
ATASEHIR ILQE vtilr,i nGiriu vtUuUnr-UGU ve MUutinr-UGUrvrttzn nnGlr oKUL
/KURUMLARDA cOnnv YAPAN PERSoNETIN vraR$-EK DERS vn uiGnn 6zrut<

HAKLARI OONVTNT,NNINN iI,igriN BANKA PROMOSYON ;,IN1N4UNSi
(Atagehir ilge Milli Efitim Miidrirhifii)

1- Kurumun Adr

A) Adresi
: Atagehir ilge Milli E[itim Mridiirltigti
: Kiigrikbakkalkoy Mah. Igrklar Cad. No:1 Atagehir/istanbul

B) Telefon ve Faks Numarasr : 216 577 5I 86- 577 51 87

C) Elektronik Posta Adresi : atasehir3 4 @meb. gov .tr
2-Ihale Konusu : Atagehir ilge illi Efiitim Mtidrirhigii Banka

Promosyon Tespiti
3- ihale Usulti : Kapah Zaffve Agrk Arttrrma Usulil
4-Kurumdaki Qahgan Personel Sayrsr (2020 ocak Ayr verilerine g6re)
A-Kadrolu=3 82 5 (Ugbinsekizyiizyirmibeq), (75 Ofretm en Ucretsi z izinde)
B-Ucret karqrhfr derse giren O[retmen: 336 (igyiizseksenaltr)
TOPLAM: 4211 (D ilrtbinikiytizonbir)
5-Kurum Personelinin Ayhk Nakit Akrgr : 22.581.164,28-TL. (2020 Ocak ayr verilerine gore)
6-Promosyon ihalesinin Yaprlacalr Yer : Ataqehir ilge Milli Egitim Miidtirliigii
7- Promosyon ihalesi Tarih ve Saati : 03 /021 2020 Pazartesi Giinii, Saat: 14:00

Bu $artname;
- 20 Temmuz2007 tarih ve 26588 sayrh Resmi Gazete de yayrmlanan200Tl2I No'lu Genelge
- 05 Afustos 2008 tarih ve 26958 sayrh Resmi Gazete de yayrmlanan2008ll8 No'lu Genelge
- 10Afustos2010tarihve27668 sayrhResmiGazetedeyayrmlanan20I0II7 No'luGenelge
- \510512014 tarihve 1946247 Sayrh T.C.MEB Strateji Geligtirme Bagkanh[rnrn "Banka
Promo syonlan" Konulu y azian do frultusunda hazrrlanmr gtr.

A- GENEL $ARTLAR
1-istanbul ili Ataqehir ilgesi, ilge Milli Efitim Mtidiirhigii ve baflr ttim resmi okul ve kurumlarda 2020

Ocak Ayr verilerine gtire, (ayhksrz izinli olanlar, 4/B kapsamnd,a 23 personel dahil) 3825 promosyon
anlagmastna dahil olup promosyon iidenecek kadrolu personel ile birlikte, Eyliil- Haztrin ayr arasl
galrgtrrrlan 386 ek ders iicretli iifretmen olmak izerc toplam 4211 (Ddrtbinit<iytizonbir) personel
bulunmakta olup, yine 2020 Ocak ayr verilerine gore ayhk maag, ek ders, iicretli) t ZZ,Sgt.t6-4,28-TL
(yirmiikimilyonbegyiizseksenbirbinyiizatmrqdiirt TL. yirmisekizkurug) net nakit akrgr bulunmaktadrr.

2- Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yarryrl ve yaztatillerinde iglem yapmakonusunda srkmtr
gekmeyeceEi yayern on miktannr vermevi
taahhiit edebilecek bankalara vermeyi esas almaktadr.

3-Atagehir ilge Milli Efiitim Miidiirlii$i ile ilge Milli EEitim Miidiirftifrine ba[1 resmi tiim okul ve
kurumlarda 2020 ayt verilerine gore, gcirev yapan toplam 3825 personelin (4/B sozlegmeli personel
kapsamrnda 23 personel dahil) maag odemeleri her aybagrndan ( Her ayrn 15'i aybagr olarak kabul
edilecektir) iki giin iince kurum/ birimin havuz hesabrna aktarrlrr. ( Odemeler internei tabanh Kamu
Hesaplar Bilgi Sistemi tizerinden yaprldrftndan, sistemden kaynaklanan hata nedeniyle 2 (iki) grin 6nce
aktartlamamasr halinde bankaca hak talep edilmeyecektir) Banka bu odemeleri personel hesaplarrna her

Ig!
ret ve di{er ddemeler ise banka listesinin/ EFT'n.in vnnrldr\r oijn nrmr nndn hocnn

sahibi personeli kullarumma haar hale getirir.

4- Yukarrda belirtilen $artname konusu ige iliqkin olarak yaygrn servis afr bulunan ve en ytiksek
promosyon teklifi veren banka ile 3 (iic) yrlhk maas ve diEer iidemeler siizlesmesi yapilataktrr.
Anlagma yaprlan banka ile siizlegme siiresi siizleqme tarihinden itibaren 3 (iiq) yrldr..-

Yaprlacak anlagma ile ilk maaq odemesinin yaprlacafr 15.03.2020 tarihinden ltibaren 14.03.2023

l

s.etirir. Ek



5-Siizlesmede belirtilen promosvon miktarr daErtrmr;
Protokol imzalandrptnda, sozle$me ve yaprlan anlagma kargrhlr banka tarafindan kiqi bagr verilecek

olan promosyonun tamamt tutanndaki para mrktan, DEFATF.I{ ![birdefuda), protokoltin yiiriirliife
girip ilk maagm cidenece$i tarih olan 15.03.2020 tarihinden itibaren, Mart ayrnda maa$ odemesi
yaprlan tiim personelin hesabma aktartlmak tizere 21/03/2020 tarihine kadar kurumun Promosyon
hesabrna peqin olarak yatracaktt.

Promosyon anlagmasrndan sonra (15/0312020) baska il veva itcelerden MiidiirliiEiimtiz ile
MiidiirliiEiimiize baEh okul ve kurumlarat
Na lk defa atama anlar meli ve daimi

kansamrndaki il) ile avhksz a
tarihi baz ahnarak. bu personelin de promosyonlarr, banka tarafindan kigi baqr teklif edilen
promosyon tutanntn 36 ya boliinmesi suretiyle bulunacak ayhk tutarrn personelin sistemde geri kalan
stiresi ile garprmryla bulunacak promosyon tutarr, sisteme dahil olunan aydan baglamak izere, bu
gartnamenin 4. maddesinde belirlilen usullerle ilgili personelin hesabrna rzleyen ay bagrnda peqin
olarak tek seferde yatriacaktn. (MEB Strateji Gelistirme BaSkanhp,run t5/05/2014 tarih ve
4 3 9 4 2 0 9 I /4 5. 0 3 /l 9 4 6 2 4 7 s ayth B anka Pro mosyonlart kon ulu y ailsma istinaden)

Personel hesabtna ne kadar promosyon ddemesi yaprlaca[r bilgisi banka tarafindan 2 (iki) ig giinii
iginde Kuruma yazit olarak bildirilecektir

6--Anlaqma yaprlan Banka; Kurumdan ayrrlan (Emeklilik, istifa, naklen atama, iicretsiz izne aynlma
gibi nedenlerle) pqsonelden promosvon tutarmt GER| IsTEMEyECEKTLR.

(MEB Strateji Gelistirme Baskanhfu'nm 15/05/2014 tarih ve 43942091/45.03/1946247 sawh
B an ks P r omo sy o n lart ko n u I u y azts tna is tin ade n)

7-Anlaqma yaprlan banka tarafindan; anlagma siiresince, ilge Milli E[itim Mtidrirhi[[ ve
Mtidiirlii[iimizeba|h Resmi okul ve kurumlann ve personehn her tiirlii hesaplannclan:

'i havale.EFT tsletim iicreti alt
limi k kart ve lcredi kart irilmesi

edilme mdan dol rsonelden ince wlhk kart
havale ilcreti ve EFT ii
masraf ve/veva ek iicret vb. talep etmevecektir.

8- Anlagma yaprlan banka; kurum personelinin her tiirlii kredi taleplerinde masraf (dosya masrafi
vs)ta rsonelin maa$mrn azami oranrna kadar kefilsiz tiiketici kred

kredivi verd i faiz oranr L) indirim
uygulayacaktrr.

9- Anlagma yaprlan banka; Kurum personeline ATM'lerini ve ortak nokta ATM,lerini herhangi bir
masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandrracaktrr.
Anlagma saflandrktan sonra banka gubelerince kredi karh vb. hizmetler, personelin iste1i iizerine
saflanacak, her hangi bir dayatma yaprlmayacaktrr.
Personele Hesap agrlan qube drgrnda aym bankamn baska $ubesinden para qekilmesi halinde herhangi
bir iicret, komisyon vs ahnmamasr sallanacaktrr

10 -Anlaqma yaprlan banka; i19e Milli Efitim Mtidtirliigi ve Miidtirli.ifiimuze bafih Resmi okul ve
kurumlann maas hesabt ile maas hesabt drsrndaki hesaplarrndan- Resmi okul ve kurumlanmrzda
galrqan kadrolu personel drgrnda t'icret kar$iltEt Qalgan diEer personel ile kurum btinyesinde mevcut
di[er cari hesaplann sozlegme yapian bankaya taqmmasr mecburi olmamakla birlikte istege ba[1
olarak taqtnmast hali dahil, okul aile birligi hesaplan, Kurslar (Motorlu Tasfi siirticil kuriu smqv
komiqtonu ilcretleri vb), etrit, Anasmtrt . Ogrenci burslan vs hesaplar icin hesap aQma ve diger
bankalara da vapilacak EFT ve havale i;lemlerinden havale iicreti ve EFT Ucreii, Hesap iqletim
iicreti veya her ne nam altrnda olursa olsun higbir masraf velveya ek iicret talep etmey"."kti.

&A



LI- 2020 vt
bin

ka ATM'lerin rsoneli um 3. -TL
(iicbinlira) nakit cekim limiti olacaktrrl, Bu limitin giiniin kogullanna gore kurumun talebi
aranmakstzrn banka tarafindan (herhangi bir iglem ticreti vb talep etmeden) artrrlmasr safilanacaktrr.

1 2 -Anlagm a y aplan banka;
savtstnt veterli saytda artttracaktrr. Merkezi konumda olan ve Kurumumuztarafndatespit edilecek
okul/ Kurum yakrnlarrnda ATM makineleri yerlegtirilecektir

13- Anlagma yapian banka; maa$ ve difer odemelerde haftamn her giini.i ve saatinde ATM'lerde
yeterli miktarda para bulundurmakla yiikiimltidiir.

14- Anlagma yaprlan banka; Kurum personelinin bankacrhk iglemlerini daha kolayftkla
yapabilmesi igin yeterli personel giirevlendirecektir. Maag alacak personelin kendi kurumuna
gonderilen banka personelleri tarafindan her personel adrna vadesiz maag hesabl ve pgrsoneljn_iflzEi
halinde ek hesap ve -fon hesobmt Banka acmak zorundadtr. Banka Atagehir ilgesindeki qubelerinde
personelimize 6zel hizmet verecek bireysel portfiiy yiineticileri ve miigteri temsilcileri
bulunduracaktrr. Miidiirliifiiimiize baflr okuVkurumlarrn iqlemlerini diizenli ve verimli olarak
yiiriitiilebilmesi igin Miidiirliifiimiiz tarafindan siirekli irtibat kuracak bir personel
giirevlendirilm ekle yiikiimliidiir.

15-Anlagma yaprlan banka; kurum personelinin iste[i do[rultusund,a avantajh fiyatlarlal Bireysel
emeklilik, Konut, deprem, taqrt kasko, 6zel Sa[hk siqortail taleplerinde indirim u))gulamast
saElqtacaknr.

16- P

17- ihaleyi alan banka ile imzalanacak siizleqme, bu gartnamede sayrlan hususlara ve
qartnamenin ruhuna aykrn olmayacaktrr.

B. BANKANIN YUKI.iMI.UIUT6U
1- Banka okul ve kurumlartn havuz hesabtnda bulunan personel maaglarrnl her ayrn 1S'inde saat 00,01 itibari ile
personelin kendi hesabrna otomatik olarak aktaracaktrr"

2- Banka, Mtidtirltigtjmtiz ile okul ve kurumlartn havuz hesabrnda bulunan ek ders rjcreti ve ozlLjk haklarrnoan
do$an di$er odemeleri aynl qiin bekletmeden personel hesabrna, havale -EFT vb. masraf alrnmaoan
aktaracaktlr.

3- Personelin maag/ ek ders ve ozltik haklarrndan dolan difer odemelerine iligkin ig ve iglemlerin anlagma
yaptlacak bankantn okul ve kurumlarrmrza en yaktn olan gubesi taraflndan yaprlmasr si!lanataktrr,

4- Personele ilgili banka taraflndan vadesiz mevduat hesabr otomatik olarak agrlacak ve her bir personel adrna
iicretsiz ATM kartt dlizenlenecek/ verilecektir.

5- Personele verilecek ATM kartr ile personelin bankanrn ortak amblemini tagryan diler banka ATM'lerinden
[]cretsiz olarak nakit gekebilmeleri sa!lanacaktlr.

6- Personelin istekleri do[rultusunda hesabryla ilgili olarak internet ve telefon bankacrlr$r hizmelerinden
iicretsiz olarak faydalanacak, internet ve telefon bankacrlr$rnr kullanan personelin yapicagr her ti.irli.i
isleminden her ne ad altrnda olursa olsun ricret alrnmamasr sallanacaktrr.

7- ATM kadlart ile yaprlan her ttirlti iglemden puan kazanma imkdnrnr sallanacaktlr,

B- Personelimizin ilgili banka gubelerinden yapacak olduklarr bankacrIk iglemlerinde oncelik tanrnmasr ve
herhangi bir hizmet [icreti talep edilmemesi sa$lanacaktrr.

9- Personelimizin isteli dofrultusunda avantajh fiyatlarla safhk, deprem, konut, bireysel emeklilik ve tagrt kasro
sigortasr yaptlrabilmesi sa$lanacaktrr,

altrna



10- Kadrolu Personelimiz ile Resmi okul / kurumlarda kadrolu personel drgrnda Ucret kargrltgr qalrgan difef
personelin, ilgili banka gubesindeki hesabtna ait; her tiirlii bankacrhk iglem ve hizmetlerinde yrtirf hesip igletim
ucreti altnmayacal(ttr.

11- Personelimizin iste$i drgrnda vadesiz maag hesabrna ek olarak her ne isimde olursa olsun fon - yattnm hesabr
vs. agrlmayacaktrr.

12- Personelimizin iste$i dofrultusunda maagtnrn o/o5O'si kadar kredili mevduat limiti tahsis edilmesi, maag
odeme gtintinde faiz borcunun otomatik olarak kapatrlmasr kredili mevduat hesabrndan nakit gekim tlcreti
altnmamasl ve bu hesaba iliSkin her ay hesap 6zeti gonderimi ile hesap hareketi bildiriminin yapltmasr
sa!lanacaktrr.

13- ilgili bankantn gegitli zamanlarda dtizenleyeceli kampanyalardan oncelikli olarak personelimizin haberoar
edilecektir.

14- ilgili bankantn yukarrda belirtilen bankacrhk hizmetleri drgrndaki diler hizmetlerden avantajh bir gekilde
yaralandrnlmasr sa!lanacaktrr"

15- Bankantn kullandr!r bankacrhk sisteminin elverdi$i olgrlde maag ve ticretlerin personel hesabrna do!ru ve
hrzh bir gekilde aktartlmastnr sa$lamak amactyla maag ve ek ders ticret listelerinin elektronik ortamda banr<aya
ulagmaslnt sa$layacak yaztltmlartn okul ve kurumlara ricretsiz olarak verilmesi sa$lanacaktlr.

76-Okul/ Kurumlanmtzda burslu ciirenim gciren ciirenciterin burs tidemeleri anlagma yaprlan bankaaraaltfir ile cidenecek olup, burs cidemelerinden higbir gekilde masraf, komisy;; vs kesinti
yapilma ksrzt n, ticretin ta ma m t hesaba yafi n laca kfi r,

17-Personelimizin ilgili.bankadaki hesaplanna (diiviz, altrn vs hesaplan dahil) ait yrllk hesap igletim ticreti vepersonelimizin isteliyle allnan kredi kartr ile ilgili kat ticreti, yrlhk aidat v"O trei ne ad altrnda olursa orsun
ricret ahnmayacaktrr.

1B- Toplu maas ve ek ders odemelerinde, Maliye Bakanlr$l Sisteminin Banka listelerini Elektronik oftamda
aktartldt$l durumlarda her hangi bir talimat veya resmi yizrya bakrlmaksrzrn odemelerin belirtilen tarihlerde
ilgililerin hesabrna aktarrlmasr

-c- ArAgEHin ilge MiLLi erbiriu rquounr-u6uwur,r vurur.rLuLti6u
1- Mtidtirlti$tlmtjz ve MiJdiJrltigtimrize ba$h okul ve kurumlarda galrgan personelin isim listeleri, maag, ek ders ve
di$er odemelerinin tespit edilerek ilgili isteklilere ve anlagma yiprian bankanrn g6sterece$i gubelere verilmesi.
( Miktarlar ihale dosyasr iginde goriJlecektir)

2- Sozlegmenin suresi ( maag odemenin ilk ayr 15.03,2020 olmak iizere) L4.03.2023 tarihine kadar tig yrldrr.
Mi'jdtirlLiltimtiz hangi kurumlartn ne zaman sozlegmeye dahil olaca$rna iligftin cetveli isteklilere ve/ veya unlugru
yaprlan bankaya verecektir.

D- CEZAi ntiruulen
1- Agtk artttrma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sozlegme) imzalamaya
yanagmamasl halinde agtk artttrma sonucunda verdili teklif kadar ceza odemeyi kabul eder.

2- Anlagmalt banka, bu gartnamede belirtilen gartlarr yerine getirmekle sorumludur.

3- Anlagmall banka, yUkrimlrlltiklerini yerine getirmedi$i takdirde; 1. defa yazrl olarak uyarrllr. 2. defa tekra'noa
sozlegme bedelinin o/050'si orantnda ceza verilir. 3. defa tekrarrnda ise sozlegme tek tarafl olarak feshedilir.

4- Bu gaftnamede belirtilen hususlar banka tarafrndan yerine getirilmedi$i takdirde banka herhangi bir hak tatep
edemez ve davacr olamaz.

5- Anlagma yaprlan Bankantn, Banka gubesinin herhangi bir sebepten dolayr kapanmasr halinde sozlegme
kendili[inden sona erer. En az bir (1) ay oncesinden haber vermek suretiyle iaraflar kargrlkh anlagarak
sozlegmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

6- B anacak endi$i igleri Kurumun yazrh izni olmaksrzrn tamamenveya edemez. rde her ttlrlti sorumlulufu Bankaya ait olmak tizereKuru almaya, toya gerek kalmazsrzln iozlegmeyi sona erdirir. Buduru nqi bir h

-NjL_



7- ii:ilaf halinde istanbul Mahkemeleri yetkilidir.

E- Di6ER HUKUMLER
1- Banka anlaSma halinde imzalanacak sozlegme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yi.iktimli.iltl$i.in

yerine getirilmesine ait her trirltl har9, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.
2- BES'lerin kanun hi.jki.lmlerine gore bankanrzca yaprlmasr sa$lanacaktrr,
3- Bankantn ihaleye katrhp teklif vermesi bankanrn promosyon gartlarrnr kabulettilianlamrnltagryacaktrr.

F- giKAyETLERiN DE6ERLENoiniluesi
Turk Ticaret Kanunu, Borglar Kanunu, icra iflas Kanunu ve Bankalar Kanunu ile bankacrlk ig ve iglemleri ile

ilgili burada zikredilmeyen diler kanunlar, ilgili hrlkrimler ve banka ile Mridtir[lgtjmijz arasrnda vukuu bulacak
anlagmazltklann giderilmesi amactyla agrlacak davalara ait hususlar sakh kalmak klydryla bu madde htlki.jmleri ile
bu gaftnamedeki diler hriktjmlere uygun davranmadrklarr anlagrlanlarla ilgili gik6yetayrrca delerlendirilir,

G. DENETiM
Milli Egitim Bakanlrlr ile di[er ilgili kuruluglar mevzuatlarr gergevesinde her trirlti denetimi yaparlar,

H- BANKA PROMOSYONU iHALrSi igiIr| iSTCTiICCEK BELGELER

1- Banka Promosyon ihalesi Banka yetkilisi Mektubu ( EK-1)
2- Banka Promosyon ihalesiTeklif Mektubu (EK-2)

i- rexlirlERiN vERiLME BigiMi ve sUnesi

1- Atagehir Ilge Milli E$itim Mtidtir[igr.i Banka Promosyonu ihalesine katrlmak isteyen bankalar, Banka
Promosyon Ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK-1) e Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu'nu (e(-2) ay'
ayn a$z banka taraftndan kapatrlmtg, imzalanmrg ve rrihrirlenmig zarflara koyacaktrr.

2- Banka Promosyonu Ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK-1) ve Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu
(EK-2) zarflarrnln
telefon biloileri vazllt olacaktrr.

3- B l}2/2l2APazartesi giinii saat 14:00 a(TRT Hizmetleri $efi Selahattin YILDIZ'a Banka yetkilisi
taraftndan imza kargrh!l teslim edilecektir" Teklif Zarflan Komisyon ve diler banka yetkililerinin
huzurunda agtlacak, ikinci tekliflerden sonra teklifleri kabul edilen bankalaln katiacapr acrk aftrma
ycintemiyle ihale sonucu belirlenecektir.

4- ise; Genel Mtidi.jrlLjk veya Bolge
Mi.idtirlti$tj taraftndan verilen yetki mektubu, ihale-toplantr bagladrktan sonra (03 l02l 2020 pazartesi Grjnu,
saat 14:00' da) ihale Komisyon BaSkanr tarafrndan istenildifinde banka yetkilisi tarafrndan ihale Komisyon
Bagkanrna teslim edilecektir.

5- istekliler gatnameye iligkin bilgileri yukarrdaki adres ve telefonlardan gorevli personel ile irtibat kurmar
suretiyle temin edebilir.

J - DAYANAK
Bu ihale gergevesrnde yaptlan tUm ig ve iglemler 2OO7l2l sayrh Bagbakanhk Genelgesi ile bu genelgenin

1,T1d9".i ile.ilgili 200Bi1B sayrh genelge hLiktjmleri gergevesinde yrirtjtLitmektedir. igbu gaftname A-B-6-D-E-F-
G-H-I-J olmak tizere 10 (on) ana maddeden ve 5 (beg) sayfadan ibarettir ve Atagehir Kaymakamltgrnrn
10.01.2020 tarih ve E.654825 rifeti ile hazrrlanmrg olup, yine aynr komisyon
tarafrndan gelen teklifler arasrndan en uygun olanr segili r alrnacaktrr

BANKA pRoMosyoNu iHALE KoMisyoNU 
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$ube Mrldi.iri.i

Gergeklegtirme Gorevl isi

rul BILICAN
Milli Egitim Mi..idi.irri

Harcama Yetkilisi E$itim Bir silcisi


