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BANKA MAAŞ PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 

 

 

A- GENEL ŞARTLAR 
 

1) İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şirketinde toplam 474 çalışanı bulunmakta olup, 

sadece personel maaşları bazında yıllık nakit akış toplamı yaklaşık ortalama 2021 yılında 

50.000.000,00 TL, 2022 yılında 57.500.000,00 TL, 2023 yılında 70.000.000,00 TL olarak 

gerçekleşecektir. 

 

2) Protokolün süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. 

 

3) 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2010/17 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi gereğince; bankaca teklif edilen ve komisyon tarafından kabul edilen promosyon 

tutarının tamamı, eşit tutarlı olacak şekilde tüm çalışanların banka hesaplarına hiçbir kesinti 

olmaksızın tek seferde (peşin) aktarılacaktır. Aktarım 15 Mayıs 2021 tarihinde personel maaşları 

ile birlikte yapılacaktır.  

 

4) İnegöl Belediyesi şirket personelinin maaş ödemeleri her ayın 15’inden 2 (iki) gün önce bankada 

açılacak olan kurum hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 

00:01’de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. 

 

5) Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, sosyal izin, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile geçici veya 

daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir surette Banka tarafından ödenen promosyonların 

iadesi istenmeyecektir. Sözleşme tarihinden sonra Belediye bünyesine dahil olacak yeni 

personeller ile ücretsiz izinden dönenlere ise promosyon ödemesi yapılmayacaktır. 

 

6) Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, 

yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Şirket personelinden 

yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen 

havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından 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. 

 

7) Şirket personelinin Banka ATM’ lerinden bir günde çekebilecekleri azami tutar 3.000,00 TL 

olup bu limit günün koşullarına göre yeniden güncellenebilecektir. 
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8) Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu 

şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz. 

 

9) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar 

alır. Komisyon Başkanının ihaleye katılamaması durumunda Komisyon Başkan Vekili ihaleye 

başkanlık eder. 

10) Komisyon, hazırlanan şartnameyi ihalenin yapılacağı günden 3 (üç) gün öncesine kadar 

bankalara duyurmak kaydıyla kısmen veya tamamen değiştirme hakkında sahiptir. 

 

 

B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 
1) Banka havuz hesabında bulunan personel maaşları her ayın 15’inde saat 00.01’ de personelin 

kendi hesabına otomatik olarak aktarılacaktır. 

 

2) İhale tamamlandıktan sonra ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren banka promosyon 

tutarlarını her personele ayrı ayrı olmak üzere en geç ilk maaş gününe kadar hesaplarına 

yatıracaktır. 

 

3) Personele, ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabı otomatik olarak açılacak ve her bir 

personel adına ücretsiz ATM kartı düzenlenerek teslim edilecektir. Kredi kartı ise personelin talep 

etmesi halinde ilgili personel adına düzenlenerek teslim edilecektir. Ayrıca banka, personelin 

bilgisi olmaksızın ek hesap ve fon hesabı açamayacaktır. 

 

4) Personel internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden (Fatura, Vergi Dairesi, Belediye borç 

sorgulama ve ödeme vb.) faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin 

yapacağı her türlü işlemden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmayacaktır. 

 

5) Banka, kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına 

doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ikramiye listelerinin elektronik 

ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları Kuruma ücretsiz olarak sağlayacaktır. 

 

 

C- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 
 

 

1) Şirket Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan kapalı zarf ve 

ardından açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, banka tarafından 
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teklif edilen ve personelin tamamı üzerinden hesaplanan 3 yıllık toplam promosyon tutarı esas 

alınacaktır.  

 

 

2) Ekte (Ek-1) yer alan örnek teklif mektubu veya Banka teklif mektubunun bulunduğu kapalı teklif 

zarfları ihale tarih ve saatine kadar Belediye Meclis salonunda Kuruma teslim edilecektir. Banka 

teklif vermiş olmakla birlikte şartname hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 

3) Teklif zarfının üstünde; bankanın adı mutlaka yer almalıdır. Ayrıca teklif zarfının kapatıldığı yer, 

yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler 

sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. 

 

4) İhale komisyonu tarafindan kapalı zarf içerisinde, ekte yer alan örnek teklif mektubu veya 

bankaca hazırlanan teklif mektupları kabul edilecektir. Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunun 

dışında herhangi bir belge sunulması halinde bu belge ve içerdiği hükümler komisyonca geçersiz 

olarak kabul edilip dikkate alınmayacaktır. 

5) Bankaca hazırlanan teklif mektupları içeriğinin bu şartname hükümlerine aykırı olması halinde 

aykırılık teşkil eden ifadeler komisyonca geçersiz olarak kabul edilip sadece verilen teklif tutarı 

değerlendirmeye esas alınacaktır. 

 

6) Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre 

açıklanacaktır. 

 

7) Verilen en yüksek teklifin personel sayısına bölünmesiyle elde edilen kişi başı promosyon tutarı 

üzerinden açık artırma suretiyle ihaleye devam edilecektir. Her tur sonunda kişi başı promosyon 

tutarı baz alınacak olup, teklif almaya devam edilecektir. 

 

8) Komisyon açık artırma aşamasında verilecek olan teklifler 250,00  TL ve katları olarak 

yapılacaktır. 

 

9) Açık artırma, isteklilerden bir banka kalana kadar devam edecektir. 

 

10) Komisyon; isteklilerin tur bitimlerinde yeni tekliflerini hazırlayabilmeleri için süre talebinde 

bulunmaları halinde makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir. 

 

11) Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe 

göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir. 

 

12) Ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren istekliye, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve 



 

 

 

 

İNEGÖL BELEDİYESİ 

PERSONEL HİZMETLERİ LTD. ŞTİ          

 

Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:9/A İnegöl/BURSA                             

İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi                                   …………..                           

Telefon:0 224 713 19 10 Faks:0 224 711 51 17                                               (Veri Giriş Personeli)                                            

E-Posta:  personelhizmetleri@inegol.bel.tr                                                          

sözleşmeye davet edilecektir. İlgili bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü 

içinde protokolü imzalaması esastır. 

 

 

13) Ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren isteklinin, sözleşme imzalama süresi içerisinde 

sözleşmeyi imzalamaması halinde, aynı koşullarda ekonomik açıdan en yüksek ikinci teklifi veren 

istekli protokolü imzalamaya davet edilebilir. 

 

14) Protokol, kurum adına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ile ekonomik açıdan en yüksek teklifi 

veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından sonra 

yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. 

 

15) Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine 

getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür. 

 

 

D- CEZAİ HÜKÜMLER 
 

1) Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, bu şartnamede belirtilen süre 

içerisinde protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği 

toplam teklifin %10’ u kadar ceza ödemeyi kabul eder. 

2) Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini mücbir sebepler hariç, yerine getirmediği takdirde; yazılı 

olarak uyarılır, tekrarında ise sözleşme bedelinin % 10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 

Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar 

banka tarafından yerine getirilmediği takdirde promosyon bedelinin iadesi dahil olmak üzere 

banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 

3) Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Şirket’ in izni olmaksızın 

tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu 

Bankaya ait olmak üzere; Şirket, mahkemeden bir karar almaya veya ihtar ve protestoya gerek 

kalmaksızın Cezai Hükümler 1. maddeye göre işlem yaparak sözleşmeyi sona erdirme hakkına 

sahiptir. 

4) İhtilaf halinde Bankaların Genel Merkezlerinin bulunduğu yer ve İnegöl Mahkemeleri ile İcra 

Daireleri yetkilidir. 

 

 

                                                                         

                               Yusuf BAŞARAN 

              Şirket Müdürü 

                            


