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ERZURUM iL EMNiYET MUDURLOGO PERSONELiNiN A YUK VE UCRET ODEMELERiNE 

ARACILIK EDECEK BANKANIN BELiRLENMESiNE iLiSKiN SARTNAME(2020) 

1-KONU 

Bu ~artname; Erzurum ii Emniyet Mtidtirli.igtinde, Yakutiye ilc;e Emniyet Mtidtirltigtinde, Palandoken 

ilc;e Emniyet Mtidtirltigi.inde ve Aziziye ilc;e Emniyet Mtidtirltigtinde gorevli personelin ayhk ve diger 

odemelerine 3 (tic;) y1l sure ile arac1ltk edecek bankamn tespit edilmesi amac1yla izlenecek yontemi, 2007/21-

2008/18-2010/17 Ba~bakanhk Genelgelerinde istenen ozellikleri , uygulama ac;tldamalarm1, ytiki.irnltili.ikleri , 

cezai ~artlar1 vb. konular1 ac;1klamaktu. 

2-KAPSAM : 

Bu ~artname htiktimleri c;erc;evesinde tespit edilecek banka ile irnzalanacak protokol kapsammdaki personel 

say1s1 Temmuz 2020 itibari ile 2900'dir. (genel atama donemi olmas1, yeni goreve ba~layan ve ili~ik kesen 

personel nedeniyle bu say1 degi~kenlik gosterebilmektedir.) Ancak bu rakam mutlak olmay1p, artan bir ivme 

ile degi~kenlik gosterebilecektir. Ortaya c;1kacak degi~imi ongorebilmeye yard1mc1 olmas1 bak.1mmdan, son 3 

yd ic;erisinde bu say1daki degi~irne bakdd1gmda; 2017 y1h Agustos ay1 itibariy le sadece Erzurum iJ Emniyet 

Mtidtirltigti ' ntin 2725 olan personel say1s1, yeni kurulan birirnler ve atama i~lemleri sonucunda 2020 y1h 

Temmuz ay1 itibariyle 2900 ' e ula~m1~t1r. 

Banka tarafmdan arac1hk edilecek odemeler; personel ayhg1, yolluk, yevmiye, taltif, tazminat, ek ders, diki~ 

ticretleri vb. kalemlerden olu~maktad1r. Personelin ortalama toplam maa~ ve yan odeme transferi 2020 

Temmuz ay1 itibariyle ayhk yakla~Lk 22.500.000,00 TL civarmdad1r. 

3-T ANIMLAR: 

idare : Erzururn ii Emniyet Mi.idi.irli.igti 

Personel: Erzurum ii Emniyet Mtidtirltigti, Yakutiye ilc;e Emniyet Mtidtirltigi.inde, Palandoken ilc;e Emniyet 

Mi.idtirltigti ve Aziziye ilc;e Emniyet Mtidtirltigiinde gorevli olan ve protokol konusu ayhk ticret alan idare 

personelini, 

Kornisyon: Erzurum ii Emniyet Mtidtirltigti, Yakutiye ilc;e Emniyet Mtidtirltigtinde, Palandoken ilc;e Emniyet 

Mtidtirltigti ve Aziziye ilc;e Emniyet Mtidi.irltigtinde gorevli personelin ayhk ve ticretlerinin odenmesine 

arac1hk edecek bankay1 tespit etmek ile gorevli 3 (tic;) ki~ilik heyeti ve gozlemci olarak katilan i~c;i sendikas1 

yetki Ii lerin i, 

ihale: Ayhk ve ticretlerinin odenmesine arac1hk edecek bankay1 ve promosyon miktarmm tespit etmek 

amac1yla yap1lan teklif sunma ve ac;1k arttrma oranlarm1, 

istekli: ihaleye teklif veren bankay1, 

Teklif: isteklilerce idarenin her bir personeli ic;in 3 yd sure ile sabit olarak odeyecegi birim tutardtr. Maa~ 

miktar1 goz online alLnmayarak ki~i ba~1 teklif verilecek'fir. 
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Protokol: idare ile bu ~artnameye gore belirlenecek banka arasmda imzalanacak olan ve ekte ornegi bulunan 
yaztlt metni , 

Anla~malt Banka: Protokol imzalanm1~ olan bankayt, 

Promosyon: Anl~malt Banka tarafmdan personele 3 (iic;) y1l siire ile ayltk olarak odenecek olan personel 
say1s1 kadar bedeli , 

Bankactltk Hizmetleri : Bireysel Bankac1ltk hizmetleri , A TM hizmetleri, Bankamatik kart1 , ek kart ve kredi 

kart1 diizenleme, internet bankac1ltg1, c;agn merkezi (call center), vb. ile protokol siiresince ortaya c;tkacak 
teknolojik ve mali hizmetleri , 

ifade eder. 

4-GENEL HUKUMLER 

4.1-Anla~malt banka ile yaptlan protokoliin siiresi 3 (iic;) ytl olacakttr. 

4.2-ihaleye, bu ~artnamedeki ~artlart ta~tyan ve idarece davet edilen tiim bankalar kattlabilecektir. 

4.3-Komisyonca yaptlacak degerlendirme sonucunda ihalede en yiiksek promosyonu teklif eden istekli ile 
protokol imzalanacakttr 

4.4- Promosyon tutar1 bordroya tabii maa~ alan ki~i b~t olarak teklif edilecektir. 

5-iHALEYE iLi~KiN HUKUMLER 

5.1-ihale 13/08/2020 tarihinde saat 14:00 da Abdurrahmangazi Mahallesi Tiirbeyolu Caddesi No:34 
Palandoken ERZURUM adresindeki C-Blok 1. katta bulunan Lojistik ~ube Miidiirliigii toplant1 
salonunda yapdacakttr. 

5.2- Teklif mektuplar1, ihale saatine kadar Komisyona kapah zarf ic;erisinde elden sunulacakttr. Tekliflerin 

alrnt~ sirasma gore numaralandmlacak ve bu s1raya gore degerlendirilecektir. Zamanmda verilmeyen teklifler 

degerlendirme dt~mda b1raktlacakt1r. 

5.3-ihaleye k~ttlan istekli adma ihaleye kat1lmaya, teklif sunmaya ve ac;tk art1rmada artmm teklifi vermeye 

yetkili olduklarm1 gosteren belgeler ile irnza beyannamesi veya imza sirkiileri teklif dosyasmda sunulacakttr. 

5.4-Teklif dosyast ic;erisinde sunulmast gereken teklif mektubunda, Komisyon B~kanltgma hitaben, Erzurum 

ii Emniyet Miidiirliigii, Yakutiye il9e Emniyet Miidiirliigii, Palandoken ilc;e Emniyet Miidiirliigii ve Aziziye 

ilc;e Emniyet Miidiirliigii Personelinin Ayhk ve Ucret Odemelerine Aractltk Edecek Bankamn Belirlenmesine 

ili~kin ihaleye teklif verildigi, ~artnamedeki tiim maddelerin okunup, kabul edildigi belirtilecek ve teklif 

edilen ayltk promosyon bedeli rakam ve yaz1 ile yaztlacakttr. 

5.5- Sartnameyi k1smen ya da tamamen kabul etmeyen isteklilerin teklifleri degerlendirme d1~mda 
biraktlacaktir. 



T.C. 
ERZURUM V ALiLiGi 
ii Emniyet Miidiirliigii 

5.6-Teklif bedeli 36 (otuzaltt) ay sure ile tum personelin hesaplanna ayhk olarak yatmlacak miktar olup, 

personel say1smm artmas1 veya azalmas1 odenecek ayhk tutara etki etmeyecektir. 

5.7-Teklifler tum katthmcilann huzurunda Komisyon tarafmdan a91lacakt1r. 

5.8-istekliler tarafmdan kapah zarf i9inde verilen yaztlt teklifler ilk teklif olup; teklif mektuplart komisyon 

tarafmdan haztr bulunanlarm huzurunda a9tld1ktan sonra, oncelikle tekliflerin usule uygun olup olmad1g1 

kontrol edilecek ve ardmdan teklif fiyatlar1 a91klanacakt1r. 

5.9-Ilk yaz1h teklifler almd1ktan sonra a91k art1ma gidilecektir. <;ekilen isteklinin beyani komisyonca son 

teklif olarak yaz1lt halde almacakttr. Diger isteklilerin talep etmesi halinde a91k artirma oturumuna izleyici 

olarak kattlmalarma izin verilecektir. 

5.10- A91k artirmaya katilmaya hak kazanan isteklilerin en di.i~i.ik teklif sahibinden ba~layarak s1ra ile en 

yi.iksek teklife dogru yeni teklifleri sozli.i olarak almacaktir. Teklifler, en ytiksek tekliften az olmamak 

kayd1yla en az 2,50 TL. artmnak suretiyle verilecektir. ( Komisyon pey miktanni ihalenin seyrine gore azalhp 

artirma yetkisine sahiptir, komisyon bu hususta kahlanlara bildirim yapmad1g1 mi.iddet9e pey miktan 2,SOTL 

dir.) 

5.11-Belirlenen bu s1ralamaya gore s1ras1 gelen her bir isteklinin, yeni teklifi sunmas1 gerekmektedir. Teklif 

sunmayacagm1 belirten istekli ihale d1~1 biraktlarak, bir sonraki istekliden teklif almmasma ge9ilecektir. 

5.12- A91k art1rma oturumu, en yi.iksek fiyat1 verecek istekli belirleninceye kadar 5.1 O' uncu maddede 

belirtilen s1ralama usuli.ine uygun olarak devam edecektir. 

5.13-A91k artirma oturumu s1rasmda, isteklilerin telefon gori.i~mesi veya degerlendirme yapma talebi olmas1 

halinde 10 (on) dakikay1 ge9memek i.izere ara verilebilecektir. istekliler bu sure i9erisinde, idarece tahsis 

edilecek alanlar1 kullanacaklard1r. Komisyon ihalenin seyrine gore bu si.ireyi k1saltma ve uzatma yetkisine 

sahiptir. Komisyon katilanlara aynca sure belirtmedigi mi.iddet9e teklif si.iresi maksimum 10 dakikad1r. 

5.14-A91k arttrma sonucunda en yi.iksek teklif sahibinden, son teklifini yaz1lt hale getirerek Komisyona 

sunmas1 istenecektir. 

6-iSTEK VE OZELLiKLER 

6.1-Anla~mah Banka; Erzurum' da faaliyet gosteren ~ubelerden birini belirleyerek, protokoli.in imzaland1g1 

tarihten itibaren yeterli say1da personelini gorevlendirerek Mi.idi.irli.igi.imi.iz hizmet binas1 i9erisinde belirlenen 

bir yerde 18 ( onsekiz) gi.in i9erisinde ti.im personele vadesiz hesap a9acak, talep edene internet bankac1ltg1 

tan1mlamas1 yapacakhr. Maa~ kartlarmm en ge9 30 (otuz) gtin i9erisinde teslimini haz1r hale getirecektir. 

6.2-Protokoli.in irnzalanmasmdan itibaren mevcut personele saglanan imkanlar, personelin protokol 

kapsammdaki birimlerden ili~ik kesmesi ile son bulacak, protokol kapsam1 birimlere yeni katdan personele ise 

goreve ba~lama tarihinden itibaren ilk maa~ altmmda promosyon hakkmdan faydalanacakt1r. 

6.3-Anla~malt Barika, personelin talebi olmad1k9a ilk hesap a91h~mda avans hesab1, fon altm1 v.b. gibi istege 

baglt hizmetleri standart olarak aktif hale getirmeyecektir. 
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6.4-Anla~malt Banka; protokoliln ytirtirlilge girdigi tarihten itibaren 3 (tis;) ay is;eris inde Erzurum ii Emniyet 

Mtidtirltigti ( Abdurahman gazi mah.) hizmet binas1 ontine, Y1ld1zkent-ERZURUM' da yerle~ik TOKi Polis 

Lojmanlarmm bulundugu yere para yat11111a ozelligine de sahip 2 (iki) adet BTM-ATM cihaz1 kuracaktu. 

Kurulacak BTM-ATM cihazlarmdan dolay1 idareden his;bir masraf talep edilmeyecektir. 

6.5-BTM-ATM cihazlar1 is;in gerekli kira, elektrik, data hattt tesis ve kullan1mma ait her tiirlil g iderler 

Anla~malt Banka tarafmdan kar~Ilanacakt1r. 

6.6-Anla~malt barLka Emniyet Mtidtirlilgti personeline personelin kendi talebi tizerine barLka tarafmdan 

istenilen bilgilerin verilmesi ; gerekli sozle~me/talimat belgesinin imzalanmas1 kayd1 ile hemen maa~mm l(bir) 

katt kadar avans s;ekme (KMH) irnkan1 saglayacakt1r. Personelin talep etmesi durumunda ytiklenici barLka 

avans hesabm1 kapatacakt1r. 

7-0DEMEYE iLi~KiN HUKUMLER 

7.1-idare tarafmdan ayltk odemelerinin dokilmUnti ihtiva eden dijital ortamdaki beige, Muhasebat Gene! 

MUdUrltigilnce s;1kanlan 6 Slfa nolu Genet Tebligi s;ers;evesinde, odeme giinilnden en az 2 (iki) i~gtinti once 

ilgili banka ~ubesine teslim edi lecektir. Ay ltk odeme gtintintin hafta sonu veya diger resmi tatil gtinlerinden 

birine rastlamas1 halinde; bu 2 (iki) i~gtinti tatilden once gelen 2 (iki) i~giinti o larak kabul edi lecek ve ayltklar 

yasal odeme gtintinde hesaba ges;irilecektir. ihtilaf halinde idarece gonderilen dijital ortamdaki bilgi ler esas 

almacakt1r. 

7.2-Ayltk odemeleri d1~mda kalan yolluk, taltif, ek ders, nakdi tazminat, ikramiye gibi diger odemelerde yasal 

odeme gtinti belirlenmemi~ olmas1 nedeniyle, 2 (iki) gun once yatJrma veya banka ~ubesinde bekletilme gibi 

hususlar soz konusu bulunmamaktad1r. Bu ttir odemeler banka ~ubesine aktanld1g1 gun itibariyle ilgili 

personelin hesabma aktanlacakt1r. 

7.3- ihalede ortaya s;1kan ayhk odenecek promosyon, ay ltklarla birlikte aym gun is;erisinde personelin 

hesabma ges;irilecektir. 

7.4- Maa~larm Banka ~ubesine aktar1Lmasmdan sonra; askerlik, emeklilik, Ucrets iz izin, istifa, ihras;, vefat, 

tayin v.b. nedenlerle, Maas odeme gtintinden once ili~igi kesilen personel adma yatmlan ayltk, idarece 

verilecek yazth talimat dogrultusunda i~lem yaptlacakt1r. 

7.5-Kanuni kesintiler d1~mda personelden yaptlacak ozel kesintiler (sosyal yard1m, lojman aidatt, sand1k 

kesintis i, komtir, yemek bedeli vb.) idarece verilecek yaz1lt talimata gore kesilerek, gorevlendirilecek 

mutemetlere teslim edilecek veya belirtilecek hesap numarasma aym gun ges;ilecektir. Bu amas;la yaptlan 

havale ya da EFT i~leminden his;bir ticret/komisyon almmayacakt1r. 

7.6- Anla~mah BarLka, personelin ayhklarm1 en ges; yasal ayltk odeme gtinti saat 01.00 ' e kadar hesaplarma 

ges;irecektir. Personelin maa~ hesabmdaki parasm1 anla~malt bankanm tum i~lemlerinden ve ATM 

cihazlarmdan herhangi bir Ucret veya komisyon odemeksizin alabilecektir. 
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7.7- istek ve Ozellikler k1smmdaki 4 ' i.inci.i maddede belirtilen ATM cihazlan si.irekli yah~1r dururnda 

tutulacak, cihazlardan para bitmesi veya teknik anza durumunun bankaya bildirilmesine mi.iteakip 1 (bir) saat 

iyerisinde A TM cihazlanna para yi.iklemesi yapilacak veya ar1zasmm giderilmesi saglanacakt1r. 

7.8-Maa~ ve kredi kartlarmm ilk verili~inde, degi~iminde veya iptalinde, e~ ve yocuklar iyin ek kart verilmesi 

gibi uygulamalarda, personelden kart i.icreti, yilhk kullamm i.icreti, A TM bak1m onar1m i.icreti , sabit i.icret, 

hesap ekstresi i.icreti vb. her ne ad admda olursa olsun ba~ka bir masraf ve/veya i.icret almmayacaktJr. 

7.9-Personel, Anla~mah Banka tarafmdan standart olarak diger mi.i~terilerine uygulanan veya protokol 

si.iresince ortaya y1kacak teknolojik ve Mali ti.im imkanlardan yararlandmlacakt1r. 

7.10-Personelin Maas hesabmdan, internet iizerinden yapdacag1; EFT, havale vb. bankac1hk 
i~lemlerinden herhangi bir iicret ad1 altmda iicret ahnmayacakhr. Ayr1ca Anla~mah Bankanm 
Erzurum ilindeki biitiin ~ubelerinden ve ATM cihazlarmdan yap1lacak havale i~lemleri ile tiim 
bankac1hk hizmetlerinden iicret talep edilmeyecektir. 

7.11-Anla~ma imzalanan Banka; anla~ma silresi boyunca gorevli bir personelini hesap aytirma, kredi 

ba~vurusu v.b. gibi bankac1hk i~lemleri iyin Mi.idi.irli.igi.imtiz personeli iyin gorevlendirecektir. 

7.12-Personele ve ek kart hamiline ait her ti.irli.i ki~isel ve kurumsal bilgiler, hesap hareketleri vb. i~lemlerle 

ilgili olarak yasal mevzuata gore yerine getirilmesi zorunlu olan uygulamalarm yanmda, personelin gi.ivenlik 

hizmeti sunan kamu gorevlilerinden olmas1 sebebiyle, gerekli ilave ti.im tedbirler almacaktir. idareden 

habersiz olarak hiybir ki~i, kurum-kurulu~a kesinlikle bilgi ve beige verilmeyecektir. 

7 .13- ihale tarihinden sonra meydana gelecek mevzuat degi~iklikleri yeryevesinde bir ihtiyaca binaen ya da 

taraflarca gerekli gori.ilmesi i.izerine protokol htiki.imlerinde gerekli degi~iklik yapilabilir. Ancak bu ti.ir 

degi~iklikler, hiybir biyimde personele odenen promosyon miktarmda azalmaya neden olmayacakt1r. 

7. I 4-Anla~mah banka A TM' den yekilebilecek gi.inli.ik nakit yekme limitini en az 2.500,00 (ikibinbe~yi.iz.)-TL 

olarak tespit edecektir. 

8-CEZAi HUKUMLER 

8. 1-idare ile ihaleyi kazanan banka arasmda, ihale tarihinden itibaren 7 (yedi) gi.in iyerisinde Protokol 

imzalanacaktir. Banka, Protokoli.i imzalamamaya yana~mamas1 halinde ay1k artirma sonucunda verdigi son 
teklifin (toplam teklif bulunacaktir) yi.izde altts1 (%6) kadar tutar1 ceza olarak idarenin bildirdigi hesap 

numarasma yatirmak suretiyle odeyecektir. 

8.2-Bu ~artname ve Protokolde yer alan hi.iki.imler dikkate almmadan yap1lacak uygulamalar sonucunda ortaya 

yikacak her ti.irlti hak kayb1, hasar, zarar-ziyan Anla~mah banka tarafmdan kar~Iianacakt1r. 

8.3-Anla~mah banka, protokol imzaland1ktan sonra uygulamada meydana gelen aksakhklann di.izeltilmesi iyin 

ti.im imkanlarm1 kullanacak, protokole aykm uygulamalarm en k1sa si.irede di.izeltilmesi konusunda kar~1hkh 

iyi niyet yeryevesinde hareket edilecektir. 6 (alt1) ayhk si.ire iyerisinde 3 (tiy) kez ikaz edilmesine ragmen, aym 

durumun tekrar etmesi halinde, idare, 4 (dort)i.inci.i ikaza gerek kalmadan protokoli.in yi.iri.irli.igi.ini.i tek tarafl1 

olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Fesih karan en az l(bir) ay onceden Anla~mali Bankaya bildirilecektir. 



T.C. 
ERZURUM V ALiLiGi 
ii Emniyet Miidiirliigii 

Bu durumda, An la~mah Banka, fesi h tarihinden sonra odenmesi gereken promosyonun geri kalan k1smm1 

odemeyecek ve Banka odemi~ oldugu promosyonlan geri talep etmeyecektir. 

8.4-idarenin yilktimli.ili.iklerini yerine getirmemesi halinde, Anla~malt Banka tarafmdan protokoli.in tek taraflt 

olarak fesih edilebilrnesi i9in idareye l(bir) ay onceden noter arac1ltg1yla bildirimde bulunacakttr. Bu 

durumda Anla~malt Bank.a, promosyonun geri kalan k1smm1 odemeyecek ve odemi~ oldugu promosyonlan 

geri talep etmeyecektir. 

8.5- Anla~mah bankanm promosyonun almd1g1 ~ubesinin kapanrnast durumunda Erzurum'da faaliyet gosteren 

diger ~ubesi bu protokol ve ekleri kapsammdaki hizmetleri , taksim yi.iki.imli.ili.iklerini yerine getirmekle yetkili 

ve sorumludur. 

8.6-Anla~mah bankanm Erzurum'da faa liyet gosteren ti.im ~ubelerinin herhangi bir nedenle kapanmas1 

durumunda sozle~me kendiliginden sona erer. Banka idareyi zarara ugratmamak adma durumu ti.im 

~ubelerinin kapanmasmdan en az 2(iki) ay oncesinden yaz1h olarak bildirmek suretiyle sozle~me sona 

erecektir. 

9- i~iN SURESi 

9-1 30.09.2020 Tarihinden itibaren 3 (i.i9) Ytl olup. 29.09.2023 tarihinde sona erer. 

9-DiGER HUKUMLER 

9.1-Komisyon; isteklilere nedenini belirtmek suretiyle, ihaleyi yaptp yapmamaya, ertelemeye veya iptal 

etmeye serbesttir. ihalenin iptal edilrnesi halinde, verilmi~ olan bi.itiln teklifler reddedilrni~ say1 ltr ve bu 

teklifler bankalara iade edilir. Bu durumda, bankalarca herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

9.2-ihaleden sonra en yi.iksek teklifi veren Banka ile herhangi bir nedenle protokol irnzalanamamast 

durumunda; idare, ihalede en yi.iksek ikinci teklifi veren bankayla protokol imzalamakta veya ihaleyi 

yenileme hususunda takdir yetkisine sahiptir. 

9.3-Protokol ve ~artnamedeki hi.iki.imler nedeniyle 91kabilecek ihtilaf halinde Erzurnm Mahkeme ve icra 
Daireleri yetkilidir. 

9.4-Ekte sunulan Protokol idare ile ihaleyi kazanan Banka arasmda imzalanacakttr. 




