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BANKA pRoMosyoNu iHaı-ı KARARI ve iLaNı

tsanka Promosyonu lhale Komisyonu 04/|012016 Salı günü saat 14:00'de yaptığı
toplantıda, Banka promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak;
Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılamasına. ihalenin
I(.apat,ı zarf ve Açık Artırma usulü ile yapılmasına, Banka promosyonu ihale ilanı ve
eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka promosyon
İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
l -Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeter sc terihisar3 5,ii,ıneb.gor:.tİadresinde
görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık a(ırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklil]er. en geç t8/l0/20t6 Salı günü saat l l.fi)'a kadar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecİktir.
t8/l0/2016 Sah günü saat l4.ü)'de İhale Komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda
açılacak ve daha sonra leklif veren ıüm bankaların iştirak edeceği açık artırma yoluna
gidilecektir. komisyon ve istekliler, tur sonlarında değertendirme yapmak üzere 20 dıkikayı
geÇmeYecek ara isteyebileceklerdir. İhale, Komisyonun uygun görmesi halinde en fazta teklifi
veren banka üzerinde bırakılacaktır. komisyon, yeterli rekabet şartlarının oluşmadığını
değerlendirdiği takdirde ihaleyi iptal edebilecek veya ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere
erteleyebilecektir. Bu durumda teklifte bulunan bankalar herhangi bir haı< iddiasında
bulunamaYacaklardır. İhaleye teklif sunan banka, bu şartnamede ve ğklerinde yazılı şartları
kabul etmiş sayılacaktır.

Ek:
| -Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Ömeği
3-Banka Promosyon İhalesi Tektif Mektubu Ömeği ı
4-Banka Bilgi Formu l .|
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Banka Promosyonu İhale Numarası 2016ll
l -Kurumun Adı Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi Hıdırlık Mah. 67.Sok.No.1 l Kat.2
B) '|'elcfon ve Faks Numarası 232 7 43 57 32 - 7 43 4817 1232 7 43 57 38
C) [lektronik Posta Adresi sel'erihisar3 5 liı)meb. gor,. tr

2-Ihale Konusu Banka promosvon İhalesi
3-Ihale Usulü 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 544 ( 657 Tabi Kadrolu )- l G.Personel ve 20

Ucretli öğretmen olmak üzere toplam 565
Personel

5-Kurum Personelinin Yaklaşık Aylık
Nakit Akışı

.1.930.075,98.- TL (Ekim 2016 maaş ve Ek ders
Ucreti)

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Toplantı
Salonu

7-Promosvon İha|esi larih ve Saaıi 1811012016 Salı gi,irığ saat l4.00
Banka promosvonu ihale k
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BANKA pRoMosyoNu irrarB şanrıaırrtsi

A_GENEL ŞARTLAR

l.Banka Promosyon İhalesi, Selbrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı bulunan
okul/kurumlarda görev yapan personelin maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti vs. ödemelerini
kapsamaktadır.

2. ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili birimlerinde 20l6 Yılı Ekim ayında 544 kadrolu+.l
G.İŞÇİ ve 20 Ücretli personel bulunmakta olup yıllık (20l6 yıh Ekim ayı verilerine göre)
nakit akışının (maaş, ek ders, yolluk, sınav ücreti) yaklaşık 1.930.075,98.- TL olarak
gerçekleşmesi öngörülmektedir.

3. Anlaşmanın süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. (15.11.2016-15. ı 2.2019)
Bu ödemeden Müdürlüği,imüze bağlı Kadrolu çalıştırılan personel faydalandırılacaktır.
Teklifler 545 personel üzerinden alınacaktır. (544 Ekim ayt maaş alan kadrolu ve l G.İşçi
kadrolarındaki personel+2 ücretsiz izinli personel)

4. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan
kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için
maaş hesaplarına her ayın l5'inin başladığı gece saat 00.0l'de, personelin kullanımına hazır
hale getirir. Banka; kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ders.
fazla mesai. tedavi yardımı, sosyal yardım, yolluk, vb.) ise, banka listesinin bankaya
ulaştırıldığı ve ödeme tutaıının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08,00 itibari
ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

5. İhaleyi kazanan banka, personel sayısrna göre promosyon tutarını (peşin olarak tek seferde
l5 kasım 20l6 tarihinde) ödeyecektir. Ancak kurumumuz kadrosunda olup ücretsiz izinde
bulunan personele görevde olan personele ödenen tutar ödenecektir.

l-Kurumun Adı 2016lI
A) Adresi seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Telefon ve Faks Numarası Hıdırlık Mah. 67.Sok.No.1 l Kat.2
C) Elektronik Posta Adresi 232 7 435732 - 7 434817 /232 7 435738
2-Ihale Konusu ve Kapsamı set'eri hisar3 5 {ıı'ınıeb. gor,.tr

3-Ihale Usulü Banka Promosyon İhalesi

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
4734 Sayılı lhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf
ve Açık Artırma Usulü

5-Kurumun Yıllık Nakit Akışı 544 ( 657 Tabi Kadrolu )- l G.Personel ve 20 Ücretli
öğretmen olmak üzere toplam 565 Personel

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer 18l1012016 Salı gijnü saat l4.00
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saaıi Seferihisar Ilçe Milli Eğitim Müdürü Toplantı Salonu
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6. Banka Promosyon anlaşmasından sonra Seferihisar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı
okul/kurumlara yeni atanan, başka kurumlardan naklen veya açıktan ataması yapılan ile kıs1
maaş usulü (memurun göreve başladığı ve ilk maaş ödemesinin tahakkuk ettirilip bankaya
gönderildiği aydan biıiş tarihine kadar kalan ay sayısı baz alınarak) hesaplama yapılarak ilk
maaş ödemesinin takip eden en geç l0 (on) gün içerisinde promosyon tutarı ilgilinin maaş
hesabına ödenir.

7.Banka kurumdaki görevin nakil, emeklik, istifa, ücretsiz için, ölüm v.b gibi her hangi bir
nedenle ayrılan personelden, kendisine ödenmiş promosyonu iadesini talep edemez. Protokol
süresince, kurumumuzun idari bağımhlığının değişmesi ve kuruluş yasasıntn iptal edilmesi
durumunda personele ödenen promosyon tutarlarının iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi
bir hak taıebinde de bulunmayacaktır.

8. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, kredi kartlannın verilmesi, yenilenmesi,
değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, sözleşmeye dahil personelden
yılhk kart ücreti ile intemet bankacılığı, telelon bankacıhğı veya ATM aracılığıyla
gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık
veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masraf,ı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret
talep etmeyecektir.

9. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak aüza ye parabitiminde, durumun
bankaya bildirilmesinden itibaren 2{ saat içerisinde mevcut duruma müdahaIe edip hizmetin
devamını sağlayacaktır. 24 saat içerisinde arıza giderilmediği veya para konmadığı takdirde
idare anlaşma yapılan bankayı yazılı olarak uyaracaktır. Bir takvim yılında üç kez
uYanlmasına rağmen arızalar zamanında giderilmezse idare sözleşmeyi feshedebilecektir.
Banka bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

10. Anlaşma yapılan banka; sözleşmeye dAhil personellere kendi ATM'lerini herhangi bir
masrai, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

ll. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde
ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır

12. Anlaşma yapılan banka; Seferihisar ilçe merkezinde ATM si 1,oksa anlaşma yapıldıktan
sonra bir ay içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de uygun gOrecegi yere ATM
koymak zorundadır. ATM kurulumuna kadar geçen siirede personele yapılacık ödemelerde
personelin mevcut banka hesabına herhangi bir ücret alınmadan aktarılacaktır,

13. Anlaşma yapılan banka; sözleşmeye d6hil personellerin bankacılık işlemlerini daha
kolayhkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka,
personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

14. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik. ölüm, müstafi
sayılma v.b.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.

l5. AnlaŞma YaPılan banka; personelin anlaşmalı bankaya otan kredi kartı ve tüketici kredisi
borçları ile ilgili olarak, kredi kartı aylık asgari ödemesi veya kredi aylık taksit ödemesi
dışında maaş hesabına bloke uygulaması koyamayacaktır. İcraya düşmüş personel borçlarının
tahsili icra daireleri aracılığı ile genel hükümlere göre yapılacak; kurumr., bilgisi haricinde
personel hesabına Maaş olarak giinderilen tutara bankanın veya 3. Şahıslarln alacağına
karşılık icra borcu kesilmeyecek ve hesabına bloke konulamayacakhr. personel hakkında
bankaya ulaşan icra yazıları ile ilgili personele bilgi verilecektir.

l6. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altın1 sokulamaz.
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B- BANKANIN yüxüulürüĞü

1. Banka birimlerin personel maaşlarını her ayın 15'inde saat 00.0l itibarı ile personelin kendi
hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

2. Birimlerimizin ek ders ücreti ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddede
beliililen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

3. Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel
adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

4. Banka personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacıhğı
hizmetlerinden faydalandıracak ve intemet ve telefon bankacılığını kullanan personelin
yapacağı her türlü işleminden herhangi bir ücret almayacaktır.

5. personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti
alınmayacaktır.

6. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun
fon-yatırım, kredili mevduat hesabı vs. açılmayacaktır.

7. promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka
personelleri taraftndan yapılacaktır.

8. ATM Kurumu, sarf edilen elel.trik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızaları
sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka taraflndan ödenecektir.

9. Anlaşma yapılan baıka; anlaşma süresince, ATM, kedi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,
değiştirilmesi, iptal edilmesi vel,a kullanı |masından dolayı, sözleşmeye dahil personeldenyıllık kart ücreti ile intemet bankacılığı, telefon bankacılıgı 

-r"yu 
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gerçekleştirilen havale ve EFT .işlemlerinden ve personelin uaıı<aaaki nesapıarınaan İyııı<
veYa Ylllık hesaP iŞletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. heİhangi bir ücret
talep etmeyecektir.

l0. sözleşmeye d6hil personelin bilgileri, kurumumuzun yazılı izni olmadan 3. Şahıs ve
kurumlarla. ticari amaçlı paylaşılmayacaktır. Ayrıca bilgiii paylaşılan p"..on"ıin' hrkrki
hakları sakhdır.

C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

l. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ileyapılacaktır. Teklif zarfının. üstünde, bankanın adı, adiesi ve yetkili rişınin 
-i.ras,

bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler s,.asıyla uç,ıu.uı. ," 
-İ"tılı

tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen ,.rı"'rygu., a"gİı i."değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. İhale saatinde istekliler talf1llan sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkiliold ığunu gösteren belge ile teklif mektubunun buiunup bulunmadığr ıt rı. to.çJ*""^incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda
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alınış sırasına göre açıklanacak ve teklif tutarlan ihale komisyonu tarafından teklif tutanağına
kayıt edilecektir.

3 İhale Komisyonuna verilen banka fiyat teklifleri üzerinden, ihaleye katılan banka
yetkililerinden açık artlrma yöntemi ile teklifler allnacak, açık artırma en yüksek teklifi veren
tek banka kalana kadar devam edecektir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında
görüşme yapabilmek için ara isteyebileceklerdir. İhale en fazla fiyat teklifini veren banka
üzerinde bırakılacaktır.

4. Üst Yönetici velveya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe
göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye
yetkilidir. Teklif sahipleri bu durumlarda herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

S.İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet
edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7( yedi) gün içinde sözleşmeyi
imzalaması şarttır. Sözleşme ILÇE MiLLi EĞİTIM MÜDÜRLÜĞÜ'ü{DE imzalanacaktır.
Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini
hazır hale getirecektir.

6. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tiim kanuni yüümlülüklerin
yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup
sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Müdürlüğümüze ibraz etmek
zorundadır.

D_ CEZAİ HÜKÜMLER

l. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imza|amaya
yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) %50 si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; l. ve 2. defa
yazıh olarak uyarılır. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu
şartnamede belİrtİlen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi
bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri İLÇE MİLLİ EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü
sorumluluğu Banka'ya ait olmak tızere iLÇE MiLLİ EĞİTiM lıaÜnÜnl-ÜĞÜ mahkemeden
bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu
durumda Banka İLÇE MiLLi EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN herhangi bir hak talep edemez.

4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

5. İtilaf halinde Seferihisar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim ve Bilgi İçin:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü : Musa GÜRBÜZ

Ilçe Milli Eğitim Müdürlügü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şefi: Çiğdem GÖNENÇ
T|f : 232 7435732-17

232 7435732-13
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BANKA PROMOSYAN ANLAŞMAS|NA ESAS YAKLAŞlK MAL|YETTABLOSU

s.No.: oKUt/KURUM PERsoNEL sAYlsl MAAş ToPtAMl EK DERS TOPLAMl

1 LÇE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü 32 94,624,oo 9.704,46

TEMEt EĞiTiM oKUtLARl -

2 TEPEciK jtKoKULU

280 7II.902,0o I45.644,37

3 slĞAclK 80. YlL cUMHuR|YET i.o.
4 soNER DEĞERLi üRKMEz i.o.
5 DoĞANBEY PAYAMLl i.o.
6 ATATüRK i.o.
7 NECAT HEPKoN i.o.
8 ŞHT.öĞRET.M.izDAL i.o.
9 ULAMlŞ i.o.
10 DüzcE i.o.
11 Y.oRHANLl İ,o.

72 DoĞAN BEY PAYAMLl o.o.
13 MuHARREM G ULPlNAR o,o,
I4 slĞAclK 80. YlL cUMHuR|YET o,o.
15 soNER DEĞERti üRKMEz o.o.
16 şHT.öĞRET.M.izDALoo.
L7 TEPEclK o.o.
18 ULAMlŞ 0.0.(-1 üc.İz.)

19 Y.oRHANtlo.o.
20 gıĞıvsız aıeo«uı-u

GENEL oRTAöĞREriM oKULIARl

2I N. HEPKoN AND. LisEsi ( 1 üc,iz,)
72 2I2.1,08,oo 1|.599,7 222 AsiL NADiR AND. LisEsi

MEsLEKi VE TEKNiK EĞiTiM oKul_LARl

s.i.ÇALü MES.VE T.AND. Lis

92 281,391,00 776.282,3024 s. DEĞERLi ç.P,AN D. Lis,

25 iMKB MEs.VE TEK.AND. Lis.

DiN öĞRETiM oKUt[ARl

?6 iMKB AND iMA[4 HAT|P LisEsi 32 91.040,00 32.366,56

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLlR

27 HALK EĞiTiM MERKEzi (-1 üc.iz.)
36 II0.787,oo 26.937,3428 11 EYLüL MESLEK| EĞiTiM MRK.

29 G.işçi 1 , ,ro no 0

30 üc.ÖĞRT. 20 23.466,2o

ToPLAM 565 1.504.081,09 425,994,89

GENEIToPLAM 1.930.075,98
I
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BANKA pRoMosyoN iıraı-Bsi BANKA ynrriıisi MEKTUBu

[bankanın adı]

Sıra Ad,veSoyadffi
l.yetkili

2.yetkili

3.yetkili

izuiRısır,nRirrisen iı,çr ıı.riı,ı-i nĞiriır ı.ıününı,üĞü
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONUNA

l - ", ,.. ... ... ... Bankas.ını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili
:1.1,1I .," verilen tüm yeterlik şartiarını ve. bilgilerini gözden geçirip 

'".#,., 
-uı"yur"ı.,

Müdürlüğümüz Banka Promosyon ihalesine başv-urmakta}ız.

2-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. imza sahipleri

;lill|r,b,: 
başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ," h". İ"tuy, il" ;"ğ;;;;;r.,

Adı SOYADI

...........,.Bankası Yetkilisi

imza

Banka Promosyonu İhale Numaıası 2016ll
l -Bankanın Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi
Nosu
2-ihale Konusu iLÇE MİLLİ EĞİTiM MüDÜnaÜĞij--

Banka promosvon İhalesi
3-Ihale Usulü 4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Persoııel $ayıs 544 ( 657 tabi KadroluJİlEİşiJbTcretli

öğretmen
l8/l0/20l6 Salı gıınü saatl4.00-5-Promosyon İhalİsi Ta.ihve Saİti



.t

18/1012016 Salı günü, saat 14:00'da ihalesi yapılacak olan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Banka promosyon ihalesi işine ait şartname incitenmiş, okunmuş ve herhanği bir
ayrım. ve sınırlama yapmadan bütün koşullanyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin oiarak
aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

izvıin"ısnrnniırisan iı,çn ı.riı,ı,i nĞiriıır MüDüRLüĞü
BANKA PRoMosYoN iırıı-rsİ TEKLİF MEKTUBU

Ibankanın adı]

Banka Promosyonu olarak ( 3 ) yıllık ödeme için .... TL (rakam)
TL (yazı) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarımla.

Adı SOYADI

....., . .. ..,.Bankası Yetkilisi
imza

Banka Promosyonu İhale Numarası 20|6ll
l -Bankanın Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi
Nosu
2-Ihale Konusu SE_FERİHISAR İLÇE MiLLİ EĞiTiM

MUDURLÜGÜ Banka Promosvon İhalesi
3-İhale Usulü 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı

Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 5..44 ( 657 tabi Kadrolu )+ l G. İşçi- 20

Ucretli öğletmen 565
S-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati l8/l0/20l6 Salı giinti saat l4.00

7



.t

BANKA BiLGİ FORMU

Bankamızın Yurtiçi Şube Sayısı : .... .. . ..'dır.

İlçe Merkezindeki ATM Sayısı :..........dır.

.....l|012016

Adı SOYADI

.............Bankası Yetkilisi
imza


