bu madde hükümleri ile bu 
şartnamedeki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyet ayrıca 
değerlendirilir. 
 
 
G- DENETİM  
 
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- Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyonu İhalesine katılmak 
isteyen bankalar, Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1) ve 
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu’nu (EK–2) ağzı banka tarafından 
kapatılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş zarfa koyacaktır. 
 
2- EK-1 de imzası bulunan banka yetkilisinin banka promosyon ihale 
şartnamesini okuduğu ve kabul ettiğine dair yazı. 
 
3- Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1) ve Banka 
Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK-2) zarflarının üzerinde Banka 
Promosyonu İhale Kayıt Numarası, İhale adı, banka ve şube adı, adres, telefon 
bilgileri yazılı olacaktır. 
 
4- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu zarfı 23 Aralık 2019 Pazartesi 
günü saat 10.00’a kadar Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Şefi 
Yasemin GÜMÜŞ ’e Banka Yetkilisi tarafından imza karşılığı teslim edilecektir. 
 
5- İstekliler şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan 
görevli personel ile irtibat kurmak suretiyle 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 İlçe Milli Eğitim Müdürlük Makamının 25/11/2019 
tarih ve 23288076 Sayılı “Görevlendirme” konulu yazı ile kurulan komisyon 
tarafından hazırlanmış olup, yine aynı komisyon tarafından gelen teklifler 
arasından en uygun olanı seçilip nihai karar alınacaktır.  
 
 
 
 
 
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 
 
 
 
 
             BAŞKAN                              ÜYE                                    ÜYE                        
 
                                                                            
 
        Aykan SANCI                    Turan DEMİR                          İsa ÖZCAN 
İlçe Milli Eğitim Müdürü          Şube Müdürü          Türk EğitimSen İlçe Başkanı 


