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l-Kurum i:-l.ozat Kaymakamh[r ve Balh Kurumlan, [Iozat Beledile

3a$kanh[r
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l-ihale Konusu 'Jozat Kayrnakamhsr ve bafh kurumlarr (ilge Milli E[itim
Vltidiirliigii, ilge 'fanm ve Orman Mtidrirliigti, 

- 
ilge

Vlalmridrirltigti, ilqe Niif'us Miidtirlii[ii" ilqe IIalk
(iitiiphanesi Mtidtirltigti. ilge SYDV Miidiirliigii), Hozal
3elediye Baqkanhgr gahgan personellerinin maag. ek cideme,
:k ders, siizlegme iicreti, fazla mesai iicreti. lurtiqi
tarcrrahlan vb. kalemlerin 3 (iig) yrlhk stire igin promosyon
rargrhgrnda banka aracrh gyla tidenmesi

]-Ihale Usulti t734 sa.vrh Kanuna tabi olmayan kapah zarl've agrk artrma
rsulii

l- Personel Savrl Kiqil8t
5-Kurumlann Ayhk ve Yrlhk
Yakit Akrqr

2023 Yrlr Ocak ayr toplam maaq nakit akrgr 2.384.74t,40 TL,
li[er iicretlerin yrlhk nakit akrgr ise; 2.188.753,96 Tl'dir.
1023 Yrlr Senelik Nakit Akrgr 30. 805.734, 7 6 TL, dir
"fenrmuz 2A23 ayt maa$ zammr hariq)

i-Ihalenin YapdacaEr Yer lozat KaymakamhEr'loplantr Salonu
I-Ihale Tarih ve Saati )61A312023 Pazartesi giinii saat: 13.00

A-GENEL $ARTLAR

ihale; Hozat Kaymakamh$ ile baSh kurumlan (ilge Milli Efitim Miidiirliigi, ilqe Tarrm ve

fltryI Y:9i{figii, ilse Niifus Miidiirliigii, ilse Malmiidiirtiigi, itce SvDV nniiorirriigri ve
IIge Halk Kiitiiphanesi Miidiirlii$i) ve Hazat Belediye Bagkanhfir personellerinin maig, ek
tideme, ek ders, sdzlegme ticreti, ikrarniye, fazla mOsai iicreti, operasyon lazmin4g^,l,urtigi harcrrahlal
vb. ddemelerin hangi bankadan yaprlacafir ile imzalanacak piotokol neticesinde 

ther 
personele, ilk

maaq ddemesi ile birlikte eqit gekilde ve tek sel'erde verilecek "banka promosyonu" miktan ile ayni
veya nalidi ek mali imkanlara iliqkin bankacrhk hizmetlerini kapsamaktadrr.

sbzle;me siiresi 15.04"Zan tarihinden baqlamak i.izere 3 (iiq) yrlclrr.
Komisyonumtu, ihale tekliflerini deserlenclirirken, ulaqrm, yurt gaprnda yaygrn gube ag vb.
kriterleri de dikkate alacaktrr.

1.
')

3. Kurum. personelin maaglartm, maag 6deme gtintinden 2 (iki) iS gtinii 6nce, Kurumun Bankacla
bulirnan hesabrna aktanr. Banka bu iidemeleri personel hesaplanna f,*. ryr, l5'inin baqladrlr gecer*X' de aktararak hes=*' o:#**'t: 

K*'7.1i:' 
*- r"f- 

,-rl*len 

tiderieieri n4r'- -r-,r \^{* r fi



Ttirkiye Clumhuriyexi Htiktimeti tarafindan alman karar gere[i 6clemelerin zorunlu r:ldugu
durumlarda, Banka lru hususu dikkate almak mecburiyetindedir.

4. Anla;ma yapilan banka, Kurum tarafrndan verilen talimat do[rultusuncla personel hesaplarrna
6deme yapmakla.ytikiimtiidiir. Maaqla ilgili hesaplamalarur yaprlmasrnda, talimatlarrn do!rulugunun
kontrol edilmesinde bankarun herhangi bir iorurnlulugu bulurunamaktadrr. Kruumca verilen
talin:atlardaki hata ve eksikliklerden dolayr sonunluluk Kunlta aittir.

5' Anlaqma yaprlan banka, Kunlm personelinin hesaplanna yatrnlan ayhk maaglarrndan icra kesintisi
vb. (Kurum personelinin kendi ruasr ile imzaladr$r s<iilegm e, yiztb beyan vb. durumlar harir;)
,vapmayacaktrr. Kesinti ,vaprlmasr gereken durumlarda, Kurumdan-yazir gOrtig alrnacak ve bu g6rtiq
doggultusunda hareket edilecektir. Maaqrnda icra takibi bulunau p.rronii igin yasal icra kes]ntisi
Kurum tarafi ndan vap r lacaktr r.

6' !qk,, Kurum personeline rnaaq harioinde yaprlacak difier riclemeler (ek 6derne, srizleqme iicreti,
fazla mesai tiffeti, yolluk vb), iideme listeiinin llanfaya ulaqtrgr guo. ,irt.* aflzasr olmasr
durumtilrda ertesi gtin hesap sahibi personelin krillamnrma hazrr hall grtirir.

7 ' ihaleyi kazanan Banka, tespit eclilen promosyon tutamru. tek sel'erdJve ilk maaq 6demesi ile hiqbir
kesinti yapmaksrzrn her personelin hesabura eqit olarak yatrracaktrr. Kag personelin hesabrna ne
kadar ridemenin yaprldtgr bilgisi, Ilanka tarafindan 2 (iki) iqgtinii igerisiirde Kunrma yazrl olarak
hildirilecektir.

8. Banka; promosyon anlagma.surclan sonra, ilgili kurumlanmrzda goreve baqlayan perstxele,
kurumlarrmz kadrosunda bulmup iicrctsiz izirr. dofium iali gibi sebepi-erle izin almg izinden diinen
personele ve baqka kurumdan nakien atanan personele tinceki kurumundan piomosyon a1p
almadrprna dair belge ibraz edilmesi durumuncla promosyon almamrg ise promos.vonlar kalan siire
hesap edilerek sisteme dahil olunan ay baqrnda pegin olarak tek seferde odenecektir.

[( Promosyon Tutarr/ 36 Ay')* personelin maa; alaca$r ay sayrsr]
9. Banlia kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik" istifa, ricretsiz izin, 6liirn. vs gibi sebeplerle

g<irevinden ayrrlan. personelden promos)/onun iadesini talep etrneyecel,.1ir. protokol siiresince,
Kurumumuzun idari ba$rmhh[urrn de[igmesi veya kuruluq ,uuru51n,n iptal edilmesi durwmnda
personele <idenen promosyon banka tara{rndan geri istenmey..*ktir.

10. Banka ankqma stiresince. bankamatik kartr, krecli kartr ve ek kart yerilmesi, yenilerunesi,
de$iptirilmesi, iptal edihnesi, kullamlmasr ve limit defliqikli$ halinde, internet bankacrlgr, telefon
bankacrh[r veya A1'M aracrh$r ile gerqeklegtirilen havaie, fast ye EF'f iqlemlerinden ve personelin
bankadaki hesaplarrndan ayhk veya yrlhk hesap igletirn iicreti, iglem masrafi, kart aidat i.icreti vb.
her nam altrnda olursa olsun masraf veya Licret talep etleyecek ve herhangi bir kesilti yapmayacak
komisyon almayacaktrr.

1l ' Banka hesap sahibinin adma otomatik olarak tnaag hesabr aqacak ve personel aclna ricretsiz olarak
ATM kartr diizenleyecektir. isteyene krecli kartr grkarlrlaoak bunun igin yrllk kretli kartr kullamrn
ticreti ahnmayacaktrr. Talep edilmeden higbir personelin adrna kredi [artidiizenlenmeyecektir.

12. []anka, ilgemizde ATM cihazr bulundunnadrgi takdirde ortak A'l'M kullanrmrnda iicret (komisy.n)
almayacaktr.

13' Anla$ma yaprlan banka ilgede ATM kurmasr halincle yeterli miktarda para bulunclurmakla
yiikiirnliidiir

14' lJanka, Kururn personelimizin talebi olmadan nakit avans kredisi agmayacaktrr. personelin yazrltalebi olmaclan ..maag hesabr Banka tarafrndan higbir degeileniirme-re (tasarnrfa) tabi
turtulmayacaktrr. (Omek: her tiirhi sigortalarna, yatrnm hesabr, Ibn hesabr... vb.) Kredili Mevduat
hesabr agtlmast durumturda faiz oraru kredi kartr taiz orarundan tazla olmal,acaktr.

15' l]ankal anlaprna siiresince ve sonl?srnda. ekle ettiSi personel bilgilerini bu $afiname hiikiimleri
drqrnda bagka bir amag iqin kullanamaz ve iigtincti qahrsiarla paylaqainaz.

16' Banka, her tiirlii tidemenin kolayca hesaplara aktanlmasrn, *ugiu*uk iqin kullan6r$r sisteme uygun
yazrhmlan iicrctsiz olarak Kununa verecektir.

5.000.-l'1,'nin altrna
herhangi bir miktar



B.TEKLirr,rNiN SUNULMASI Vr UE GERLENOiNIUUE Si
Banka plomosyon jhalesi 4734 sayiL kanuna tabi ohnayzur kapah zarf ve agrk artrma usul{i ile
yaprlacaktrr. Teklif zarlirun tistiinde muhatap kurumun odr, b^rku*n adr. tam adresi, .vetkili kiginin
imzast bulunmahdrr' 'l'eklif zarfintn kapatrldr[r yer imzah olmaldrr. $artnamede belirtilen saatekadar verilen teklifler strasryla agrlacak ,'* teklif tutana[rna kayrt eclilecektir. Banka
yetkilisi/yetkililerince imzalatunermy teklit' meklubu degerlendirireye alnmayacaktrr. Tekliler
komisl'ona yetkili temsilciler tarafindan elden teslim edilecektir.

l ' lhale saatinde istekliler taratindan kapah zarf iginde sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklifeyetkili oldu$unu gcisteren belge ile teklif mektubunun bulunup birlurunarhsr ihale komisyonunca
incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri. hazrr birlunan isteklllerin huzunrnda, almrg
strasma gdre agrklanacak ve en yiiksek teklitr veren ilk 5 ([]eq) adet banka ile ihaleye devam
edilecek olup; diler bankalar elenecektir. Kalan banka yetkiiiteri ile agrk artrma turla,na
gegilerek her delirsrncla bir'<inceki turdaki en yi.iksek teklilin altrnda kalmarnak gartryla en az 3.000
TL artrrmlar halinde teklifler yenilenecektir. Her turda en rJtiqtik teklifi veren banlia elenecektir.
Son 2(iki) bantrra kalana kadar agrk artrrma y-dntemi uygulanacattrr. 'lleklif turlal sonunda son 2 (iki)
istekli banka kaltnca komisyon. verilen tryat tekiifleri tizerinden g6rtiqme yaprp, bu istekli
bankalardar ihaleye esas son teklillerini yazlt ve kapah zarf iginde talip edecektir. Son teklitlerin
ahnmasrndan sonra alman tekliller komisyon tarafrnclan deferlendiriierek sonuglandrnlacaktu.
lifier son turda en ytiksek teklifte eqitlik olursa. a.mr fiyatr tet<tif eden istekli bankalardan eqitlik
bozuluncaya kadar yaz-ilr teklif almmaya clevam edilecektir. "ftr aralanncla kendi merkezleri ile
gOrtiqme yapabilmeleri igin barka yetkililerine 5 (beg) dakikahk bir stire verilebilecektir. ihale aym
gtin sonuglandrnlarak agrklanacaktrr.

Sogrlf on, 4734 Sayrlt Kanun'a tabi olmayan bu ihaley'i iptal etmek ve yenilemekte serbesttir.
Ileklif raekttrbunda 3 yl igin teklif verilecek toplam promosyon rniktan rakzul ve y'azr ile
belirtilecektir. varsa ek taahhiitler ve aqrklamalar da eklenecektir.
Karar, ihale tizerinde kalan Bankaya yanb olarak bilclirilecek ve sozleqmeye davet edilec,ektir.
ihaleyi kazanan Banka bu davetin teUfig tarihinden itibaren en geg 10(on) gi.il iginde srizleqmeyi
imzalamak zorundadtr. Stizleqmeden sonra yiiklenici Bankq sozleqmenin baqliyaca[r ilk gtine kadar
nim iqlemle,ri hazr hale getirecektir.

C.CEZAi HUTUMLER

Agrk artrma sonucunda Beurka Promosyon ihalesini kazsnan banka, protokolii (sozlegme,vi) en geg
10 (rn) gtin iginde imzalaunamasr halinde, verdi$i teklilin%3O u kadar ceza ddemeyi kabul eier.l. Anlagmah Bankave Kurun stizlegme htiktimlerini yerine getirmekle sorumludur.

2. Anlqsma yaprlan llanka, ilgili qubesinin herhangi bir sebepten dolayr kapanmasr halinde. bu durumu
en az bir a1'' <incesinden kunrna bildirir ve Kuruma en ,,-ukrn ba;ka bir qubesi ile irylemlerine devanr
edebilir.

3' Banka, anlagma halinde irnzalanacak sdzlegme ile iistlendi[i iqleri Kururn'un yazrl izni olmaksrzur,
tamamen veya krsmen bir bagkasrna ds\,Tedenrez. Devrettigi takdirde. her tiirlti sorrunlulufiu
Banka'ya ait olmak iizere Kurum, mahkemeden bir karar almaya- ihtar ve protestoya gerek
kalmakstzm sdzleqmeyi tek taraflr olarak sona erdirme halikrna sahiptir. Bu clurumda Banka
Kurumdan herhangi bir hali iddia edemez.

2.

4.

4.

-5.

Anlagrnah []anka, siizleqme hiiktimlerini yerine getirmediSi takdirde Ldefa yanholarak uyanlrr. 2.
defa tekrarladr[rnda sdzleqme bedelinin '1, {O ,rrunrnil, ceza verilir. j a*th tekrarlandrgrnda
stizlegme tek tarafll olarak fbshedilir. Bu clurumda, odenmiq olan promosyontlan dolayr danka
herhangi bir hak talep edemez ve davact olarnaz.
ihtilaf halinde l{ozat l(\$nereri ve icra Daireleri yetkilidir.

2 ' 4.*,n Al4f L,r{fT\



D-DiGER HUKUvrlnn
I.Anlaqma yaprlan bankanm herhangi bir sebepten dolayr
imzalamama^sr halinde, Komisy,on en yiiksek tittiti u.r.n
davet edebilir. ikinci bankamn da kabul etnesi halinrje.
tizerinden protokol (s6zlegrne) imzalanr.

2.Anlaqma sallanmasr halinde imzalanacak stizlegme ve
resim ve harglar Banka'ya aittir.

10 (on) gtin iginde protokolii (s6zleqme)
ikinci bankayr s<izleqme yapmaya isterse

bankamn vermig oldugu en son teklif

eklerine tahakkuk edecek her ttirlii vergi,

BANKA PROMOSYONU irrAI,N KOMiSYONU

V.

cN"
Oznur AIGABA SARI
Ilge Y a* isleri Mtidiirti

$ube Miidiirii
ilcisi

Gtiler YAVUZER
SYDV Miidiirti

uye
Yiiksel AKBA$
Hozat Belediyesi
Mali Hizmetler Birim

Sorumlusu
I
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