
 

MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL A.Ş. (MASKİ) 

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Şirketin Adı              : Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 

                                                                         (MASKİ Personel A.Ş.) 

A) Adresi                                                  : İkizce Mah. Ankara Yolu   

     B) Telefon ve Faks Numarası  : 0422 377 74 44 - 0422 377 74 02 

     C) Web Adresi      : ebys@maski.gov.tr 

     D) Kep Adresi    :  

2- İhale Konusu  : Banka Promosyonu İhalesi  

3- İhale Usulü : 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf                   

                                                                         ve Açık Artırma Usulü 

4- İhale Kapsamında Çalışan Pers. Sayısı : 650  

 

5- Personelinin aylık nakit akışı (Net) : 2.927.947,74 TL  ((2021 yılbaşından itibaren personele 

ödenecek maaş, ücret, ikramiye, sosyal yardım vb. ödemeler, 

yasal ve özel kesintiler hariç, net 2.927,947,74 -TL. olarak 1 

(bir) aya denk gelen yıllık ortalama nakit akışı olarak 

hesaplanmıştır.)  

6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer :  Malatya Su Kanalizasyon İdaresi Genel              

                                                                          Müdürlüğü(MASKİ)  Hizmet Binası İhale salonu 

7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati  :  17.11.2020 / 14:30 

8- Konuyla ilgili bilgi alınabilecek kişi         :  Alaeddin PARTAL 

 

A- GENEL ŞARTLAR   

 

 

1.   İhale, MASKİ  Personel A.Ş.’de ödeme yapılan personelin maaş, ikramiye, tazminat, 

ek ödeme, fazla mesai, döner sermaye, özlük vb ödemelerini kapsamaktadır. 

  

2.   İhaleyi kazanan banka ile yapılacak protokolün süresi 3 (Üç) yıl olacaktır. Sözleşme 

başlangıç tarihi 01.01.2021 olup, bitim tarihi olan 31.12.2023 tarihinde herhangi bir 

bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir  

3.   Banka Malatya’daki tüm şube ve ATM’lerinin onaylı listesini ilk teklif zarfında 

sunacaktır. 

4.   İhale komisyonu, personelin her türlü bankacılık işlemlerini yapma hususunda sıkıntı 

çekmeyeceği, yeterli sayıda ATM ve şube ağı bulunan banka üzerine gerekçeli olarak karar 

verme yetkisine haizdir. 

5.  Anlaşma yapılan banka; kapsam dahilindeki personele yapılacak her türlü ödeme için 

haftanın her gün ve saatinde yeterli miktarda para bulundurmak ve para bitimi, arıza gibi 

hallerde en kısa zamanda müdahale ederek hizmetin devamını sağlamak zorundadır. 

 

6. Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, Şirketin sisteme dahil olduğu ilk ayda 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 işgünü içinde, Şirketten maaş alan tüm 

personelin hesaplarına eşit miktarlarda ve 1 (Bir) defada peşin olarak yatıracaktır.  

 Hangi sayıda personel hesabına, ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 

 (İki) işgünü içerisinde Şirkete yazılı olarak bildirilmek zorundadır. 

 

7. Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin işlem yapma konusunda sıkıntı 

çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır. 

 



8. Şirketçe; personelin Maaş ödemeleri, ödemenin yapılacağı günden İki (2) işgünü önce   

Bankada bulunan Şirket/birim hesaplarına aktarılır. Banka, bu ödemleri zamanında 

personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin  kullanımına hazır hale getirir. 

   

9. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart, kredi kartı ve diğer 

kredi kartı ürünlerinin  verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya 

kullanılmasından dolayı, Şirket veya personelden  yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT 

ücreti veya  her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep 

etmeyecektir. 

 
10. Anlaşma yapılan banka, kapsam dahilindeki personelin sözleşme süresi içinde her türlü 

bireysel kredi taleplerinde dosya masrafı talep etmeyecektir.  

 

11.  Anlaşma yapılan bankanın internet şubesi kanalıyla sunmuş olduğu bütün hizmetler 

(Havale, Eft, vb…) için herhangi bir masraf ya da komisyon talep etmeyecektir.  

 

12.   Anlaşma yapılan banka; Şirket personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf talep 

edemeyecek, mevcut kredi kartı, ek hesap limitlerinde artış veya azalış taleplerinde 

herhangi bir komisyon talep etmeyecek ve personelin maaşının 3 (üç) katına kadar 

kefilsiz tüketici kredisi kullandıracaktır. 

 
13.  Anlaşma yapılan banka, sözleşme imzalanmasından sonra daire başkanlıkları ve şubeler 

kapsamında ön çalışma ve program yapacak ve bu kapsamda personel adına vadesiz hesap 

açma işlemlerini görevlendireceği banka personeli ile yerinde gerçekleştirecektir. Kredi 

kartı, ek hesap ve fon hesapları personelin isteği halinde açılacaktır. 

14.   Anlaşma yapılan banka; MASKİ Personel A.Ş.’nin göstereceği yere en az 1 (Bir) adet 

ATM kurulması sağlanacaktır. 

 

15.   2021 yılında banka ATM’lerinde Şirket  personeli için günlük minimum 2.000,00-TL 

(ikibintürklirası) nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Şirketin talebi 

doğrultusunda  her yılbaşında limit arttırılması sağlanacaktır. 

 

16.   Anlaşma yapılan banka; Şirket personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla 

yapabilmesi için banka şubesi nezdinde en az bir müşteri temsilcisi bulunduracaktır.  

 

17.   Bankalar, tekliflerini kişi başı net tutar (TL) olarak sunacaklardır. Kişi sayısı için bu 

şartnamede yazan miktar  dikkate alınacak olup, şartnamenin hazırlanması ve 

sözleşmenin imzalanması arasında yeni işe başlama, nakil vb. şeklinde kapsama dahil 

olacak personelde bu haklardan tam olarak yararlanacaktır. 

 

18.   Sözleşme sonrasında ücretsiz izinden dönme, yeni işe başlama, nakil gelme vb. 

herhangi bir nedenden dolayı kapsama dahil olacak personelin promosyon ücreti, 

sözleşme süresinden geriye kalan kısmına isabet eden miktar kadar ödenecektir. Ancak, 

başka bir işyerinden nakil gelen personele, nakil geldiği işyerinde aynı mahiyette 

promosyon ücretinin tamamını almış olması halinde, gelmiş olduğu işyerinin sözleşme 

süresinin bittiği tarihten sonrasına isabet eden miktarda promosyon ücreti ödenecektir. 

Bu tür ödemeler banka tarafından bildirimi takiben bir ayı aşmamak üzere en erken 

sürede defaten yapılacaktır. 

 

19.  Teklif vermek isteyen bankalar, bu şartnamede yazan hususlarda MASKİ Personel 

A.Ş.’den  bilgi talep edebilirler. 

 

  

B- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 



 

1. Banka Promosyon İhalesi 4734  ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayan davet usulü ile 

yapılacaktır. 

 

2. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine ihalenin adı, istekli 

Bankanın adı, adresi ve yetkili 2 (iki) kişinin imzası bulunmalıdır. Zarfın yapıştırılan 

yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

 

3. Teklif  mektuplarının istekli  tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın Türk Lirası (TL) 

olarak rakam ve yazı ile açık şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine 

uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret 

olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

 

4.  İlk teklif zarfının içinde teklif vermeye yetkili olan kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza   

sirküleri yer almalıdır. Komisyon başkanı teklif mektuplarında bu kişi veya kişilerin 

imzasını arayacaktır. Bu belgelerin zarfın içinden çıkmaması halinde, komisyon başkanı o 

anda teklif sahibi bankanın yetkililerinden bu belgeleri talep edecek, ibraz edilememesi 

halinde ise değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5. Kapalı zarf ile verilen ilk teklif aşamasında en yüksek teklif veren 5 banka haricinde 

diğerleri ihale dışı bırakılacaktır. Bundan sonraki her oturumda teklifler kapalı zarf içinde 

aynı usulle verilecek olup, en düşük teklif sahibi banka ihale dışı kalacaktır. Son iki banka 

kalana kadar bu işlemler devam edecektir. Kalan son iki bankadan herhangi birinin ihaleden 

çekilmesine kadar ise yazılı olarak teklif alınmaya devam edecektir. Bir önceki en yüksek 

tekliften daha düşük teklif verilemez. 

 

6. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerinde yazılır. 

 
7. Talep edilmesi halinde, teklif yineleme aralarında komisyon başkanının belirleyeceği süre 

kadar ara verilebilecektir. 

8.  Şirketin üst yöneticisi; Banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir  gerekçe 

göstermeksizin  yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye 

yetkilidir. 

 

9.  İhale üzerinde kalan istekli bankaya, bu karar, yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye 

davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (Üç) iş günü 

içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

  Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm 

 işlemlerini hazır hale getirecektir. 

 

10.  Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve eklerinden tahakkuk edecek Damga 

vergisi ile tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, 

resim ve harçları karşılamakla yükümlü olacaktır. 

 
11. İhale üzerine kalan bankanın, bu kararın ve sözleşmeye davet yazısının tarafına tebliği 

üzerine 3 iş günü içinde sözleşmeyi imzalaması zorunludur.  

12. İmzalanacak sözleşme, bu şartname hükümlerine aykırı düşecek hükümler ihtiva 

etmeyecektir. 

13.  İş bu şartname “Banka Promosyon Sözleşmesi’nin’’ ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

 

 

 



 

C-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

 

1. Banka Yetki Yazısı 

2. İmza Sirküleri 

3. İçeriği Ekte Sunulan Teklif Mektubu 

 

 

 

D- CEZAİ HÜKÜMLER 

 

1.  Banka, kendisinden kaynaklanan bir sebepten dolayı maaş ve ücretlerin kullanılmasında 

meydana gelecek gecikmelerde, her gün için bahse konu ödenmesi gereken maaş ve 

ücretler toplam tutarı için Merkez Bankası avans faizi oranı kadar cezayı ödemeyi kabul 

eder.  

 
2.  İhale üzerine kalan istekli, şartname kapsamında ve şartnameye aykırı hükümler ihtiva 

etmeyecek şekilde düzenlenecek sözleşmeyi (protokol) imzalamaması halinde; vermiş 

olduğu son teklif miktarının şartnamede yazılı çalışan sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

rakamın %20’si kadar miktarı, talebin kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde MASKİ 

Personel A.Ş.’ye ödemeyi kabul eder.  

3. Yüklenici, sözleşmede yazılı yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, birinci defa 

yazılı olarak uyarılır. İkinci ve müteakip defalarda ise sözleşme konusu toplam bedelin %5’i 

oranında bir miktarı bir önceki maddede yazılı sürede ödemeyi kabul eder. Bu durumun 

üçüncü kez vukuu halinde sözleşme MASKİ Personel A.Ş. tarafından tek taraflı olarak 

feshedilebilir. 

4. İhtilaf halinde Malatya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




