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l - Kuıımun Adı Gtjnen Ilçe Milli Eğitim Müdü,lüğü

Cönen Ilçe Milli l-]ğitinl Müdürlüğü Banka Promosvon Tespiti
,1734 Sayılı İhale Kanrınuı,ıa l'al,ıi olmııyan Kapalı Zarfvc

Açlk ArtırüınJ l Istllü

A) Adresi K.ırıııluş VıIı. Ylllna,, YüCeli]rl {'.ıo \L} : I B |00U0 (;öıcn
B) Te]efbn ve |aks Nuınarası . 0266 762 39 97 0266 762 11 |9

: ]j]]!!!L!|li ]rtb s!]! !

876 Kad.olu. l Adct,l/C' li Personel. 7 Aylıksız izinde ve
8 Personcl Eylül 2016 başlayacak (]5 Şrıbat 2016 a}'

892 Persone]

-Kurum Pcrsonelinin A) tıt Nakiı Akrşt 3.1 8],853.93
-Pıomosyolı İlralcsinin Yapılacağı Ycl Gijnen ilçe Milli Eğitim Miidü.liiğii

7- |romoı)on Ihılcsj larih \e Sıoli 21 /0]/2016 P;zaıtcsi Gülü. Saat: ]4.00

Brı Şaatnalnc *

- 20 Temn]uz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetc dc yaymllanan 2007/21 Nolu Genelge
- 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayllt Rcsni Gazete de ya,vınılaıran 2008/18 Nolu Gelle]ge

10 Ağustos 2010 tarilı ı,e 27668 sayılı Resmi (iazete de yayııırlaııan 2010/l7 Nolu Gcnelge
- l5/05/2014larih vc 1946247 Sayılı'j'.C.MEB strateji CicliŞti1me BaŞkanlı!]nün Banka
Promosvoırlari' Konulu,vazt]aıı doğru]tusuıda hazırlanınıştll.

A- GENEL ŞARTLAR
l-Bahkesir ili Gonen ilçesi, ilçe Milli trğilim Müdürlüğü ve bağl] tüıll lesmi okrıl ve

kunıD arda 20]6 Şubiıt ayl vcrilerine görc toplan 876 pcfsonel (Aylıksız izin Ve Askerde olanlaİ
7 Personel, 1 4/CPelsonel. Eylü] 20l6 ayında başlal,acak olaı 8 Persone1) pLonıosvo[ anlaşmasına
dalrildir.Pı,omosyon iidcnccek kadıolrı peısonel 2016 Şubat ayı vefi]crine göre ayllk naaş+ ek dcfs
ücırcti + diğer ücretlcr dahil 3.183.853,93 TL net nakit,ıkIşı brıIunı]raktaclır-

2-Komisvonunıuz ihale tekliflerini personclin }iüıvıl tati]inde ve ya7 tati]]erinde işlem
yapnıa konusuırda sıklntl çekneycceği YaYgln §eıais ağr bu|unan ve kiŞi basınd dülcn en
Yıiksek Dromosyon miktarrnı vermoyi taa]rhüt edcn bankalara vcn.ıreyi esas alnıaktadır.

3-Gifucn ilçe Mi]]i Eğitim Müdiirli]gLi ile Ilçc Mi]|i Eğjıjm Müdiir]tisüülğ bağlı lcsı tün1 okul
ve kurumlarda 20J 6 y 1 Şubat veıilerine giirc göıev yapan toplam kadrolrı 876 (4/C siizleşnıcli
personcl kapsannnda 1 personel dihil) nraaş iideıncleri her al,başından ( Her ayrn 15'i aybaşı
olarak kabul edilecektil) iki gün önce kurum / biriııin havuz hesablna aktarılır. ( Ödcmcler
Internct tabanlı Kaünu Hesaplar l]i]gi Sislemi üzcrinden yapü]düğündarl sistenrdcn kavnaklaniın
hatanedeı,ıiylc 2 ( İki ) gün önce aktarılaman.ıası halinde bankaca hak txlep cdilmeye;eklir), Banka
bu ödeıneIeri pcrsonel hesaplarına hcr ayln l5'inin ba§ladIğr gece saat 00.0l lde alütararak
hesaD sıhibi personeİin kullanlmlna ha7lr hale qetirir. a'crct .ı,e diğer ödemclcr ise banka
listesinin / llf,'T'nin yapıldtğt gün aynı aıda hesaD sahibi personcli kullanımına hazır hale
getiriİ.

,1 \ tıkırıdı h(linilcı Şannamc loııu.u ışç iliski.ı ,.lıırak rıırg.n s<-ıiı npı h(ılu.]an \c (n
)üksck Iroın.ı.lon ıe1.1ill \(ren bın_kl ilc J ii'cl vllllk maaş're'diğer ödemeIer .öz|cşme.i
\ anllacaktlr.

Anlaşma yapllın banka ile §özleŞmc süresi sözleşme tarihinden it'ibarcn 3 (üç ) yıldır.

C) I.]lektlonik Posta Adresi
2- İlıali Koııusu

j- ihale l]sulü

,1-Krirundaki Çalışan Pcrsoırel Sayısı:
ubnt Ar ı Verilcrine görc)



15.03.20l9 taIihine kadar olıın 3 yıllık (36 Ay) süreyi kapsayacakttr.

5- sözleşmede belirtilcn Dromosyon miktan dağltlm:

Plotokoi imzalandığında, sözlcşmc vc yapılan anIaşma karşıJığı banka ıaİal'ından kişi baş1

leİilecek olan plomosyonün lanlaml tutanndaki para ıniktarı-!]E&\I!N__!biIl!gfu!L)
protokoliin yüriirlüğe girip ilk nıaaşın ödeıreceği 1arih oian 15.04.2016 tarihindcn itiharen Nisan

ayında maaş öden,ıesi yapılan tüm personelin hesabna aktarılrnak üzcre !!!|.!ğfu!4!!!49 kadar

kuruııruıı promosyorı hesabına pcşin olarak yatırı]acakhr.

Promosyoı anJaşmasından soma (15/0,ı/20l6 ) başka il veya ileelerden Müdürlüğiimüz
ile Müdüılüğümüzc bağh okul ve kurumlara naklen. açıktan ve ilk defa atiıma,!olu}lı
gijrcvc baslavanlar. tivlül 2016' da görevc başlavacak olan 8 personel ( Kadrolu. 4/C
sözleŞmeli ve daimi sözle§meli kaD§amlndaki Dersonel deh ) ile allüksız izinden ve
askeldcn döncn Der§onelin. qöreve ba§lama tarihi baz allnacaktlr.Bu pelsone]in de

prıımosyonları. bfuka taraindan kişi başI tcklif cdilen promosyon tutarrnİl 36 'ya bölihünesi
suı,etiyle l,ıulrınacak aylık tutarın personelin sisteminde geıi kalan siiı,csi ilc çarptlaıak bulunacak
plomosyotl tutalı. sisteme dahil o1ııııan aydaır başlanıak üzele bu Şaı,tnaınenin,1. maddesiırdc
be]iııilen usullerle ilgili peısonelin hcsabıııa izleyen a} başılda peşin olaıak tck seferde
yaü lacaktıf. ( MlaB Strateji Geliştirme Başknnlrğt'nrn 15/05/2014 tarih vc il394209l /

{5.03/ l9,16247 sayılı Banka Promosyonları konulu yazü§lna i§tinaden)

Personel hesabına ne kadar plon]osvon ödcndiği hilgisi banka taralindan 2 ( iki ) iş günü
içinde Kurumı yızlh olarık bi]diıilecektir.

6 Anlaşı,ııa yapılaı,ı bar,ıka

izne avnlma gibi nedenlerle ) personelden ııromosvon tutarını hiçbir şekilde GERİ
iSTEMEYECEKTiR. ( MEB strateji Geliştirme Başkanlrğl'nln 15/05/201,1 tarih ve
439{209l /,ı5.03/ l9,162;17 sayıh l]anka l'romo§yonlan konulu yazü§lna istinaden)

7-ihalcyi alaı] banka, aırlaşııa stilesi]]ce llçe Mr]]] [gitirn \Itidtir]iiaü \ğ Müdiirliiğihni]Ze
bağhlesniokü]VekurLlmlaünheİLiirllıhesaplarrndan.@
i§letim ücreti ahnmayacaktlr.Avrıca Dersonelimizin ATM. ck kart vc krcdi kaİtlnİrntn
verilmcsi. Ycnilcnmc§i. dcği§tirilmesi. iDtal edilmesi veya kullanllma§lndan dolavl kurum
veYa Dersonelden sözleŞme süre§ince yllhk kalt iicreti. hava|c ücrcti vc EFT ücrcti. hcsaİ)
işletim ücreti veva her ne nam altrnda oluİsa olsun hicbir ma§raf veva ek iicret vb. talep
etmeyecektir.

8- Anlaşııa yapılan baııla, kurLİn personelinin her türlü kredi t.leDlefinde masraf(dosta
masrafl v§') taleD etmevecek ve Dersonelin maaŞrnln l0 (on) katına kadar kefil§iz tüketici
krcdisini bankanln kredivi verdiği tırihteki kredi lhiz oranl üzcrindcn (özELı 9/o 02
indirim vıDmaksuletiYle uYgulıYacaktrr.

g-Anlaşma yapılan bank4 kuıum personeliıre ATM'lcrini rc ortak nokta ATM'lerini
herhangi bir masraf. komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

Anlaşma sağlandıktan sonı,a banJ<a şı.ıbclcıincc kredi katı vb. hi7lnet]er, personelin isteği

!!ggf49 sağlanacak. lıeı,lıangi bir dayatıı,ıa yapılmayacaktır.

Personele hesap açı],ı]1 şube dışırıda @
halinde herhangi bir ücrel. komisyon vs. allnmamasl sağ]anacaktrf,

d7 T qW-



10-Anlaşma yapllan banka, ilçe Milli lğitim Müdürlüğii vc Müdürliiğiinllizc bağlı rcsnri
okir] ve kurumların maa§ hesabr ile maaş hesabü dr§tndaki hesaDlnrrndan ı,esmi oktıl ve
kunımlarımızda çalışan kadrolu pcrsoncl dışında ücret karştltğt çalışan diğer personeI ile kurum
bünyesinrle nevcul diğeI cad hesapların sijzleşme yapıl,ın baükaya laşıtlması mecburi
olmamakla billikle isleğe bağlı o]acaktıl.Taşlnan hesaplaI (§g§bJagb!L4i!qLt!!ğj_b§§3p!aJl
motorlu taşıt sürücü kur§u §rnav komi§yonu ücretl€ri etüt. ana§lnıfl. Öğrenci burslarr vs.)
icin hcsarr açına ve diğer bankalara da vapılacak EFT ve havıle işlemlcrindcn havale
ücreti ve EFT ücİeti. hesİD i§letim ücreti vcYı her ne nam altlnda olursa olsun hiçbir
ma§rafveya ek ücret talep €tmeyecektir.

1 ]- 20ı6 Ytlrnda banka ATM'lerinde kurum Dcrsoneli için günlük minimum 2.000,00-
TL (ikibin liİa ) nakit çekim linriti olacaktıf. Bu limitin günün koşullarına göre kuİrüınrın talcbi
ıı,aıırnaksızın banka tarafrndan ( herhangi bir işlcm ücrcti vb. talep etmeden) aftürılnıast

sağlanacaktıı,.

12 Anlaşma yapılan banka,
. Merkezi

konunıda olan ve Kuruınuınuz laİafindan tcspit cdilecek okul/kurum yakınlarıırda AtM
makinclcri ycrlcştirilecektir.

l3-Anlaşnıa yapıIan banka, nıaaş ve diğer ödenrelerde l,ıaftanı,ı l,icr güııü ve saatinde
ATM'leİde yeterli miktardapara bulı.ındurııakla yükıınlıidül.

l4- Anlaşma yapıliın hank",
vaDabilmcsi icin vctcrli Dcrsoncl gtircylendirilecektir.Maaş aIacak personelin kendi
kurumuna girnderilen banka personelleti Laralindan heı,pe$one] adlna Vi]desiz n]aaŞ hesabı vc
per§onelin isteği halinde ek hesaD ve fon hesabı aemak zorundadır. Banka personelinize
iizel hizmet verecek birey§el portİ'öy yöneticileri ve müşteri temsilcileri bulundurulacaktIr.

15 AnlaŞma,vapılarl banka, kuıum personelinin isteği doğrultusunda avantajh fiyatlaı,la
bileysel eııeklik, konut. dcprcm. taŞıt-kasko, özcl sağlık sigortasl talcplcrindc indirim
u"vgulama§r sağlıyacaktrr.

]6-Pcrsoİ!cl vc nakit alo§rndaki dü§üşlerden kurum herhangi bir me§ulivet alhna
§okulamaZ.

]7-ihalcyi alan banka ile imzalanacak sözleşme, bu şaftnamede sayllan hususlara ve
şartnamenin ruhuna aykırı olmayacaktır.

B. BA\KANl\ \ i'KÜ\4LÜL[GÜ
]- Banka. okul vc kurrımlaıın havuz 1resabında bı.ıluıran personel maaş]arınü her ayın l5'inde

saat 00.01 ilibari ile personelin kendi hesabına otomatik o]arak aktaracaktlr.

2- Banka, Müdürliiğümüz ile okul ve kufunı]arın havuz hesabında bullünan ek ders ücreli ve
ijzlük hiıklaItndan doğan diğer ödcmcleri 4!4lg!!LbgL!9]!49d9!_pgI§ L!9§4!ı]4g. havale
I-]F'I' vb. masraf almadan aktaracaktrr.

3- Personele ilgili banka tarafindan. vadcsiz nlcvdüat hcsabl. otolıatik olarak açılacak ve her
bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenlenecekliL

4- Petonele veri]ecek A'l'M kaılı ilc pcı,soneliı,ı bankanün oütak amblenıiııi taşıy:ın diğer
banl<a ATM'leriırden ücletsiz oiarak nakit çckcbiJn,ıclcri sağlanacaktır.

5- Pcrsonclin istcklcri doğrultusunda hesabıyla ilgiIi olarak açılan internet ve telefon
bankacılığı hiznıetlerinden ücIct§iz olllxk t'a\daIaniücaktIr.intcmct \c tclefon baırkacılığl



kullanan persoırelin yapacağl hcr türlü işleıninden l,ıer ne ad alhnda o]Lürsa o]sul1 ücret
alınmayaoaktır.

6- A I'M katları ilc yaprlan hcr türlü işleııden puan kazanma imkanı sağ]anacaktlr.

7-Personelimizin ilgiIi banka şubclerinden yapacıık oldrıkları bankacılrk işlenıleinde öı,ıcclik
tantnmas] ve heİhangi bil hizmet ücreti talcp cdi]nlcmesi sağIanacakttr.

8, Pcrsonclimizin isteği doğrultusunda avantajl1 fi,vatlarla sağlık. dcprcm, koııut. bireysel.
emeklilik ve laşıt-kasko sigo.tasr,vaptırabilmesi sağlanücaktü,

9- Kadrolu peısoneliıniz ilc rcsıı,ıi okul ve krıİunlarda kadlolrı personcl dıŞtnda üclet karşılığı

çalrşan diğcr pcısoııelin, ilgili banka şubesindcki l,ıesabına ait her tüılii bankacılık işlcııı ve
hiznıetlerinde hiçbir şckildc lrcsap iŞletim ücreli allnmayacaktır.

] 0 Pcrstınelimiziıı isteği drşında vadcsiz nraaş hesablna ek olarak hcr nc isimde oluısa olsun fbn
yatırım hesabı vs. açılmayacaktlr,

11 - Pcrsonclimizin isteği doğrultrısunda. maaşının o/o 50'si kadar kredili ııcvduat limili talrsis
cdilmcsi. maaŞ ödeme gülüİde faiz borcunun otomatik olarak kapatılmast kredili nevduat
hesabından nakit çekim ücıcti alınıııaması ve bu lresaba ilişkin her ay hesap ijzeti gönderilmcsi ile
h((ıp h.t]-(|'cll h Ldirilmcsi 5aglJn:ljılılr.

l2- Ilgili bankaı,ıın çcşitli zaınanlarda düzenleyeceği kaııpanyalaı,dan ijncelikle personelinliz
haberdar edilcccktir.

l3- İlgili bankanın yukarıda beliı,tilen bankacılık hizmetleri dışıııdaki diğeı, hizııctlcrdeır
avantiıjlı bir şekilde yararlandırllmasl sağlanacaktıf.

14- Bankanın kullandığı baııkacılık sisteninin elverdiği ölçüdc maaş vc ücrc,tlcrin peısonel
hesabına doğru ve hızh bir şekilde aktarllmas]nl sağlamak aınacüyla maaş ve ek ders iicret lislelelilljn
elektronik oıtamda banka_va ulaşmasını sırğlal,acak }azılıılla n okul ve kurumlala iicl'etsiz
ı,erecektir-

]5- OkuL / Kurumlarımızda buı,slu öğreniıı giiren ijğrencileü,in buIs ijdeme]eri Kurumtımrızun
isteğine bağIı olaıak anlaşma yapılan banka aı,acılığı ile iidenecektir.Burs iirlenrelerinden hiçbir
şekilde n,ıasraf, kon,ıisyon vs. kesiı]tisi alınmayacaklıl.

l7- Pcrsonclin,ıizin ilgili bankadaki hesaplarrna ( döviz, altın vs. hesaplan dehil) ait yıllık hcsap
işletim ücretive personelimizin isteğiyle alınan kredi lrartı ile iIgili kaıl ücreti, yıllık aidat vb. hel ne
ad altlnda olursa o]sun ücret a]ınmayacaktır.

( cö\F\ iL(F. \4iLLi F.ĞiTiM \4a'ı)i'RLa'Ğa'\a'\ \iih('Ml.a'Li'ĞL
1- Müdü,Iüğiimüz vc Miidiirlüğümüzc bağlı okul ve kunınılarda çalışan pel,sonelİı jsinl listcleri.

maaş. ck clers ve diğer aidemeleri tcspit edilerek ilgili isteklilere vc anlaşına yapılan baııkaya
vercocktir.

2- Söz]eşmenin süresi maaş ödemenin ilk ay1 15.04.2016 olmak üzele 15.0].2019 taıihi d6hil üç
yıldır.

D - BANKA PRoMosYoNU İH LEsİ iÇİN iSTENiLE(,EK BELCELER
1- Banka Promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu ( EK-l)
2- Banka Promosyon ihalesi Teklif Mektubu ( EK 2)

t_TEKLiFLERiN \ ERiLM l. ıri( i\,liVt si'Rtsi
1- Gönen ilçe Milli lğitim Müdürliiğü banka promosyolltt iha]esine katrlmak isteycn bankalar. baııka
pronlosyon ilıalcsi baııka yetkilisi mektubu ( [K 1) vc banka pron,ıosyon iha]esi teklil'nektubu
(EK 2)ayrıay ağZ banka taraflndan kapatılnıış. imzalıurmış ve mi'ıhi'ır]enrniş zart]an koyacakttr.

2- Banka pİomosyonu ilralesi banka _vctkilisi mektubu ( Ek l) ".e»a $Xoslİ ihalesi teklif

\-/ { |]W/\k2,,\



mektubu (Ek-2) Zarlla.ı banka promosyonu ihalc kaylt numarası, ihale adı banka vc Şubc ad!,
adre§i. lelefon hilgileri 1au ılı ır|acıkılr.

3- Banka pİomosyon ihalc§i tcklif mcktubu ( lık-2 ) 21103/2016 Pazaftesi güİü Snat l,ı.00 'e
( TRT saati ) kadar Gölren ilçc Milli Eğitim Müdürlüğii Mutemetlik Şeli Mustaf3 DAĞ'e banku
yetkilisi tarafı,ıdaı,ı imza karşılığı tesliın edilecektiı, Teklif zarfları koıırisyrıı,ı ve diğer banka
yetkililerinin huzunırlda açllacaktıt.Kapalı zartlc ilinci teklifler alınıcaktır.jkinci tekliflerden sonra
en yüksek teklifi vcrcn 5 (Beş) Bankanın katılacağı açık afiİ,ma yöntcmivle ihale sonucrü

belirienecektir.Ka6ı tekIifler üzerine ihaleden çekilmck istcycnlcrin son tekliflerinin yanına

ÇIaKi!,I)iM ifadesi yazdıı,ılarak istekliye imzalatılır vc ihale odasından çıkaılılıı,,

4-İhaleden çekilenler ycnidcn tcklifte bulunaınazlar.

5-Ktınisyon, barrka proııosyonrına ilişkiır ihaleyi lriçbir gerekçc giistelmeksiZin yaplp yapınamaya.
yapılmış olan ihaleyi iptal etmc,vc vc yine]emeye yetkilidir.

6 Banlo promo§yonu ihalesi banka yetkilisi mektubu (Ek-l) toplantı baŞladrkl.ın Sonıa
2ll03lzol6 P^z^rte§i günü, Saat 14.00 'te ihale Komisl-tın Başkaıı1 taraflndan istenildiğiııdc baııka

_vctkiJisi tarafından ilrale Komis},oı Başkanına teslinı edilecektit,.

F _ DiĞER HüKtJMl,ER
l-Banka anlaşnıa halinde inızalanacıık sözleşrnc ck]erine t,üakkuk edecek daııga vergisi ile
),ükümlülüğün _yerine getiri]mesine ait her türlü vergi ^kDv, resim ve harçlatt. çeşitli giderleı ve
masrallar (notel, \,b.) bankaya aittir-

H- ŞiKA\ ETLERiN DEc ERl-EN DiRiL\,| E\i
Türk Ticaret Kaıunu. Borçlal Kanunu. icra iflas Kanunu ve Bankalaı,Kanunu ilc bankacılık iş

ve işleınleri ilgili brırada zikı,edilmeyen diğcr kaı,ıunlar, ilgili hiikiimleİ Ve banlia ile MüdıirlüğümüZ
aıasııda vukuu l,ıulacak anlaşınazlıkların giclerilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı
kalm:ık kaydıyla brı madde hükümleri ile bıı şaıtnaıncdcki diğcr hükünllcrc uygun davranııadıkları
anlaşılanlarla ilgili şiki,vet ayrıca değerlendiri Jir.

l- l)EN[]TiM

MiJJi Eğiıim Bakanlığı ile diğer ilgili kuru]Uşlal mevzuatlaIı çerçeı,esinde her türlü denctimi
yapaI]aİ.

i-CEZAi HüKirMLER
l- Açık arttrrma soı]ucuı]da proınosyon ihalcsini kazanan banka protokol (sözlcŞmc) imzalamaya

yanaşmanıası halinde açık afttıı,ııra soııucunda verdiği teklifkadar ceza iidenıeyi kabul eder.

2- Anlaşnıalı banka. bu şaftnamede beIiıtileı,ı şaılları yeı,iııe getirmekle sorunrludur-

3 Aıriaşınalı banka, yiikümliilüklerini yeriıre getirmediği takdirde birinci defada yazılı olaı,ak
rıyarılır. İkiırci defa sözleşnre bedelini11 oo su'si on]unda ccza rcrilir, Üçüncüi dcfada sözlcşmc tek
taı,at'lı olarak feshedilir.

4- Bu şaftnanıede belitilen hususlar banka taralindan yeı,ine gelirilnediği takdirde baı,ıka ]rerhangi
bir hak talep edeınez ve davacl olamaz.

5- Anlaşma ydpılan bankanın. bank:ı şubesinh 1reı,hangi bir scbcptcn do]ayü kapanııası halinde
sözleşme kendiliğinden sona eLel. Ijn az bjr (I) ay ifucesinden habel vennek suı,eti!,le talaflaı
kaıştl*]t anlaşarak sözleşnreyi sona erdiı,cbilir. Bu durunrda banla lrerlrangi biı hak talcp cdcııez.

6- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlcndiği işlcri kurunrun yazılı izni olmakslz,n
tamaııcn vc_va kısmen bir başkasına deı,ledenez. Dcvrcttiği takdirde her türlü sıırumlrıluğu baııkaya
ait olmak üzeİe kuı,um nahİemeden l,ıir karar almaya. ihıar Ve plotestoya gerek ka]maksıZln
sözleşmeyi sona el,djriı. Bu durumda banka kuıuııdan herhaırgi bir lıali iddia cdcııcz.

7- itilafhalinde Göncn Mahkemeleri yetkilidir. 
_ o ı?a,*7 a W?-ül l ,y-



J _ DAYANAK
Bu ihale çerçevesinde yapılan tiim iş ve işlemler 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu

genelgenin 5.n,ıaddesi ile ilgili 2008/18 sayıh genelge hükünlleri çerçevesinde yürütt]lmcktcdır, İşbu
Şartnaıne A-B-C-D-E-F -G-H-i-J olmak üzcrc l0 (on) ana maddedcn ve 5 (beş) sayf'adan ibarettiı
ve Gönen Kaymakamlığıırın 10/03/2016 tarih ve 2822336 savılı onayı ile kurulan kımisyon
marifcti ile hazr]anmlştır.

BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYONU
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ilçe Milli Eğitim Müdiirü

Hııroama yctkilisi

/,4+,
( §uhe M tidtini Türk-Eğitim i]çc Tcmsilcisi

yetkili scndika TemsilcisiGerçeklcştirmc Görevlisi


