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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

BANKA PRoMosYoNu İHALE İı_arıı*

Banka Promosyonu İhale Numarasıxx
1-Kurumun Adı

A) Adresi

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi

2-Ihale Konusu
:-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
g-ıhale İlanı Tarih ve saati

:Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:Yenişehir Mah. E-90 Karayolu
Viranşehir
.0414 511 2168-0 414 511 3890
:viransehi163@meb.gov.tr
: Banka Promosyon Ihalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
.2035
. 6,296,282,23 (ekders+ Maaş)
:Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu
O3.02.2015 Salı günü saat 10,00
2B.O1.2015 Çarşamba günü saat 10.00

Banka promosyonu Ihale Komisyonu :28.O1 .2075 Çarşamba günü saat:09.0O de

yaptığı toplantıda, Banka Promosyon Ihalesinde.uygulanacak kriterler ve ŞartnameYi
nur,r[yuruk ilgili banka|ara; Banka promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar

verm iştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka promosyon İhalesinde ekteki şartnamede bellrtilen şartlar esas alınarak

}:5llİl-İİ;mosyonu ihaıe şartnamesi ve diğer belgeıer viransehir.meb.gov.tr adresinde
görü lebilir.
]-rkonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile

be lirlenecektir.
4-Teklifler, en geç O3.02.2O15 Salı günü saat 10.0O'a kadar Viranşehir llÇe Milli Eğitim
Müdürlüğül,ne lhİıeye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde
getirilecek ko isyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek

İeklifi veren. . adet bankİ arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANKA

Abdulc
öğ

Eğitim i kası

Imza

Ek:
1-Banka Promosyonu Ihale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu

*Ekleriyle birlikte kurumun Internet sitesinde ilan edilecektir.
+tkurumda, banka promosyonu ihalesinin kaçıncı kez yapıldığına dair numara
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İlçe Milli Eğitiı-ıı N{üdıiılüğü

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

Sayı :B4Il
Konu :Banka Promosyonu

Banka Promosyonu Ihale Numarası
1-Kurumun Adı

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi

2-Ihale Konusu
ı-ıhale usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
Bu mektup 28.O1.2O15 Tarihinde ielcıt:ıı
gönderilni5l_ir] .

03.02,2015

:Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:Yeırişehir Mah. E-90 Karayolu Viranşehir
,.0414 511 2168- 0 414 511 3890
: r,iransehi163 @meb. gov.tr

:Banka Promosyon Ihalesi
:Kapa|ı Zarf ve Açık Artırma Usulü

:2O35
,. 6.296.282,23 (ekders+Maaş)
:Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı Salonu
O3,02,2O15 Salı günü saat 10,00

v,t:rilıııiştir / ıacleli Laahhütlü olarak posta yoluyla

03.02.2015 Salı günü, saat 10.00,de yapılacak olan Banka Promosyon

Ihalesi.

Banka Promosyon Ihalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon
yapılacaktır,

İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak

Sayı n

ILGI

2-Banka Promosyonu
adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en

Ek:
1-Banka Promosyonu lhale
2-Banka Promosyon Ihalesi
3-B.anka Promosyon İhalesi

Şa rtna
Banka yetkilisi Mektubu
Teklif Mektubu

belirlenecektir' 
t 10,00 kadar [Viranşehir ilçe Milli Eğitim
ileri tarafından kapalı zarf içerisinde
rinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek
ı anda açık artırma yöntemiyle

belirle necektir.
Bilgileri ve 9ereğini rica ederiz,

ıhale Şartnamesi ve diğer belgeler Ikurumun lnternet adresi]

ü avantajlı teklif Kapa h zarf ve açık artırma usul|eri ile

BANKA PROMOSYONU KOMISYONU
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İlçc Milli lığitim Müdürlüğü

BANKA PROMOSYOİU İHaİ_E ŞARTNAMESI*

Banka Promosyonu İhale Numarası

1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası

C) Elektronik Posta Adresi

z-ihale konusu
:-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdü.rlüğü

,VlnişLl-.ıiı. Vlalı. r-go Karayolu Viranşehir

,o 414 5112168-0 414 511 3890

:viransehi163@meb. gov,tr

:Banka Promosyon lhaIesi
:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

.2035

. 6.296.282,23 {ekders+Maaş)
:İİçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu

oİ.oz.zols srı, günü saat 10,00

GENEL ŞARTLAR

. Şanlıurfa Ili Viranşehir ilçe Eğ.itim MüdürlÜğü ile bağlı okul ve kurumlarda 2035

personel bulunmakta oıup ayl klma9şi,.l"tivaklaşık 4,737,684,o7 TL aylık nakit akışı

bulunmaktadır. (Bu iniı.iiru,diğer ödemeler de hil edilmemiştir)

.KomisyonumuZihaletekliflerinipersonelinyarıyllveyaztatillerindeişlemyapma
konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas

almaktadır.

g eti ri r.

, ATM, ek kart ve kredi kartlarının
mesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum

ti ve EFT ücreti veya her ne nam altında

talep etmeyecektir,

. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf talep

edemeyecekvepersonelinmaaş.n,nrokatınakadarkefilsiztüketicikredisinivermeyi
kabul eder.

ını, kurumun sisteme dahil olduğu ilk

larına 1(Bir) defada peşin olarak
ln yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2

ildirilmek zorundadır,

.Anlaşmayapılanbanka;KurumpersonelineATIı4'leriniveortaknoktaATM,lerini
herhangi Oir masr]İ, 1,orni,yon vb, talep etr eden kullandıracaktır,

. Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer Ödemelerde haftanın her 9ünü ve saatinde

ATM'lerde yeterli .irtuı.Ou bara Oulundurmakla yükümlüdür,

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

.Anlaşmayapılanbanka;kurumpersonelinsaylslnldadikkatealarakbankanın
bankamatiı. ,uy,r,ni iso ı.işiy" ı uankamatik olacak oranda artlracaktür,

.Promosyonanlaşmasından:on.|u;kurumailkatamayoluylaveyabaşkailveya
ilçeden atanan p"irö""ı 

"lması 
haliil",-r, personele oe,promosyonları banka tarafından



7Ğ xaıan Sure nesap eollereK Du oranoa Slsteme oanlı oıunatı dyud ııesdu|ııd a\Dııi,
:iada peşin olarak yatıracaktır. Personelin ilçe dışına atanması halinde okul

müdürlüklerince ilişiği kesilmeden anlaşma yapılan bankaya gönderilecek fazla alınan
promosyon miktarı anlaşma yapılan bankaya iade edildikten sonra ilişiği kesilecektir. Bu
konu ile ilgili tüm sorumluluk ilgili okul müdürlüğünde olacaktır.

. 2015 yılında banka ATM'lerinde Kurum personeli için günlük minimum 1.500,00 TL
nakit çekim limiti olacaktır. SözIeşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her
yılbaşı nda li mit arttı rılması sağ lanacaktı r.

. Anlaşma yapılan banka; kı_ırum 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.

. Anlaşma yapılan banka Yenişehir mahalIesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünün
belirleyeceği yerde para çekme ve para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek bir ATM
makinasını bulundurma zorundadır.
cEzAİ rıÜxÜıqı-en
. Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol
(sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklif kadar
ceza ödemeyi kabul eder.

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

. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazı|ı olarak
uyarılır.2. defa tekrarında sözleşme bedelinin o/o 5 oranında ceza verilir.3. defa
tekrarında ise sözleşme tek tarafIı olarak feshedilir,

. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde
banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz,

. Anlaşma yapı|an Banka'nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması
halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En azbir ay öncesinde haber vermek suretiyle
taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia
edemez.

. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri kurum'un yazılı izni
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez, Devrettiği takdirde her
türlü sorumluluğu Banka'ya 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

. İtilaf halinde VİRANŞEHİR ı,,ıahkemeleri yetkilidir.
oiĞen xürüı-ıı-en
. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga
vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve ver9iler ile KDV
Banka'ya aittir.

BANKA PROMOSYONU IHALFKOMISYONU

UYE

Gerçekleştirme Gö

t Banka promosyonu Ihale kararı ekidir
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ıqiı_ı_i eĞirtı{ ıqüoünlüĞü iı_r ...........BANKAsI

oİĞ e n Ü cnerue Rİ N ö o e ı.ı t ı Esİ, .BAN KAcI LIK tı İzı{ erı_e nİ
VE PROMOSYON PROTOKOLU*

Amaç
Madde-Bu protokolün amacı/ Viranşehir Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlı okul ve

kurumlarda görevli personellerin aylık ve ücret ödemelerine, personele ödenecek
promosyon miktar,na ve personele sunulacak bankacılık hizmetlerine dair esas Ve

yükümlülü kleri beli rlemektir.

kurum ve Banka tarafından gerçekleştirilmesi ne ilişkin esasları,

Taraflar
Madde-Bu Protokolü n tarafla rı,
Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bankasıdır.

Dayanak
ı,la'dde-gu protokol; Başbakanlığın 2O Temmuz 2OO7 tarih ve 2007/21 saYılı GeneIgesi,

2O şubat zcİo+ tarih' ue İszıg çİ.ıvükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliğine dayanılarak
hazırla n m ıştır.

Kapsam
ıqaaae-gu protokol, ekli listelerde yer alan kurumları ve bu kurumlarda ÇalıŞan
personelinin aylık ve ücret ödemelerine, personele ödenecek promosyon miktarına ve

personeıe sunulacak bankacılık hizmetlerine dair esasları, tarafların karŞılıklı hak ve

yükümlülüklerini kapsar.

Tanımlar
Madde-bu protokolde yer alan;

Kurum: Viranşehir İlçe Milli Eğitim müdürlüğünü

Banka :...........,..... bankasını

Banka şubesi:...., şubesini

personel: kurum,da kadrolu ve sözleşmeli 9örev yapan ve karşılığında maaş alan tüm

ça lışa n la rı,

Maaş: kurumun personeline yapacağl maaş ödemelerinin net tutarını,

Diğer ödemeler: personelin alacağı ücret, ikramiye, ek ders, mesai, Sınav Ücreti,

uuunr, ek ödemeleri gibi her türlü ödemelerin net tutarını,

ödeme günü: Maaş ödemelerinde ayın 15 inin baş_ladığı gece saat 00,01, diğer ödemeler

de ise banı<a listesinin/EFT,in bankaya teslirr edildiği gün,
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Özel kesintiler; kanuni kesintiler dışında kömür, spor, tabldot, yardımlaşma sandığı,
kooperatif v.b. personel hesabındaı,ı tahsil edilerek ilgili alacaklara ödenecek olan
kesintileri,

E-ortam: personel maaş ve diğer ödemelerine aıt bilgilerin üzerinde yer aldığı disket, cd,
data kartuşu, e-posta, flaş disk, file traı-ısfer vb. Manyetik ve elektronik bilgi aktarma
orta m la rın ı,

Liste: personel maaş ve diğer ödeme bilgilerinin manyetik ortamda tutulmaması halinde
kurum tarafından hazır|anarak banka şubesi'ne verilen, persone| adı/soyadı ve ödeme
tutarları nı gösteren listeleri,

ifade eder;

Tarafların yükümlülükleri
Madde-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 saylı Kanun Hükmünde Kararname
ile değişik 164 üncü maddesiyIe Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye dayanılarak, kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödenmesi
konusunda aşağıda belirt|ldiği şekilde uygulama yapılacaktır.

Protokolün tarafları, protokolün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, iş birliği ve
koordinasyon içinde her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür.

Kurumun yükümlülüğü

Aylıkları banka vasıtasıyla ödenecek personel için, banka şubesinin ve düzenleyen
dairenin adı, aylığın ait olduğu ay, alacaklı|arın ad ve soyadı ile banka hesap numarası ve
ele geçecek net aylık tutarlarını gösteren üç nüsha liste düzenlenecek ve tahakkuk
memuru tarafından onaylanacaktır. Listelerin iki nüshası verile emri ekinde saymanlığa
gönderilecek, bir nüshası da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacaktır.
Listelerin saymanlıkça da tasdik edilecek bir nüshası ise tahakkuk dairelerince
saymanlıklardan alınarak, personelin cari hesaplarına aybaşı itibarıyla kayıt yapılmak
üzere, ilgili banka şubesine aybaşından en az 4 (dört) iş günü önce teslim edilecektir.
Listelere ödemenin yapılacağı tarih ayrıca not edilecektir,

Aylıkları banka aracılığı ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek
suretiyle gerekli incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler
karşılaştırılarak mutabakatı onaylandıktan sonra, iki nüshası aybaşından a (dört) |ş günü
önce düzenlenecek "Gönderme Emri" ile birlikte "Gönderme Emri Teslim Tutanağı" ekinde
saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka şubesine teslim edilecek, bir nüshası verile
emrinin Sayıştaya gönderilecek nüshası ekinde kalacaktır. Listenin bir nüshası ise,
personelin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin
bir görevlisi tarafından aybaşından iki (iki) iş günü önce saymanlıktan teslim alınacaktır.

Saymanlıklar, personel aylıklarının zamanında ödenmesini sağlamak üzere Gönderme
Emirlerine, ay|ıkların personelin hesabının bulunduğu banka şubesine aybaşından 4 (dört)
iş günü önce aktarılması hususunda şerh koyacaklardır.

Kurum, her ne sebep ve suretle doğmuş olursa olsun, personelin tüm alacaklarını bu

protokolde beli rlenen şekil lerde Ba nka'ya yatı ra rak ödemekle mü kellefti r.

Ödeme takviminde meydana gelecek değişiklikleri, kurum 15 9ün öncesinden banka

şubesine iletecektir.
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Kurum protokolün bitme tarihinden öı,ıce başka bankalarla protokol konusu işlemler ile
ilgili sözleşme tanzim edemeyecek ve iş|em yapamayacaktır,

HesaPlara maaş tahakkuku sırasında, kurum hesabında yeterli bakiye yoksa tüm kurum
Personeline ödeme ve işlem yapılmayacaktır. Bu nedenle kurum hesap bakiyesinin
kontrolü kurumun sorumluluğundadır.

Kurum maaş ödeme tutarlarının tamamını en geç ödeme gününden 2 iş9ünü önce ilgili
hesabında bulundurmak, bunun kontrolü ve takibinden sorumludur. Kurum personeline
maaŞ ödemesi yapılacak olan bu Ticari Vadesiz Mevduat Hesabı ödemenin yapılacağı şube
veya şubelerde tek olacaktır.

Kurum'un personelinden tahsil edeceği çeşitli kesintilere Banka aracılık etmeyecektir. Bu
tÜr hizmetler, tarafların anlaşması durumunda, ayrı bir protokol ile düzenlenecektir.

Kurum, Şartnamede beIirtilemeyen bankacılık hızmet|eri ile ilgili hususları yapılacak olan
sözleşme (protokol) de belirleme hakkına sahiptir.

Kurum, iŞbu Protokol süresince belirtilen Promosyon Miktarı dışında Banka'dan başkaca
hiÇbir ad altında nakdi veya ayni herhangi bir talepte bulunmayacağını. Kabul beyan ve
taahhüt eder.

Protokolün Kurum tarafından süre bitiminden önce şartname ve protokolde belirtilen
herhangi bir geçerli sebep olmaksızın Kurum tarafından sona erdirilmesi ya da sözleşme
hükÜmlerinin Kurum tarafından kısmen dahi ihlali durumunda Bankanın münhasıran, ı.,"ı.
türlü zarar ziyanı talep ve dava hakkı saklıdır,

Kurumun herhangi bir nedenden dolayı kapatılması vb durumlarda sözleşme karşılıklı
feshedilmiş sayılır.

Kurum ile banka kayıt|arı arasında farklılık y5da tutarsızlık olması halinde kayıtlar tetkik
edilerek varılacak mutabakata göre işlem yapılacaktır.

Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan, su anda herhangi bir banka ile yapılmış sözleşmesi
bulunan|arın sözleşmeleri devam edecek ancak; sözleşme bitiminde bu şartnamedeki
şartlar muvacehesinde yapılacak olan sözleşmeye tabi olacaklardır,

Kurum, Banka Şubesi'nde hesabının bulunmaması halinde bir vadesiz Mevduat Hesabı
açılacak ve bu Vadesiz Mevduat Hesabında maaş ödemeleri için en az (2) iki iş 9ünü
önce, toplam maaş tutarı kadar bir meblağ hazır bulunduracaktır, Herhangi bir ödeme
gününde, bu koşul yerine getirilmez ise, BANKA ŞUBESI tarafından ödeme
yapılmayacaktır. Bankanın bu durumda ödemelerin yapılmaması ya da meydana gelen
gecikme nedeniyle KURUM çalışanına karşı hiçbir sorumluluğu ya da tazmin yükümlülüğü
bulundurmamaktadır. Bu durumda KURUM'UN isteği doğrultusunda ödeme günü gecikilen
süre kada r ertelenebilecektir.

Kurum, Banka'nın bu protokol kapsamında hataen personele yaptığı her türlü ödemeIere
ilişkin tutarları, Kurum'a bilgi vermek suretiyle her zaman Kurum hesaplarından geri
almaya yetkili olduğunu ve bu yöndeki işleme herhangi bir itiraz hakkının olmadığını
kabul eder.
KURUM'UN ödeme bilgilerini LISTE halinde BANKA ŞUBESİ'NE vermesi durumunda,
çalışanların adı/soyadı ve net ödeme tutarlarını içeren bu listelerin, ÖDEME Günü'nden
asgari 2 iş günü önce BANKA ŞUBESİ'NE teslim edilmesi gerekmektedir.
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KURUM, çalışanlarından yaptığı kesiı,ıtıler sonrası oluşan net bakiyeleri, e-ortam veya
LISTE üzerinden BANKA'ya teslim ettığini ve kesintilere ilişkin olarak.çalışanlarıyla
arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta BANKA'NIN sorumluluğunun
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KURUM bu protokol hükümleri uyarınca BANKA aracılığıyla maaşları yatırılacak
çalışanlarında kesinti yapılması gerektiği takdirde, bu kesintileri ayrı bir manyetik ortama
kayıtlı ve çalışanların kesintili maaşları belirtilmiş olarak BANKA'YA teslim edecek ve
BANKA çalışanların hesaplarına bu kesintili tutarlı geçecektir. KURUM bu
şekilde(KESINTILI OLARAK )yatırılan maaş kesintisini yaptıktan sonra manyetik ortama
kayıtlı olur. BANAKA ya teslim ettiğini ve bu nedenle çalışanlarıyla arsında ortaya
çıkabilecek bir ihtilatla BANKA'NIN sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder

Bankanın yükümlülüğü

\ _ Banka, kendisine teslim edilen listelere göre personele aybaşında ödeme yapılmasınıY sağlayacak şekilde işlemlerini tamamlayacaklardır, Aylık ödemelerde; ayın 15 inde saat
00,01 de, ücret ve diğer ödemelerde; ücretin ve diğer ödemenin bankaya aktarıldığı gün

' içinde vakit kaybetmeden ücreti, personelin hesabına aktaracak ve kullanılır hale
g eti rece kti r.

Personele ATM kartı vermiş olan banka şubeleri, tatil günleri de dahil olmak üzere
aylı kların ATM kartları ile a| ınabilmesi ni sağ layacaklard ı r.

Saymanlığın hesabının bulunduğu banka ile personelin hesabının bulunduğu banka, aylık
ve ücretlerin zamanında ödenebilmesi için gerekli tedbirleri önceden alacaklar ve bu
amaçla işbirliği içinde ça|ışacaklardır.

Icra kararları doğrultusunda memur ve diğer ücretlilerin aylık ve ücretleri üzerine konulan
haciz uygulamalarında, tahakkuk dairelerince bordrolarda kanuni oranlarda gösterilen
kesintiler saymanlıklarca yapılarak ilgili icra dairelerine ödendiğinden; icra dairelerince,
aynı kişilerin bankalardaki mevduat hesapları için istenecek haciz veya tedbir
uygulamasına ilişkin taleplerin karşılanmasında, bu hesaplara aktarılacak aylık veya ücret
dışındaki mevduatın dikkate alınması gerekmektedir.

Aylık ve ücret ödemelerinin Kanunun öngördüğü tarihte yapılması zorunludur. Aylık ve
(ııı ücretlerın Kanunun öngördüğü tarihte persone|in hesaplarına aktarılmaması veya geç

aktarılması kanuni sorumluluk gerektirir.

Idareler, ilgili mevzuatında öngörülmediği veya Bakanlığımızca özel bir düzenleme
yapılmadığı sürece, personel aylık ve ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen
bordrolarda personelin tabldot ücreti, kömür paraIarı, yardımlaşma sandığı kesenekleri,
vakıf aidatı, kira (lojman kirası hariç) gibi özel borç ve kesintilerine kesinlikle yer
vermeyeceklerdir. Ancak, bu kesintilerin personelin talebi halinde, banka hesaplarına
aktarılan tutardan bankaca yapılabiImesi, tahakkuk dairesi ve banka şubesi tarafından,
protokol yapılması sırasında kararlaştırılabilecektir.

Banka Kurum personelinden iş bu protokol süresince internetten yapacakları EFT ve
havale işlemleri için ücret almayacaktır.

Banka Kurum personelinden sözleşme süresince Hesap işletim ücreti, yıllık hizmet bedeli
ve kredi kartı ücreti almayacaktır.

Anlaşmalı Banka, personel "kredi kartı" talep etmesi halinde, geçerli ve kabul edilebilir bir
sebep olmadıkça vermekten imtina etmeyecektir.
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IŞbu Protoko|ün yürürlüğü süresincc personelin BANKA'nın anlaşma[ı olduğu banka
ATM'lerinden nakit Para çekmesi halinde bu işlemler nedeni iIe ğersoneller]nden herhangi
masraf, komisyon v.s ücreti alınmayacaktır

Bankanın Şubesinin kapatılması banka faaliyetlerine son verilmesi ve benzeri diğer
durumlarda banka hizmetine son vermek zorunda kalırsa bu protokol gereğincJyapılan
anlaŞmaYı baŞka bir bankaya devredemez bu durumda otomatik olaraL protokol fesih
olmuş sayı|ır, Banka bundan bir hak iddia edemez.

Doğal afet, dePrem, olağanüstü nedenler gibi mücbir sebep|erden do|ayı işlemlerde
gecikme olması ve/veYa kurum personelinin maaşının re dıgeı. ödemeleri İu.u111"n r"yu
kısmen tahsil edememesinden Banka sorum u OeğilOir.

Kurum tarafından kaynaklanan Ödeme yanlışlıkları ; personele yapılacak fazla/eksik
ödemeler, aYrılanlara yapı|an ödemeler v.b. sorunlaİda Banka hiçuir. şekilde sorumlu
değildir, Bu durumlarda tüm sorumluluk kuruma aittir.

Kurum kadrosuna yeni katılan personel ile ilgili bilgileri en az 15 iş9ünü önce banka
şubesine iletecektir.

Kurum Ça|ıŞanlarına verilecek banka hizmetlerinde Banka,nın genel uygulama ve tarifeleriesas alınacaktır.

Banka, iŞbu sözleŞme kapsamında Kurum personeline yapacağı maaş ve diğer ödemeleri
iÇin Kurum'un Banka Şubesinde açtırdığı/mevcut vadeslz mevJuat nesaoına7nesaplarına
faiz vermeyecektir,

Bankanın Bankamatik Cihazında (ATM)'de tatil günleri d6hil yeterli miktarda para
bulundurulması banka şubesi tarafından sağlanacak ve Cihazda meydana gelen arızalar
en kısa sürede giderilecektir.

AnlaŞmalı Banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1, defa uyarılır, 2.defa
tekrarında sözleşmenin %0.1oranında ceza verilir,3. defa tekrarında ise sözleşme tek
ta raflı olarak feshedilir.

Kurum'a yeni alınacak personel otomatik olarak bu sözleşme kapsamına d6hil olacaktır.

Kurum ayrılan/ayrılacak olan personeli ile ilgili tüm bilgileri BANKA'ya derhal yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür.

Personelin kredi sözleşmesi imzalaması ve gerekli diğer dokümantasyonu tamamlaması
kaydıyla, Banka'ca uygun görülen limitlerle kredili mevduat kullandırılabilir.

KURUM ile alacaklı ve alacaklılar arasında ödeme ve virmanlar ile ilgili herhangi bir ihtilaf
Vukuunda BANKA taraflar arasındaki böyle bir ihtilafta hiçbir biçimde taraf değildir ve
sorumlulu k yüklenmeyecektir.

Kurum personelleri için bir maaş hesabı açılacak ve söz konusu kişilere..,..... Bankamatik
kartı verilecektir, Personele maaş ve diğer ödemeleri ( maaş kartı ) aracılığıyla
ya pılacaktır.

K

Banka'nın h6lihazırdaki bankamatikten para çekme limiti 1.500,00 TL olup, Kurum
persqneline bankamatikten çekilebilecek günlük nakit limitini bildirmekle yükümlüdür.
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Limit YenilendikÇe Kurum bunu personeline bildirecektir. Kurum personeli, hesabında
Yeterli bakiYe olması koŞuluyla, maaşını ve diğer ödemeleri şubeden veya günlük para
çekme limitleri drihiIinde bankamatikten tahsil edebilecektir.

BANKA'N]N uYgun görmesi halinde, MAAŞ ödemelerine aracılık amacıyla KURUM,A ait
hizmet binalarına Veya Çevresine Bankamatik üniteleri kurulması ııe iıİiıi hususlar ayrı birprotokol ile düzenlenecektir.

IŞbu protokolü uygulanmasından doğabilecek her türtü uyuşmazlıklarda, BANKA,NIN
defter, kaYıt, mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar kayıtlan vb. H.U,M,K, 287, Maddesi uyarıncageçerli ve bağlayıcı kesin deliI olacaktır.

Dağıtılacak Promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba, her
personel için eşit tutarlarda ilk maaş ödemesinde aktarılacaktır.

KURUM ile alacak|ı ve alacaklılar arasında ödeme ve virmanlar ile ilgili herhangi bir ihtilaf
vukuunda BANKA taraf|ar arasındaki böyle bir ihtiIafta hiçbir biçimd-e taraf değildir vesorumluluk yüklenmeyecektir.

E-Ortamın kurumdan banka şubesine nakli sırasında hasar görmesi halinde sorumluluk
kuruma aittir.

Kurum, E-ortamı elden göndermesi halinde, E-Ortam ekinde kaşeli ve onaylı liste bilgisini
de göndermekle yükümlüdür. Liste içeriğinde;
a-)Kişilerin hesap numara|arı ve ödenecek maaş tutarları
b-)Kişi adedi
c-)Toplam tutar
yer alacaktır.

Banka tarafından Kurumun E-Ortam yoluyla gönderdiği maaş ve diğer ödemelere ait
bilgiler doğru olarak kabuI edilecektir.

Elden ilgili Şubeye teslim edilen E-Ortam ödeme yapıldıktan sonra Banka'nın maaş
ödemesini yapan ilgili şubesi tarafından muhafaza edilecektir.

Kurum tarafından E-Ortam, yalnızca Bankaya tanımlatılmış e-mail adreslerinden
gönderilebilecektir. Kurum bu değişiklikleri en az 5 iş9ünü öncesinde Banka'ya yazılı
olarak bildirecektir.

Aynı gÜn içerisinde aynı Kurum koduyla birden fazla e-mail gönderilmesi durumunda,
Banka onayı devreye girdiğinden ilave e-maillerin Banka mesai saatleri içerisinde
gönderilmesi ve bu konuda ayrıca Banka ile irtibat kurulması gerekmektedir, Aksi
takdIrde sorumluluk kurum'a ait olacaktır.

Kurum, Banka'nın gönderdiği bilgilendirme e-maillerini takip etme ve bilgilendirme e-
mailinin gelmemesi durumunda Banka'ya bu hususta derhal bilgi verme yükümlülüğü
a ltındad ır.

Kurum tarafından ödeme bilgileri ile ilgili Mükerrer e-mail gönderilmesi durumunda tüm
sorumluluk kurum'a aittir.

E-Ortam toplamları ile liste toplamları arasında farklılık bulunması halinde bilginin
düzeltilmesi Banka sorumluluğunda değildir. Gerek bu durumda gerekse fiziksel
bozukluklarda, kurumdan yeni E-Ortam ve Iiste istenecektir. Uyumsuzluk düzeltilmediği
takditde ödeme yapılmayacaktır. Uyumsuzluk kişi bazında ise yalnız o kişi ya da kişilere
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ödeme YaPılmayacaktır. Bu kişilere ödentinin sağtanması kurumun sorumluluğunda
olacaktır.

E-Ortamın Banka Şubeleri'ne belirlenen tarıh ve saatlerden daha geç ulaşması halinde
Banka ücretlerin zamanında hesaba geçirilmesi için elinden geleni yapacİktır. Ancak, E-
Ortamın Şubesine geç ulaşması veya E-Ortamın gerek fizikseI gerekse teknik açıdan
herhangi bir aksaklık bulunması halinde ücretlerin zamanında personel hesaplaİına alacak
kaydedilmemesinden Banka sorumlu değildir.

Banka E-Ortam işlemleri için belirleyeceği formatı kurum yetkilisine ulaştıracak ve ödeme
yapılmaya başlanmadan önce bir deneme yapılacaktır.

Banka E-Ortam ile. alınan talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla
Yükümlü oluP, ilgili hesaplamayı yapma, doğruluğunu kontrol yükümü bulunmamaktadır.

E-Ortam veYa Liste'lerin içeriğinden banka sorumlu olmayacaktır, E-ortam veya
Liste'lerdeki hatalı bilgilerin veya sonradan yapılan kayıt değişikliklerinin sorumluluğu
KURUM'A ait olacaktır,

Kurum Bankanın formatında hazırladığı E-Ortamı elden bankaya göndermesi halinde
ödeme tarihinden en az....... işgünü önce en geç saat 16:OO'da tesllm etmiş olacaktır. E-
Ortamı İnternet aracılığıyla hattan göndermesi halinde ise ödeme tarihinden en az.....
işgünü önce sisteme yüklemiş olmalıdır.

KURUM, ilk ödeme döneminden önce, örnek e-ortamı hazırlayarak BANKA'ya teslim
edecek ve gerekli teknik testlerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Söz konusu e-ortamın
BANKA tarafından test edilip yazılı olarak uygunluğu bildirilmeden bu protokol yürürlüğe
g irmeyecektir.

AnlaŞma yapılan banka Yenişehir Mahallesinde Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
belirleyeceği yerde para çekme ve para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek bir ATM'
yi bulundurmak zorundadır,

Fesih şartları
Madde-Taraflar, diğerinin Protokol ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da
Protokol ve eklerinde tanımlandığı şekilde yerine getirmediği ya da ihlal ettiği takdirde,
başkaca hiçbir ihtar, ihbar ya da hükme gerek kalmaksızın Protokolü derhal ve tek taraflı
olarak feshetmek hakkına sahiptir.

Tebligat adres!eri
Madde-Protokol kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler,
tarafların aşağıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Protokole ilişkin taraflar arasında
yapılacak oIan her türlü bildirimler, iadeli taahhütlü posta, yetkili imza karşılığı elden
teslim sureti ile gerçekleştirilecektir,

Taraflar aşağıda belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve aşağıda
belirtilen telefon ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaralar olduğunu,
bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa değişikliğin olduğu 9ün yazılı
olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve
bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul
ederler,

viRANşEHin iı-çe ı,ıit-ı-i eĞtriı,ı ıqüoünı-üĞü rrgı-İGAT ADREsi:
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1-Kurumun Adı
A) Adresi

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi

...bankası tebligat biIgiteri

Adı SOYADI
Görevi* *

Harcama yetkilisi
Imza

:Viranşehir Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:Yenişehir Mah'. E-90 Karayolu
Vira nşe h ir
: 04 145I12168-04745 1 1 3B90
: vi ra nseh i 163@ meb. gov.tr

Adı SOYADI
Görevix x

Bankası yetkilisi

Imza

1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi

Hukuki süreç ve uyuşmazlık
Madde-İŞ bu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Başbakanlığın 2O Temmu z 2007

ılı Genelgesi, 2O Şubat 2O04 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı
nlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür|üğü'nün 6 Sıra Nolu
yü rütülecek, yoru mlanacak ve uygulanacaktı r.

Protokolün uYgulan masından ve/veya yorumlanmasından, sona ermesinden veya
feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümune viRRı,ışEHiR mahkemeleri ve icra
müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürütme
Madde-Bu Protokolü kurum ve banka birlikte yürütürler. olabilecek değişiklik ve diğer
konularda bu Protokole esas olan banka promosyonu ihale şartnamesi ve ihalesi
iŞlemIerinin hazırlanması ve yapı|masında görevli olan Banka Promosyonu İhale
Komisyonu'ndan görüş alı narak uyg ula maya geçilir,

protokoI nüshaları
Madde-Bu, taraf|arın usulüne uygun olarak yetkilendirmiş oldukları imza yetkilileri
aracılığıYla iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmış ve bir nüshası kuruma, bir
nüshası da bankaya teslim edilmiştir.

Yürür!ük
Madde- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi çerçevesinde; Banka promosyonu İhale
Komisyonu ile banka tarafından hazırlanan, bu protokol ...,,/...../201,5 tarihinde
imzalanarak yürürlüğe girer.

protokol süresi
Madde- İş Bu Protokol,............,. maddeden oluşmakta olup imzalanma tarihi olan
,,..,/...../2015'den başlayıp .. ,,/...,,/20...'e kadar süren................yıllık bir süreyi kapsar.
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BANKA PRoMoSYoN irraı-psi BANKA YETKİLiSİ nırxrugu

Banka Prorırosyonu İhale N urı-ıarası
l-Bankaııııı Adı

B) Telefon ve Faks Nunıarası :

C) Elektronik Posta Adresi :

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu :

2-Ihale Koırusu :Banka Promosyon İhalesi
3-İlıale Usı-ıiü :Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışaı-ı Personel Sayısı :2035
5-Kurunr PersonelininAylıkNakitAkışı :6.296.2B2,23 (ekders+Maaş)

\../ 6-Promosyon Ihalesi Toplantı Yeri :Milli Eğitim Müdürlüğü toplanİİ salonu
7-Promosyoıı Ihalesi Tarilr ve Saati 03.02.2015 Salı günü saat :10.00

BANKA PROMOSYONU iİraİ,P KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1- Bankasını temsiI etıTeye ve onlııı adına l-ıareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen
tüıı'ı yeterlik şartlarıırı ve bilgilerini gözden geçirip tamamıııı anlayarak, Banka Promosyon
ihal es ine yeterl ik içiıı değerl end iri lnıek üzere başvu rmaktay ız.

2-Banka Pron-ıosyoıru İhale Koırrisyonu daha faz|a bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.

3-AŞağıdaki isim ve irnzalar Bankaınız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri
olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu
bildiririz.

Sıra Adı ve Soyadı Baııkadaki Görevi Imzası

1.yetkili

2.yetkili

3.yetkili

Adı SOYADI
Bankası yetkilisi
imza



BANKA pRoMoSyoN iuaı,psi rnrı,in MEKTUBU
l l)( ü rü/i.tü ı? ! rj,ı(i! i

Banka Promosyonu Ihale Numarası
l-Bankarıın Adı

A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektroırik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

2-Iha\e Konusu
3-İhale Usulü
4-Kuruındaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6-Promosyoıı İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:Baııka Pronıosyon Ihalesi
:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
.2035

: 6.296.282, 2 3 (ekders+Maaş)
:Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu
:.....l,....120|5.........,....... gtint1 saat ....:....

Bırırka pro.ırosyoıru ilrale Koı-ı-ıisyonunca . . ...l , . ...12015................, gi.ini.i saat _ . ..:. . .. de

ilratesi yapıla«;ak olan Banka Promosyon Ilralesi işine ait şaılname incelenmiŞ, okunmuŞ ve

herhangi bi. uy.,n-, ve sıırırlama yapmadaır bütün koşullanyla kabul edilmiŞtir. IhaleYe iliŞkin

olarak aşağıdaki lrususları içeren tekl ifi mizin kabulünti arz ederiz.

Baırka proıırosyoı1u olarak kişi başına ,..TL ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarııırla.

Adı SoYADI
Bankası yetkilisi
Imza


