
MURATPA$A BELEDIYESi
2023 - 2A24 - zA2SyrLLARr MAA$, BAIIKA pROMOSyON iUlr,r $Anrx.lnrpsi

Madde 1- Kuruma Iligkin Bilgiler:
a)Adr

b)Adresi

c) Telefon ve Faks Numarasr

d) Kurum Web Adresi

Madd e 2- inaleye ilipkin bilgiter

a) Siizlegmenin Siiresi

b) Kurumdaki Qalryan Personel Sayrsr

c) Kurum Personelinin}O13 yrh ayhk
ortalama nakit alirgr

d) Kurum Personelinin20l3 yrh yrlhk ortalama
nakit alLrgr

e) Dayanak

g fhale IJsuIti

g) Tekliflerin Sunulacafr Adres

n) ihalenin YaprlacaSr Adres

r) ihale Tarihi ve Saati

i; ihale Son Teklif Verme Tarih ve Saati

: Antalya Muratpa$a Belediyesi

:Fener Mah. TekelioSlu Cad.No:63
ANTALYA

4242 320 22 22-0242 323 33 68

www. muratpasa-b ld. gov. tr

1 I .0 1.2A23- 10.0 | .2A26 (3 yrl)

510 Personel
( 1 Personel {icrets iz tzinde)

16.423.500,00 TL.

197 .092.000,00-TL.

2AA7U sayrh (Mulga) Ba;bakanhk
Genelgesi

Herhangi bir ihale kanununa tabi
olmayan KapahZarfve Agrk Artlnna

Muratpasa Belediyesi Kulttir Salonu
Fener lvlah. Tekelioglu Cad. No:63
Muratpagal ANTALYA

Muratpa$a Belediyesi KUltttr Salonu
Fener Mah. Tekelioglu Cad. No:63
Muratpaga/ ANTALYA

20.rc.2022 Perqembe saat 14:00

20.10.2A22 Pergembe saat 14:00

j) Teklifler, ihale son teHif verme tarih ve saatine kadar yukalda belirtilen yere verilecelctir
ihale son teklif verme saatine kadar ulagmayan teklifler-degerlendirmeye airnmayacaktrr.

k) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

Madde 3 - Amag;
Muratpaga Belediyesi personelinin maag, sosyal denge, ikramiye, ozendirme, ek <ideme,
harcuah vb. yaprlacak tidemeler ile personele ridenecek promosybn miktanna ve personele
sunulacak bankacrhk hizmetlerine dair esas ve ytiktimlti[tikleri belirlemektir.
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Madde 4- Kapsam
Bu protokol, Muratpaga Belediyesi'nde gOrev yapan ve bu protokoltin yiirurltik stiresi iginde
Muratpaga Belediyesi btfuryesine kahlacak olan personelin maag, sosyal denge, ikramiye,
Ozendirme, ek 6deme, harcuah vb. <idemeleri, personele sunulacak bankacrhk hizmetlerine
dair esaslar ile personele Odenecek promosyon miktanm ve taraflann kargrhkh hak ve
yukumluluklerini kapsar.

Madde $ Tanrmlar
Kurum : Muratpaga Belediyesi

Banka: S<izlegme imzalannBanka $ubesi

Personel: Antalya Muratpaga Belediyesinde memur, s<izlegmeli personel ve iggi olarak
gahgan ttirn personel.

Maag: Personele bordroya dayah olarak yaprlan ayhk, bunlarla birlikte odenen sosyal denge,
ikramiye, tizendirme,fazlamesai odemeleri ile personele yaprlacak ikramiye, ilaveddemeler
vb.odemeler.

E-Ortam: Personel 0demelerine ait bilgilerin bulundu['u e-posta, dosy4 dosya transfer, data,
cd, disket vb. manyetik ve elektronik bilgi aktarma ortamlanm.

Madde 6 Personel Maag ve Di[er Odemererine itigtrin usul ve Esaslar
6.1. Banka, belirleyeceli gube nezdinde hesabrn olmamasr halinde personel maag ve di$er
ddemelerine iligkin olarak Kurum/Birim adma vadesiz hesap agacaltrr. Banka, purrooilt
verilecek banka kaftlan (ATM) ve talep eden personelin internet bankacrlg iglemlerini, ilk
maag ddemesinden en geg 15 (on bel) gun rince kullamma haar hale getirecik ATM ve talep
edenlere kredi kartlanm, bunlara ait gifreleri imza kargrhlr Kurumun bildirecegi adreste teslim
edecektir. Banka kurum personeli adrna otomatik otarat vadesiz maag hJsabr agacak ve
Ocretsiz ATM kartl dtizenleyecektir. Kurumumuzdaki personele iste$i 

-tutind" 
kredi kartr

gtkartrlacak, bunun igin yrlhk kredi karu aidatr veya herhangi bfu ad altnda iicret talep
eftreyecektir.

6.2. Banka, Kurumdan alacalr liste d6hilindeki titun personele vadesiz hesap agacak, ATM
kartlan bastracak ve Kurumun bildirece$i adreste ilgili banka personelince dalrtrmr yaprlacak
ve herhangi bir sebeple kartrm teslim almayan personel olursa ilgili banka guSesinden kartrm
teslim alacaknr- Banka, anlagma stiresince ATM ek kart ve-laedi karllanmn verilmesi,
yenilenmesi, deSi$irilmesi, iptal edilmesi veya kullamlnasrndan dolayr, Belediyem iz veya
personelimizden yrlhk kart ticreti. internel bankacrhlr, telefon bankacrirlr ve ATM aracrl[,r
ile gergeklegtirilen (gubede yaprlan iglemler hariq) havale, EFT vi ileri tarihli EFT
iglemlerinden ve personelin bankadaki hesaplanndan ayhk veya yrlhk hesap igletim iicreti,
iqlem masrafi, kart aidatr, tiyelik ocreti vb. herhangi bii ticret veya her n ud altrnda olursa
olsun bagka bir masraf velveya ticret vt. (Yurtdrgr eft iglemleri harig) talep etmeyecektir.
Personel adrna agiacakolan mea$ hesabrndan elektrik, su, do$algaz, kablolu^w, cep telefonu
vb. her ttirlo diiaenli <idemeler igin verilecek hizmet ve iglemlerden herhangi bir ucret veya
komisyon ahnmayacattrr. Anlagma yaprlan banka personelin talebi olmadai hesaplanndaki
parayl yatrnm tirtinlerine geviremeyecektir.

6.3. Banka; Kurum geryoleli adrna agrlan hesaplann detayh listesini (adr soyadr, kimlik
numarasl ve IBAN bilgilerini igerecek gekilde) Kuruma elekfronik ortamda g6nderecektir.

6.4' Banka; maa$, ef o-dery ve di[er ddemeler igin belirleyece$ formatr Kurum yetkilisine
ulagtrnlacak ve listelertu fonnata uygun olarak dtieenlenecikti.lp"ttonel maag, ek ddeme ve
di$er ddemelerine iliqkin olarak tidenecek tutarlar ve personel listeleri Kurum tarafindan
hanrlamp, e-ortam yoluyla banka gubesine g<inderilecektir.4r



6.5. Banka kendisine iletilen 6deme listelerine gdre personele ddeme yaprlmasmr sa$ayacak
gekilde iglem yapacaktrr. Personel atamalanndan do[an nakit akrglanndaki dtiEiiElerden kurum
herhangi bir mesuliyet altrna sokulamayacak trr.

6.6. Kurum, personel maag bilgilerini, bankamn istedi$i elektronik formata uygun olarak,
0deme giimiimden 2 (iki) b gunu, diSer 0deme tutarlanm ise tlcleme gtrrtirnden t (Uir) i$ funu
tince bankaya teslim edecek ve/veya elekfionik ortamda gtinderecektir.

6.7. Bank4 Kurum tarafindan g0nderilen Odeme listelerindeki personelin adr-soyadr veya
T.C. KimlikNumarasr ile hesap numaralanmn kargrlagfirmasmr yipacaktrr. Kuum ile Banka
kayrtlan arasmda fui:arsrzhk olmast halinde o hesaba fieme yaprlmayrp, durumu amnda
Kuruma bildirecek ve vanlacak mtrtabakata g6re iglem yaprlacaktri.

6.8. Kurum mevduat hesabmda, personel maa$ ve ek rideme odemeleri igin, en geg maa$ ve
ek tideme ddemesinin yaprlacalr 2 (iki) rg giimu <incesinde, toplam 6deme totun tuO- mebiagr
haar bulunduracahfrr. Di$et personel Odemeleri ve Bakanlar Kurulg/Cumhurbagkanl$ karan
ile maaS ddemelerinin erkene ahnmast durumunda 2 (iki) il gtin1 stiresi dikkate alntnaz.

6.9. ilgtli hesapta s<iz konusu tideme tutannm bulundurulmasr, bunun kontrolti ve takibinden
Kurum sorumludur. Maa$ tideme gtintbrde bu kogul yerine getirilmez ise, Banka tarafindan
tideme yaprlmayaoalctrr. Bankarun bu durumda ridemelerin yuptltn.-asr yada meydana gelen

-Segikme 
nedeniyle Kurum personeline kargr higbi. rorurrrtutug.r ya da iu^tinvuhrfilfugu

bulunmamalfadrr.

6.10. Anla$ma yaprlan banka; Protokoltin imzalanmasrndan sonraki I (bir) ay igerisinde Fener
Mah,Tekelio$lu eaddesi No,63 ANTALYA adresine I adct son teknoloji ilc gtineellenmig
para ge*rne, para yatrrma tinriteleri olan ATM kurmak zorundadr. ATM'nin kurulacalr yeri
MuratpaqaBelediyesitespitedecektir. Ancak; anlagmayaprlanBankamn, Kurumpersonelinin
kolayhkla ulaqabilece$i, Belediye Hizmet Binasma en fazla 200 m. uzakhkta ATM tturitesinin
bulunmasr durumunda yeni tinite kurma zorunlulu!'u bulunmamaktadrr. Datra sonraki d<inem
igin yaprlacak Fromosyon ihalesinin ba*a bir Banka uzerinde kalmasr harinde, ATM tinitesi
Kurumun talebi dogultusunda I (Bir) ay iginde kaldrnlacakhr.

6.1L Bank4 maag tidemglgrini maaq hesaplanna her ayrn l5'inin baEladrg gece 00.01-02.00
saatleri arasmda aktararak hesap sahibi personelin kuliammrna trazrr-trate'g#recektir.

6.12. Banka kurum personelinin hesaplanndan icra kesintisi (kurum personelinin kendi flzasr
ile imzaladrlr sdzlegme, yazrh beyan, vb. durumlar harig) yapmayacaktrr. Kesinti yaprlmasr
gereken durumlarda kurumdan yazilr gdrti$ ahnacak ;;bll gdru$ dogultusunda hareket
edilecektir.

6.13. Banka, Kuruqrga yaprlan anlagma stiresince ve sonrasmda elde etti$ personel bilgilerini
higbir Tamanve higbir surette bu protokol htiktimleri drgrnda balka bir aiag igin kullaiamaz,
tigiturcti gahslarla paylaqamaz.

Madde 7 - Tekliflerin Delerlendirilmesi, promosyon odemesi ve sonrasr
7'1. Bankalar ieklillgtini kisi basr net nromos"on tutarr olarak sunacak oluD. taban
B{:o:lo!Yo? qbll:rom9.g q !u*u tataftnffi promosyon
ticreti; bankadan cidenecek ilk maagta (15 Ocak 2023) nakden ve tek seferde ridenecektir.
Personelimizin hesabrna ne kadar ridemenin rypldrs uitgisi Banka tarafindan 2 (iki) il gunu
igerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler UtiOiirtugture ydhve aynnhh olarak bildirilecektir.



7 .2-Mtxatpaga Belediyesi banka promosyon ihalesi; herhangi bir ihale kanununa tabi olmadan
a$a&da belirtilen gekilde kapah zarf ve agrk artrrma usulu ile yaprlacaktrr. igerisinde; Teklif
mektubu, temsile iligkin banka yetkilisi belgesinin oldu[u, teltiizarfirun tiuttirO. bankamn
adr, adresi, teklifin hangi ige ait oldugu ve yetkili kiqinin imzasr bulunmahdr. gartnamede
belirtilen saate kadar verilen teklif ?rfl* srrasryla agrlacak ve teklif tutanalrna kayrt
edilecektir. Teklif satribi, komisyonda hazrr bulunmadrg iakdirde posta ile gonderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. ihate son teklif verme saatine liadar Belediyeye
ulagmayan ve gartnamede belirlenen usule uygun olmayan teklif zarfi deperJendirmeye
alrnmayacaktrr. Kapah teklif zarflan prurameOe belirtiien tarih ve saatte elden teslim
edilecektir.

73. isteklilertarafindan kapah zarf igerisinde verilen yanhteklifler ilkteklif olup, komisyon
tarafindan banka yetkililerinin huzurunda degerlendirilmesinden sonra en yiiksek teklif
tizerinden agrk artrma turlanna baglamlacaktrr. Komisyon ve istekli bankalar ihale srrasrnda
mevcut durum de$erlendirmesi yapabilmek igin tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
AeiK eftlfiiie sdnuitiilda en yukse[ Eklifi vereri Biihke en evrilit6jli G6if veieii ffiegi
konumuna gegecektir.

7'4'Bu ihalede tekliflerin de[erlendirilmesinde, en avantajh teklif olaralo gartnamede
belirtilen tiim gartlann kabul edildi[i ve gartnamede agrktinan 6deme gekline g6re, kigi
bagrna verilen en yfiksek promotyon tutan tektifi esas ahnacaktrr. dn avantajl tegif
veren istekliye komisyon Fryn yazrholarak bildirilecek ve s<izlegmeye davet edilecektir. En
avantajh teklifi veren istekli, bu davetin teblig tarihini izleyen's Oel) i9 grinti igerisinde
Sdzlegmeyi imzalayacaktrr. Stizlegme Muratpaqa Belediye nagantrg n{u in|au*ak olup;Kurum yetkilisi ile en ytiksek teklifi veren vi ihale tizerinde kalan istekli ile imzalanacalitrr.

::_1t:*td*.t *? yiiftlenioi bankq sdzlegmenin baqlayacag ilk gii,ne kadar ttim iqlemlerini
hazrr hale getireceftf,ir.

7.5. Banka stizlegme imzalanmasrndan sonra promosyon iidemesini; Kurumumuzca
bankaya yazrh olarak bitdirilen personele itk maagta (15 Ocak ZOZS! nakden ve tek
seterde yapacaktrr. 15 ocak 2023 tarrhinden sonra ige baghyan personele promosyon
odemesi yapllmayacakhr. ticretsiz izilde olan personete ige baglad{r andan itibaren
lustelyevm usulff promosyon Odemesi yaprlacalcrr. Sdzlegme imzalanmasrndan sonra
askerlik" iicretsiz izin, emeklilit{, mfistatiiayrlma, vb. nedenlerle Kurumumuzla itigili
kalmayan personelden promosyon iicreti iad-esi isienmeyecektir.

7'6' Ihale Komisyonu,-banka promosyonuna iliqkin ihateyi higbir gerekge gristermeksizin
yaprp yapmarnaya' yapllryt olan ihaleyi ipt4 *.v. ve yinelemeye ye*ilidri rfruf."iniptuf
edilmesi durumunda teklif veren bankalaria herhangi tir-trak tatepedilemez.

7'7' Kurum' Banka promosyonu ihale ilam ve eklerinin, bankalara davet yazrslrun
go'nderilmesinden sonra ihale doktimamnda de$giklik yapabilir. yaprlan oeg;in* tuno
bankalara ihale tarihinden (l) gtin rince bilgi sahibi ohnalanm saglayacak gekilde bildirilir.

7'8. S<izlegme i9 bu gartname hti,ktimlerine uygun olarak Kurum tarafmdan hazrrlanacaktrr.
Hazrrlanacak protokole belediye ve banka aleyhine sonug doluracak ilave htikom konulamaz.

7'9' imzalar:€rcak sozlegme ile ilgili her ttirlu verg, resim, harg vb. yasal grderler bankaya
aittir.

7'10. Bu gartnamede belirtilen hususlar banka tarafindan yerine getirilmedifi takdirde banka
herhangi bir hak talep edemez.
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Madde 8 - Tekliflerin Sunulma gekli
8.1. istekli bankamn yetkilendirdipi personeli tarafindan imzalanmrg teklifmeftiubu ve temsile
iligkin banka yetkilisi belgesi kapah zarf igerisinde yukanda belirtilen tarihte sunulur.

8.2. Teklif z.nfnnniisttbrde; Bankamn adr, adresi, teklifin hangi ige ait oldugu yazrh olmahdrr.

8.3. Teklifler son teklif verme saatine kadar ihale Komisyonuna teslim edilir.

Madde 9 -imzarAdres ve Tebligatlar.
9.1. Protokolde kwum unvam altrnda atrlan imzalar kurum, banka unvam altrnda atrlan
imzalar banka aqrsrndan baSlayrcrdn.

9.2. TatafTar, tebligat adresleri de[igikliklerini yazrh olarak bildirmedipi stirece bu adreslere
YfFlan tebligatlar gegerli olacakfir. Bu adreslerin degigmesi durumunda adresi de$gen taraf
di$er tarafa durumu derhal yaaholarak bildirmek 

"orundadrr. 
Adres degigikliSi yj,rt olarak

bildirilmedi$ stirece bu adreslere yaprlan tebligatlar gegerli olacaktrr.

Madde 10- Cezai Hflkiimler
10.1. Agrk arttrma sonucunda Kurumumuzun yapt€l Banka Promosyon ihalesini ka?,,nan
b3n'!a, stizleqmeyi inzalanayayana$mamasr halinde agrk artrrma sonucunda verdi$i teklifin
(ihale bedelinin) o/o 15'i kadar ceza <idemeyi kabul eder.

10.2. S<izlegme yaprlan fuanka, bu gartnamede belirtilen gartlan yerine getirmekle yiiktimtiidiir.

!0.-3t Banka ile yaprlan s6zlegmenin Kurum tarafindan srizlegme stiresinin bitiminden tince
feshi halinde, bankamn odedi$ promosyon bedeli sozlegme fesih tarihinde krstelyevm
usuhrre gdre kalan stireye ait krsrm hesaplanarak Banka'mn yanh talebi tieerine f*om
tarafinilan bankayal5 (Onbeg) gtin iginde iade edilir.

10.4. Kurum, bu s0zleEmeyi gegerli bir neden olmadan feshetnesi halinde toplam srizlegme
bedelinin a/o l5'i kadar ceza 6der.

1&5i Bankq anlagma halinde imzalanacalc srizlegme ile Ostlendigi igleri Kurumun yazrl izni
olmakszrn tamarnen veya krsmen bir bagkasrna dewedemez. iewetti$i takdirde her ttirlti
sorumlulu[u Banka'ya ait olmak tizere Belediyemiz mahkemeden biikarar almaya, ihtar
gekmeye ve protesto gekmeye gerek kalmaksrzrn sOzlegmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka,
Belediyemndenherhangi bir hak talep ve iddia edemez.

Madde 11- ihrilaf HaIi
ihtilaf halinde Antalya Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir.

iuarn Konnisyorv trrnrnni

Ttim-Bel-Sen
igyeri Temsilcisi

6/."rfl
q"",#1
yn.$e Eet. Mtld.V.



Ar{TALYA MURATrA;A BELEDivrsi
BAI\IKA.PROMOSYOUU imr,n rouisvorvu ox ropr,axrr rural{AGr

Sayr :02
Konu : Banka Promosyon ihalesi

13.10.2M2

11 Ocak 2023-2025 yrllanm kapsayan Banka Promosyonu igin; Bagkanhk Makamr'nrn
29.09.2022 tarih ve 2728 say{r OLUR'u ile kurulan Banka Promosyonu ihale Komisyonq Banka
Promosyon ihale $artnamesi revizesi igin 13.10.2022 Pergembe giinriraat ro.oo'ou i"ruiE;"ft""
ve E$itim Miidiirltigii' nde toplanmrgtrr.

Bu kapsamda;
l- $artnamenin "Tekliflerin Deserlendirilmesi, Promosyon Odemesi ve Sonrasr" baghkh 2.1.
Maddesinde bulunan hti'kmiin ". Banlolar teklillerini kisi basr net promosvon tutan olarak
sunacaklardrr.Banka tarafindan mutabakata vanlan promosyon iicreti; bankadan odenecek ilk
maagta (15 Ocak 2023) nakden ve tek seferde rideneceklir. Personelimizin hesabrna ne kadar
Odemenin yaprldr$ bilgisi Banka tarafindan 2 (iki) ig gtlnii igerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler
Mtidtlrlti$ine yaah ve aynntrh olarak bildirilecektir. " geklinde diieenlenmesine,

2'2022.2023''2024 yrllanm kapsayan ve Tiirk Ekonomi Bankasr A.g. ile idaremiz arasmda
imzalanan stizlegmenin 5.4 maddesinde bulunan "...Kurnlug, 5.2. maddesirule belirtilen bedeli
sdzlegme fesih tarihinde kwtelyevm usultine gdre Bankanm ilkyazfu talebi iizerine en geq 7 (yedi)
giin iginde nakden ve defaten Bankaya ddemeyi ... kabul ve taahhilt eder." htihnu nedeniyle
ytiriinlti{ete olan bu s0zlegmenin idaremizce 10.01.2023 tarihinde feshedilmesine,

3- Turk Ekonomi Bankasrna iade edilecek sdz konusu fesih bedeli olan 3.049.500,00 TL
tutar igiq 15 Ocak 2023 bnhrnde yeni promosyon alacak personelin yatrnlan promosyondan
gahsrna dtiLqen tutar kadar kesilmesi igin ( 3.049.500100 TL / Yeni Promosyondan Faydalanacak
Pertonel Sayu = Ki$i Bagr iade Edilecek Tutar) ve Belediyemize ait lesaba yatrnlarak Ttirk
Ekonomi Bankas64 iadesini sa$amak iiznre bu personelden muvafakatname/talimat ahnmaslna,

4- Banka promosyon tutan olarak 20.000,00 TL. taban teklif tutanmn belirlenmesine,

5- Banka Promosyonu ihale Komisyon kararlanna gore gartnamenin revize edilerek
Bankalann B0lge Mudtrrluklerine velveya gubelerine gOnderilmesine, Muratpaga Belediyesi
internet sitesinden duyurulmasma ve ahnan kararlann Mtidurliik ilan Panolanna astlmastn4

Banka Promosyon ihalesinin20.l0.2022 Perqembe gfinft saat l4.fi)'de Belediye Ktiltftr
Salonunda yapilmasrna, ihale tarih ve saatinin Bankatann B6lge Mudurluklerini velveya
Eubelerine bildirilmesine ve Kurum internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmigtir.

BANKA PROMOSYONU iNNrE KONNISYONU

UYE

Sezai nitriiCi


