
BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI 
IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
Sayı: 003 
Konu: Banka Promosyonu 

Banka Promosyonu ihale Numarası :2016/1 

1. Kurumun Adı    : Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

a. Adresi    : İrfan Cadesi No: 28 Iğdır  

b. Telefon ve Faks Numarası : 2807600-2807650 

c. Elektironik Posta Adresi               : igdirmem@meb.gov.tr  

2. İhale Konusu    : Banka Promosyon İhalesi 

3. İhale Usulu    : Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usulu 

4. Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 2243 

5. Kurum  Personelinin Aylık Nakit Akışı : 6,348,724,04 

6. Promosyon  İhalesi Toplantı Yeri : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 

 

7. Promosyon  İhalesi Tarih ve Saati :10/11/2016 Perşembe günü, Saat 14:00

 

Banka  Promosyonu  İhale Komisyonu   10/11/2016 Perşembe günü,  saat  14:00'de 

yaptıgı toplantıda,   Banka  Promosyon   ihalesinde  Uygulanacak  Kriterler  ve  şartnameyi 

hazırlayarak;   Yukarıda belirtilen  tarih ve saatlerde    promosyon   ihalesi    toplantısının 

yapılmasına, ihalenin  Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulu ile yapılmasına, Banka Promosyonu 

ihale  ilanı  ve eklerinin kurumun internet adresinde  yayınlanmasına, ilgili  bankalara  Banka 

Promosyon ihalesi Davet Mektubu  verilmesine karar  vermiştir. 

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler: 

1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır 

2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diger belgeler www.igdir.meb.gov.tr internet 

adresinden görülebilir. 

3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir. 

4. Teklifler, en geç 10/11/2016 Perşembe günü, saat 14:00'e  kadar (Iğdı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü)’ne ihaleye   katılacak  banka  yetkilileri tarafından  kapalı  zarf içerisinde 

getirilecek,  komisyon ve  diger  banka  yetkililerinin huzurunda   zarfların açılmasından sonra 

açık artırma yöntemiyle belirlenecektir. 

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 

 

    BAŞKAN               ÜYE        ÜYE  ÜYE    

Ahmet GELAL     Süleyman GÜNEŞ  Malik AKŞİT         Naim GÜREL 

Milli Eğitim Müdür        Millİ Eğitim Şube Eğitim-Bir-Sen               Şef  

    Yardımcısı               Müdürü                          Yetkilisi        

 

 

 

EKİ  : 1 Adet Şartname

mailto:igdirmem@meb.gov.tr
http://www.igdir.meb.gov.tr/


BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ* 

IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

Banka Promosyon İhale Numarası   :003 

1.1 Kuruma ilişkin Bilgiler; 

1 )Kurumun Adı                                 : Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

a) Adresi                      : İrfan Cadesi No: 28 Iğdır 

b) Telefon ve Faks Numaras                    :2807600-2807650 

c) Elektironik Posta Adresi                                 : igdirmem@meb.gov.tr 

 2) ihale konus                                                       :Banka Promosyon İhalesi 

3)İhale Usulu                               : Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usulu              

4)Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı                : 2243 

5) Kurum  Personelinin Aylık Nakit Akışı           : 6,348,724,04 

6)Promosyon  İhalesi Toplantı Yeri                    : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu                        

7)Promosyon  İhalesi Tarih ve Saati        : 10/11/2016 Perşembe günü, Saat 14:00 

 

GENEL ŞARTLAR 

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli, Temel Eğitim Okulları,Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, Kafkas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, MEV Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor 

Lisesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Uygulama M. ve İş. U. M, Besti Aydeniz ve 

Meslek  TAL ve Kız İmam hatip Anadolu Lisesi kurumlarda çalışan personelelin tamamı olmak 

üzere toplam 2077 personel (166’ı ücret karşılığı görevlendirme) bulunmakta olup; aylık maaş + 

ekders ücreti) 6,368,128,01 TL yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. ( Bu miktarı geçiçi ve sürekli 

görev yollukları, Eğitim Hazırlık Ödeneği, vb diğer ödemeler ile bazı sosyal yardımlar dahil 

edilmemiştir) 

 

Komisyonumuz ihale teklifini personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda 

sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeye esas almaktadır. 

 

Kurumca; Personellerin maaş ödemeleri her ay başında iki iş günü önce Bankada bulunan 

Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarının Her ayın  başladığı 

gece saat 00,01’de aktarak hesap sahibi personelin kulanımına hazır hale getirilir. Ekders ücreti ve 

diğer ödemeler ise banka listesinin / eft’in yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelinkulanıma 

hazır hale getirilir.  

 

Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve antlaşma süresi sonrasında da  ATM, Ek kart ve 

kredi  kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kulanılmasından dolayı, 

kurum ve personelden yıllık kart ücreti, havele ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa 

olsun hiçbir masraf ve/ veya ücret vb talep etmeyecektir. 

 

Anlaşma yapan banka; kurum personelinin her türlü kıredi taleplerinde masraf talep etmeyecek 

ve personelin maaşının 10 (on) katına kadar kefilsiz tüketici kıredisini Bankanın krediyi verdiği 

tarihteki kıredi faiz oranı üzerinden %10 indirim yapmak suretiyle uygulanacaktır. 

 

Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını kişilerin hesabına peşinolarak kurumun, sisteme 

dahil olduğu ilk ayda, aktarılacaktır. 

 

Anlaşma yapılan banka ; Kurum personelinin ATM, BTM ve ortak nokta ATM’lerini herhanği 

bir masraf , komisyon vb. Talep etmeden kullanacaktır. 

 

 

Anlaşma yapılan banka ; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü  ve saatinde ATM’lerde 

yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. 

 



15/11/2016 tarihinde personel maaş sözleşmesi bitecek olan banka tarafından ödendikden sonra, 

yeni yapılan banka ile sözleşme 15/12/2016 tarihinde başlar, 15/11/2018 tarihinde sona erer. Yeni 

banka ile sözleşme süresi 2 (iki) yıldır.  

Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin sayısını dikkate alarak bir ay içerisinde bankanın 

bankamatik   sayısının  300 kişiye 1 bankamatik düşecek  oranda düzenleyecektir.  Banka tarafından  

Müdürlüğümüze  belirleyeceği  yere  bir  adet  ATM-BTM  cihazı kurulacaktır. Sözleşme bitiminde 

tarafların yeniden anlaşmaması durumunda müdürlüğümüzce belirtilen yerdeki ATM-BTM cihazı 

banka tarafından on gün içerisinde kaldırılacaktır. 

2017  yılında banka ATM’lerindeki Kurum personeli için günlük minimum 2.000 TL çekim 

limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşına limit artırılması 

sağlanaçaktır. 

Anlaşma yapılan banka; Kurumumuz personelerine bankacılık işlemlerinin daha kolaylıkla 

yapılabilmesi için yeterli personel görevlendirilecektir. Hesap açma işlemleri, bankanın 

düzenleneceği  bir form dayalı olarak ve istenilecek evraklara birlikde okul ve kurum 

müdürlüklerince  bankanın görevlendirileceği personellere teslim edilecektir. Banka her personel 

adına  vadesiz maaş hesabı  ve personel isteği halinde  ek hesap ve fon hesap açmak zorundadır. 
 
 

CEZAİ HÜKÜMLER 

Açık atrırma sonucunda Banka Promosyon ihalesinin kazanan  banka protokol 

(sözleşme) imzalamaya gelmemesi halinde verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder. 
Anlaşmalı banka, sözleşmedeki    yükümlülüklerini yerine   getirmedigi takdirde;  1. Defa 

yazılı olarak uyarılır, 2 defa tekrarında ise  sözleşme  bedelinin   %10 (yüzde on )'u  oranında  ceza 
ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı  olarak feshedilir. 

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

Anlaşma  yapılan bankanın,  banka   şubesinin herhangi  bir  sebepten  dolayı kapanması 
halinde  sözleşme  kendiliğinden sona erer. En az bir  ay  öncesinden  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. Devrettigi 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 

İtilaf halinde Iğdır Mahkemeleri yetkilidir. 
 

Madde 12- Diger Hükümler 
Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile 

yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.. 
 
 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU 
 
 

 
 
 
 

    BAŞKAN               ÜYE        ÜYE  ÜYE    

Ahmet GELAL     Süleyman GÜNEŞ  Malik AKŞİT         Naim GÜREL 

Milli Eğitim Müdür        Millİ Eğitim Şube Eğitim-Bir-Sen               Şef  

    Yardımcısı               Müdürü                          Yetkilisi        

 

* Banka Promosyonu İhale Kararı ekidir.

 


