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

HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN 
BANKA PROMOSYONU TESPİT ŞARTNAMESİ

Banka Promosyonu İhale Numarası :2 0 1 7 /3 G O L 2 _ S G
1-Kurumun Adı :Umraniye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi :Istiklal Mah. Mithatpaşa Cad.No:43 
Ümraniye/İSTANBUL

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0216 329 19 90 Faks : 0216 316 16 86
C) Elektronik Posta Adresi : umraniye.meb.gov.tr

2-Konusu : Banka Promosyon Tespiti

3-Promosyon Tespit (İhale) Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
(4734 ve 2886 Sayılı İhale Kanunlarına Tabi
Olmayan)

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
:5380(Kadrolu:4817, 4/cTi:13, Ücretli 
Öğretmen:490 TYÇP Çalışanı:60) (2017 Mart ayı 
v e r i l e r i ne  g ö re )

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 19.200.000,00 TL(2017 Mart verileri 
(yaklaşık))

6-Promosyon Tespitinin Yapılacağı Yer : Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7-Promosyon Tespitinin Tarih ve Saati : 21/03/2017 Salı günü, saat 10:00

A- GENEL ŞARTLAR/HÜKÜMLER/BİLGİLER

1- Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi ( maaş ödeme dönemi olan 15/06/2017- 
14/06/2020 tarihleri arasını kapsar) 36 (Otuzaltı) aydır.

2-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların 36 aylık (3 
yıl) maaş - ek ders ve diğer özlük haklarının ödemelerini kapsayacak bu sözleşme, 
sözleşmenin imzalandığı tarihte banka sözleşmeleri biten okul ve kurumlarımız ile 36 aylık 
bir dönemi kapsarken, hali hazırda banka sözleşmeleri henüz bitmemiş okul ve kurumlarımız 
için sözleşmelerinin bitiminden sonraki ilk maaş döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
genelini kapsayacak bu sözleşmeye dahil edileceklerdir. Okul ve kurumlarımızın banka 
sözleşme tarihleri ve personel listesi şartnamenin ekinde yer almaktadır.

3- Komisyonumuz söz konusu banka promosyonu 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.

4-Banka promosyon sözleşmesinde bankalarca verilecek olan promosyon teklifi toplam bedel 
üzerinden alınmayacak olup; teklifler kişi bazlı alınacaktır. Banka, vermeyi taahhüt etmiş 
olduğu kişi bazlı promosyon bedelini, îlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüze 
bağlı tüm resmi okul ve kurumlarımızda görevli personele vermeyi taahhüt etmiş sayılacaktır.

5- Yukarıda belirtilen şartname konusu işe ilişkin olarak yaygın servis ağı bulunan ve en 
yüksek promosyon teklifi veren banka ile yapılacak sözleşme gereğince tespit edilen 
promosyon bedeli, ilk maaş ödemesinin yapılacağı 15/06/2017 tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde ilgili personelin hesabına peşin olarak yatırılacaktır. Anlaşmaya varılan banka 
sözleşmeye peyderpey katılacak olan okul ve kurum personellerinin promosyon ödemelerini 
ise kendi bankalarında açtırmış oldukları maaş hesabına yatan ilk maaşla beraber banka
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promosyonunun o döneme tekabül eden tutarlık kısmını ilgili personelin hesabına peşin 
olarak yatıracaklardır.

6- Okul ve kurumlarımızın var olan banka sözleşmelerinin, ilçe genelini kapsayan banka 
sözleşmesi dönemi içerisinde biten okul ve kurumlarımızın personelleri ile başka il veya 
ilçelerden M üdürlüğümüze, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlara ataması yapılan veya 
geçici görevle görevlendirilecek yeni personel (4/b-4/c ve işçi kapsamındaki personel dahil) 
olması halinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü genelini kapsayan sözleşmeye dahil 
edileceklerdir. Bu personelin de promosyonları banka tarafından kişi bazlı teklif edilen 
promosyon tutarının 36’ya bölünmesi suretiyle bulunacak aylık tutarın, personelin sisteme 
katıldığı tarihten sözleşmenin sonuna kadar geçecek toplam ay (maaş alınacak ay sayısı) 
sayısı (personelin sisteme katıldığı tarihten sonraki kalan ay sayısıyla çarpımı) ile çarpımıyla 
bulunacak promosyon tutarı sisteme dâhil olunan ayda şartnamenin 5. maddesinde belirtilen 
usullerde ilgili personel hesabına yatırılacaktır.

7-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlanıl genelini 
kapsayan banka promosyon sözleşmesine katılan okul ve kurumun sözleşmeye katıldığı 
tarihte herhangi bir sebeple aylıksız izinde (doğum ve askerlik vs nedenlerle ücretsiz izinde 
olanlar) olan personeli olması halinde, söz konusu personelin maaşa hak kazandığı ilk ay 
içerisinde Genel Şartlar bölümünün 5. ve 6. maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde 
ödemesi yapılacaktır.

8-Yetiştirilmek üzere İlçemize atanan stajyer öğretmenlerden asaleten atanacağı okul/kurum 
ilçemizin okul ve kurumlarından biri olan personelin promosyon ödemesi diğer tüm kadrolu 
personeller gibi değerlendirilerek ödenecektir. Ancak asıl kadrosu ilçemiz okul ve kurumu 
olmayıp yalnızca yetiştirilmek üzere ilçemize görevlendirilen öğretmenlerin ise anlaşma 
kapsamında varılan promosyon bedelinin 1/6’sı oranında promosyon ödemesi yapılacaktır.

9-İlçemiz ile okul ve kurumlarımızda görevli tüm personele yapılacak promosyon 
ödemelerinde okul ve kurulularımızdan alınacak personel listeleri esas alınarak ödeme 
yapılacaktır. Ancak sözleşme süresince her personele bir defaya mahsus olarak ödenecek 
promosyon bedelinin mükerrer olarak ödenmesi hususunda sorumluluk sözleşmenin 
imzalandığı bankada olacaktır.Okııl ve kurumdan alınan promosyon alacak personel listesi 
banka tarafından kontrol edilerek, ilgilinin daha önce aynı sözleşme kapsamında promosyon 
aldığının tespiti halinde bu promosyon ödemesini gerçekleştirilmeyecektir. Aksi halde 
sorumluluk bankada olacaktır. Bu konuda okul ve kurumlarımız sorumlu tutulamayacaktır.

10-Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin,ücretsiz doğum izni, askerlik, emeklilik vb. 
sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyon geri alınamayacak ve banka 
böyle bir teklifte bulunamayacaktır.

11 -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızdaki personel 
artış ve azalışı ile kurum hesaplarındaki nakit akışındaki düşüşlerden İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile okul/kurumlarımız herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz. Şartname 
ekinde verilen okul personel sayıları söz konusu okul ve kurumun İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün genelini kapsayacak sözleşmeye dahil olacakları döneme kadar geçecek süre 
zarfı içerisinde artması veya azalmasında Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. Söz 
konusu bilgiler güncel olan bilgilerdir. Atama ve sair sebeplerle artma ve azalma 
olabilmektedir. Ancak banka söz konusu promosyon ödemesini okul ve kurumun sözleşmeye 
dahil olacağı dönemki personel sayısı üzerinden yapacaktır.



12-İstanbul İli Ümraniye İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı tüm resmi okul ve 
kurumlarda 2017 Mart ayı verilerine göre 4817 kadrolu personel, 13 4/c’li personel, 490 ek 
ders ücretli öğretmen (9 ay süreli maaş almaktadırlar), 60 TYÇP kapsamında çalışan personel 
(9 ay süreli maaş almaktadır), 250 stajyer öğrenci (9 ay süreli asgari ücretin 1/3 oranında 
maaş almaktadır) bulunmakta olup yine 2017 Mart ayı verilerine göre aylık (maaş+ücret) 
19.200.000,00 TL. (OnDokuzMilyonİkiYüzBinTürkLirası) yaklaşık nakit akışı 
bulunmaktadır.

13-Banka promosyonu sözleşmesi gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli kadrolu personel ile 4-b ve 4-c’li personele 
promosyon ödemesi yapılacak olup; ücretli öğretmenler, TYÇP kapsamında çalışanlar ile 
stajyer öğrencilere herhangi bir promosyon ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

14- Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi 
tüm okul ve kurumlarda 2017 Mart ayı verilerine göre görev yapan toplam 4830 personelin 
maaş ödemeleri her aybaşından (her ayın 15’i aybaşı olarak kabul edilecektir) 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.

15-Anlaşma yapılan banka tarafından; promosyonun tamamının peşin ödenmesi, giden 
personelden talep edilmemesi, gelene ödenmesi, personel hesabına ne kadar ödemenin 
yapıldığı bilgisinin banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde personelin kadrosunun 
bulunduğu kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

16- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, kurumlarımız ve personellerimiz adına 
açılacak maaş ve kurum hesaplarından sözleşme süresince yıllık kart ücreti, havale ücreti, 
internet bankacılığı işlemleri ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir 
masraf ve/veya ek ücret vb. talep etmeyecektir. Ayrıca personelin ek kart ve kredi kartı 
verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından kaynaklı tüm 
talepleri banka tarafından en kısa sürede karşılanacaktır.

17- Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin her türlü kredi taleplerini personel bazında 
değerlendirerek en uygun faiz oranı altında hesaplayacaktır.

18- Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline, ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon 
vb. talep etmeden kullandıracaktır.

19- Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde 
ATM ’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

20-Kurumca ihtiyaç belirtilen noktalara ATM konulması talebi banka tarafından 
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

21- Anlaşma sağlandıktan sonra banka şubelerince kredi kartı vb. hizmetler personelin isteği 
dışında yapılmayacaktır. Ayrıca personelin isteği dışında, vadesiz hesabına ek olarak her ne 
isim altında olursa olsun ek hesap, fon, yatırım vb. hesabı açılmayacaktır. Personel hesap 
açılan şube dışında, aynı bankanın farklı şubesinden para çekmesi halinde herhangi bir ücret, 
komisyon alınmaması sağlanacaktır.

22- Anlaşmaya varılan bankadan açılacak olan ücretli öğretmen hesaplarından hesap işletim, 
havale ve EFT ücreti alınmayacaktır.



23-Yukarıda yer alan personel bilgileri dışında okul ve kurumlarda görevli personelin eğitim 
öğretim ödeneği, diğer sosyal haklarına ilişkiler okul/kurum havuz hesapları üzerinden 
ödenmektedir. Ayrıca ilçemizde burs alan öğrencilerimizin burs ödemeleri de yine 
okullarımızın havuz hesabı üzerinden dağıtıldığından promosyon teklif aşamasında bu 
hususunda ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

24- Resmi okul ve kurumlarımızda çalışan kadrolu personel dışında ücret karşılığı çalışan 
diğer personeller ile okul/kurumlar bünyesinde mevcut diğer cari hesapların sözleşme yapılan 
bankaya taşınması mecburi olmamakla birlikte iste bağlı olarak taşınması dahil, okul aile 
birliği hesapları, Kurslar (motorlu taşıtlar sürücü kursu sınav komisyon ücretleri vb) Etüt, Ana 
sınıfı vs hesap açma, diğer bankalara da yapılacak EFT ve Havale işlemlerinden EFT ücreti, 
havale ücreti, hesap işletim ücreti veya her ne ad adında olursa olsun hiçbir m asraf veya ek 
ücret talep edilmeyecektir..

25-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemler çerçevesinde farklı bankalarda 
vadesiz sekiz hesabımız mevcut olup; bu hesaplarımızda yaklaşık olarak 460.000,00 TL 
civarında nakit akışı olmaktadır. Sözleşme imzalanması kararlaştırılan bankaya 
Müdürlüğümüze ait olan bu sekiz hesap en kısa süre içerisinde kaydırılacak olup; bu 
hususunda bankalarımız tarafından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

26-Banka Promosyonu Sözleşmesi imzalanan Bankanın sigorta şirketi bulunması halinde, 
ülke genelinde tüm sigortalı çalışanlar için zorunlu hale getirilen bireysel emeklilik sistemi 
kapsamında; İlçemiz personelinin Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine geçişi yasal mevzuat 
ve uyguların da elverdiği ölçüde sözleşme imzalanan bankanın sigorta şirketi üzerinden 
gerçekleştirilecektir.

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 ödemelerini, ödeme emri kendilerine ulaştıktan itibaren en geç l(bir) gün sonra 
personel hesabına aktaracaktır.

3- Personelin maaş, ek ders ve özlük haklarından doğan diğer ödemelerine ilişkin iş ve 
işlemlerin anlaşma yapılacak bankanın şube/şubeleri tarafından yapılacaktır.

4- Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesaplarının okul ve kurumların İlçe 
Milli Eğitim M üdürlüğümüzün genelini kapsayan sözleşmeye dahil oldukları ay itibari ile 
otomatik olarak açılması ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı 
düzenlenmesi/verilmesi.

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 nam altında olursa olsun ücret alınmaması.

6- Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik 
tanınması ve herhangi bir hizmet ücreti talep edilmemesi.



7-Personelimizin isteği doğrultusunda avantajlı fiyatlarla sağlık, deprem, konut, bireysel 
emeklilik ve taşıt kasko sigortası yaptırabilmesi.

8- Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti ve 
personelin isteğiyle alman kredi kartı ile ilgili, kart ücreti, yıllık aidat vb her ne nam adı 
altında olursa olsun ücret alınmaması.

9- Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne nam olursa olsun fon- 
yatırım hesabı vs. açılmaması.

10- Personelimizin kredili mevduat limiti tahsis edilmesi talebi, banka tarafından 
değerlendirilerek en uygun faiz oranları ve kampanyalar dâhilinde personelin 
faydalandırılması.

11- İlgili bankanın çeşitli zamanlarda düzenleyeceği kampanyalardan öncelikli olarak 
personelimizin haberdar edilmesi.

12- İlgili bankanın yukarıda belirtilen bankacılık hizmetleri dışındaki diğer hizmetlerden 
avantajlı bir şekilde yararlandırılması.

13- 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.

14- ATM Kurumu, sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızalan 
sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka tarafından ödenecektir.

15-Kurum personelinin bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi için banka tarafından 
yeterli personelin görevlendirilmesi, hesap açma işlemleri personelin kendi kurumunuzca 
gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin 
isteği halinde ek hesap ve fon açılması.

C- ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE  
BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1- Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar, îlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü genelini kapsayan banka promosyon sözleşmesine katılacakları tarih itibari 
ile okul ve kurumlarmda promosyon alacak personelin listesini bankanın bildirmiş 
olduğu şubeye zamanında bildirecektir.

2- Okul ve kurumlarımıza yeni atanan tüm personel bilgileri personelin promosyondan 
yaralanabilmesi için her defasında ayrıca okul ve kurumlarca bankanın ilgili şubesine 

bildirilecektir. Ancak asıl kadrosu ilçemiz okul ve kurumu olmayıp yalnızca 
yetiştirilmek üzere ilçemize görevlendirilen öğretmenlerin ise anlaşma kapsamında 
varılan promosyon bedelinin 1/6’sı oranında promosyon ödemesi yapılacağından, bu 
durumda olan promosyon ödemesi için bankaya bilgi verilirken öğretmenin yetiştirilmek 
üzere görevlendirildiği belirtilerek anlaşma kapsamında belirlenen bedelin 1/6 oranında 
ücret alması gerektiği özellikle belirtilecektir.



D- CEZAİ HÜKÜM LER

1- Anlaşmalı banka,yapılan protokole ve şartnamede belirtilen hükümleri uymadığı takdirde 
halen yürürlükte olan yasal mevzuatlar çerçevesinde hukuki yollara başvurulmasını kabul 
eder.

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

3- Anlaşma yapılan Bankanın 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.

4- 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

5- İhtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

D- 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.

E- BANKA PROMOSYONU TESPİTİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Banka Promosyon Tespiti Banka Yetkilisi Mektubu (EK-1)
2- Banka Promosyonu Teklif Mektubu (EK-2)

F-TEKLİFLERİN VERİLME BİÇİMİ VE SÜRESİ

1- Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyonu Tespit işlemlerine 
katılmak isteyen bankalar, Banka Promosyon Tespiti Banka Yetkilisi Mektubu 
(EK-1) ve Banka Promosyon Teklif Mektubu’nu (E K -2)’vi ayrı ayrı ağzı banka 
tarafından kapatılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş zarflara koyacaktır.

2- Banka Promosyonu Tespiti Banka Yetkilisi Yazısı (EK-1) ve Banka Promosyon 
Teklif Mektubu (EK-2) zarflarının üzerinde Banka Promosyonu Kurum adı, 
banka ve şube adı, adres, telefon bilgileri yazılı olacaktır.

3- Banka Promosyon Teklif Mektubu (EK-2) 21/03/2017 Salı günü, saat 10:00’da (TRT 
saati ) Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Banka Yetkilisi tarafından imza 
karşılığı teslim edilecektir.
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4- Banka Promosyonu Tespiti Banka Yetkilisi Yazısı (Ek-1) ise toplantı başladıktan 
sonra (21/03/2017 Salı günü, saat 10:00’da) Komisyon Başkanı tarafından istenildiğinde 
Banka Yetkilisi tarafından Promosyon Tespiti Komisyon Başkanına teslim edilecektir.

Banka Promosyonu Tespitinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesi iş bu şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu Tespit Şartnamesi ve diğer belgeler umraniye.meb.gov.tr adresinde 
görülebilir.
3- Banka Promosyonu Tespit İhalesinde en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri 
ile belirlenecektir.
4- Teklifler, en geç 21/03/2017 Sah günü, saat 10:00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Toplantı Odasında ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde 
getirilecektir. Teklif Zarfları Komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacak, 
verilen teklifler tüm katılımcılar huzurunda okunacaktır. Tekliflerin okunmasından sonra en 
yüksek verilen teklif üzerinden, açık arttırmaya katılmak isteyen tüm bankalarla açık artırma 
yöntemine geçilerek en yüksek bedelin belirlenmesine çalışılacaktır. Yapılacak açık artırma 
teklifleri 5 (beş) TL’den az olamayacaktır. Bankalar bu açık artırmanın tüm aşamasında 
çekilme hakkına sahip olacaktır.
5-Bankalar açık artırmanın herhangi bir evresinde 5 dakikayı geçmemek üzere ara isteme 
hakkına sahip olacaklardır.

G- DİĞER HÜKÜMLER
1-İmzalanacak olan sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün 
yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.

2- Banka Promosyon Tespit Komisyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü genelini kapsayacak 
olan banka promosyon sözleşmesi imzalanmadan önceki bir dönemde, söz konusu işlemlerin 
yürütüldüğü herhangi bir aşamada işlemlerin tamamını bitirmeye, verilmiş olan bütün 
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmeye ve sözleşme imzalamadan sonlandırmaya tam 
yetkilidir. Banka Promosyon Tespit Komisyonu kullanacağı bu yetkisi ile banka promosyon 
sözleşmesi için teklif veren veya vermeyen bankalara ve Müdürlüğümüze bağlı okul ve 
kurumlara karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü genelini kapsayacak banka promosyon sözleşme için teklif 
veren tüm bankalar iş bu şartnamede belirtilen hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

4 -  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü genelini kapsayacak olan Banka Promosyonu Tespitine 
ilişkin 21 Mart 2017 Sah günü saat 10:00’da yapılacak olan ihalemize ait şartname, ihaleye 
katılacak bankaların düzenlemesi gerekli olan belgeler ve diğer bilgilere İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün resmi web adresi olan umraniye.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek olup; 
ihaleye katılmak isteyen bankalara ayrıca bir davet gönderilmeyecektir.

H-DAYANAK

Bu ihale kapsamında yapılan tüm iş ve işlemler 2007/21 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi, bu genelgenin 5. Maddesi ile ilgili 2008/18 sayılı Genelge hükümleri ile M.E.B. 
Strateji Geliştirme B aşkanlığının Banka Promosyonları konulu 15.05.2014 tarih ve 
45.03/1946247 sayılı yazısında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. .



İşbu şartname A-B-C-Ç-D-E-F-G-H olmak üzere Dokuz (9) ana maddeden ve Yedi 
(8) sayfadan ibarettir ve Ümraniye Kaymakamlığının 06.03.2017 tarih ve 841.01.01- 
E.2896606 sayılı onayı ile kurulan komisyon marifeti ile hazırlanmış olup, yine aynı 
komisyon tarafından gelen teklifler arasından en uygun olanı seçilip nihai karar alınacaktır.

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

Başkan Üye Üye
Metin ŞİMŞEK Kadir YILANCI İsmail YILDIRIM 
Şube Müdürü Şube Müdürü Eğitim Bir-Sen Yetkilisi

Üye
Eyüp Sultan YÜKSEL 

Okul Müdürü

Üye 
İrfan KOCA 

Okul Müdürü

Üye
Akın YEŞİLBAŞ 

Okul Müdürü

Üye 
Fehmi ERGEN 
Okul Müdürü

Üye
Ragıp SEKMEN 
Okul Müdürü

Üye
Hayrettin GÜVEN 

Okul Müdürü

Üye
Sebanur YILDIRIM 

Okul Müdürü

Üye 
Selda KUTLU 
Okul Müdürü
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