yerli yayın ve Atım işi
Kütüphane ve Dofiümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Şartnamesi

«irap ir-r iı,çir,i rB«Ni« özBr,r-,ixr-Bn
ve
Bu şartname; isteklilerin Mardin Artuklu Üniversitesiııe sağlayacağı Yerli YaYln
düzenlenmiştir,
yabunc, yayln kitap alımı ile ilgili teknik şartları belirlemek amacıyla

alınarak liste
1. İhtiyaç listesi hazırlanırken yayınların en son baskıları dikkate istekli
yaylnln

.

hazır|anmıştır. Ancak ihale sırecinde bir yaylnln yeni baskısı çıkmışsa
özel'liklere (karton
yeni baskısını verecektir. yeni baskı verilİrken eski baskıda istenen
Lapaklı, ciltli vs.) sahip olan yeni baskı verilecektir

2.

yazar ve lveya
Universitem ize alıninası planlanan kitaplar, her kitap için belirti|en
yazar|ar,baskı ve yryrr.uir" ait olacaktır. uyrılayanlar teslim alinmayacaktır,

3.

ve ciltli yaylnln aynl
Teklifte ISBN,i verilen yayln temin edilecektir. Kirton kapaklı
,
ISBN'i taşıması durumunda yaylnln ciltli baskısı verilecektir,

'ı

edilecektir. Üniversite orİjinal olduğu
auituğu yayınları iade ederek orijinal kopyayı isteyebilir,

4. Mutlaka yayınların orjinal baskıları teslim
konusunda şıpt

"y.

5.

yayınlarla birlikte vÖrilen ücretsiz ekler mutlaka teslim edilecektir,

6.

Zarar görmüş kitap kayıt
Arıza|ı, yazıları sil.ik, baskı hatalı u"yu nuiiii,ye 9slasln{ a
,"u.*aı *spit edildiğinde iade edilecek ve yenileriyle değiştirilecektir,

7.

Kitaplar, Üniversitemiz; Mardin Artuklu Kütüphanesine teslim edilecek,

!

8.

taşıma,

sigorta ve tahakkuk edecek her türlü vergi firmaya ait olacaktır.

kitapları
Firma, yapılan sözleşme ve /veya protokol kapsamında belirlenen sürede
hiçbir
için
şekilde süre
teslim edecektir. Bu sıre içerisinde ieslim edilmeyen kitaplar
tarihinden teslim
uzatma ve fiyat farkı talebinde bulunmayacaktir. Teslim etme
oranında günlük
bir)
edilmeyen her kita| için, teklif ettikleri hyatın %ç,l(binde
gecikme cezasl tahsil edilecektir,

g.

%

yayınlar üniversite
Herhangi bir nedenle firma tarafından bulunamadığı raporlanan
iki (2) katı
bedelinin
yayln
kütüphanesi tarafından bulunabileceği ispatlanırsa firma
ücreti üniversiteye ödemek zorundadır,

fatura numarasını
10. Gönderilen her bir kitabın içine sipariş numarasını, fiyatını ve
gösterir ibare dışından görülebilecek şekilde konulmalıdır.

1l. Faturada kitaba ait bilgilerden önce kitabın sipariş numarası belirtilmelidir,
Örneğin:168

12. Kitaplar proforma fatura ile kuruma teslim edilecek, varsa düzeltilmesi gerekenler
düzeltilip kurumca onaylandıktan sonra fatura düzenlenecektir.
13. Firma, yapılan sözleşme velveya protokol kapsamında belirlenen sürede kitapları
teslim edecektir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen kitaplar için hiçbir şekilde süre
uzatma ve fiyat farkı talebinde bulunulmayacaktır. *
14. Ihale yapıldıktan sonra baskısı kalmayan kitaplar için ihaleyi alan istekli ilgili
yayınevinden aldığı belge ile bu durumu kanıtlamak.zorundadır. Bu durumda idare
-konusu
tarafindan da ayrıca piyasada gerekli araştırmalar yapılarak istekli söz
yayınları teslim etmektep muaf tutulacak ve teklif edilen miktar kesi,lecek faturadan
dıışıılecektir. Ancak teklif kapsamında getiremedikleri kitapların . sayısı ihale
kapsamındaki toplam kitapların o/o l0' (yuzde bn)' unu geçmeyecektir.

Excel (xls) dosyası olarak
yüklenen ve Birim fiyat Teklif Cetveli olarak adlİndırılan Microsoft Excel (xls) fiyat
tekliflerini değerlendirmeyi kolaylaştırmak için elektronik olarak da (CD ortarhında)
verecekler, elektronik ortamda Birim Fiyat Teklif Cetvelini vermeyen isteklildrİn
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu amaçla Birim Fiyat Teklif Cetveli
Microsoft Excel (xls) formatında disket üzerinde isteklilere verilecektir. ,, '

15. İstekliler teklifleçini ihale dokümanla., ururrrdu Microsoft

.

',]

yapıldıktan sÖnra baskısı kalmayan (out of print) kitaplar için yüklenici, ilgili
yaytnevinden aldığı belge ile bu dururqu kanıtlamak zorundadır. Bu durumda;
yüklenici- söz konusu yayınları teslim etmektejn-muaf tutulacak ve teklif edilen miktar
kesilerelİfaturadandtlşülecektir.

16. İhale

.

'

17.Her kitabın barkod ve slrt etiketleri üzerine kendinden yapışkanlı şeffaf koruyucu
bantlar yapıştırı lacaktır.

!

18.

Liste muhteviyatı kitaplar sözleşme imzalandıktan sonra en geç 100 (yüz) gıln
içerisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Kılttlphanesi'ne teslim edilecektir.

19. Tüm kitaplar; tüm işlemleri yapılmış olarak teslim edilecektir.

ş,...
"ş

ıĞraıoGLANIA irn irĞiri «unarlan
Allnacak kitaPların tamamının, AACR2'ye (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları
2) göre teknik okumasının yapılarak otomasyon sistemine girilmesi.
KaYıt giriŞinde ve teknik işlemlerde Ek-l de belirtilen kuraİlar uygulanacaktır.
_4

Sınıflama sistemi olarak LC (Library of Congress) kullanılacaktır.

Konu baŞlıkları olarak ise Library of Congress Subject Headings Türkçe konu

başlıkları

kullanılacaktır

\

Kayıt gİriş formatıMarc2l standardına göre cilmalıdır.
Her kitap için ayrİdemirbaş numarası kullanı.lacaktır.
Her kitap için deınirbaş numarası esas alınmak ijzerebarkod etiketi basılacak ve kitaba
YaPıŞtırılacaktır. Barkod olarak Code 39 kullanıl acak, T2 punto ve koyu olacaktır.
..
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Her kitaba kendi sınıflama, cutter ve yayın tarihini

içeren ısırt etiketi
YaPıŞtırılacaktır. Cdtter uygulaması olarak temel girişin ilk üç harfi ve kitap adının ilk
harfi kullanılaÇaktır. Referans eserlerinin ,başına Ref kısaltması konulacaktır. Ciltli
eserlerde cilt numarası belirtilecektir. kopya sby:ısı etikette yer alacaktır.

PE

l319
/.C69
1998
c.1

Ek-1: Kayıt girişte ve teknik işlemlerde uygulanacak kurallar:

sınıflama:

-§

ğ*-

Temel

sınıflama sistemi olarak Lc sınıflama sistemi kullanılacak.
*Referans eserlerinin
başına REF kısaltması konulacak.
Örneğin; REF PE l3|g/.C6g 1998 c.l şeklinde
*cilt bilgileri sınıflam aya yazılacak.
cilt kısaltması olarak c.

giriş: AACR2

ye göre olacaktır.

Sorumlu bildirimi. Değişmeyen alandır.
kitap teknik okumada, baskı bilgisi nasıl yazılıyorsa o
şekilde
alınacaktır.

çev.,haz., ed., yay. haz.vs.
Basıırı Alanr.

en alandır

2.bs., 3.bs., 2nd ed., 4th ed. vs.

Yayın yeri, Yayıncı, Yayın tarihi:
İstanbul : Yayın yeri olmadığında [y.y.l :
İstanbul : Türkiye İş Bankası
Yayınlayan olmadığında [y,y,l
İstanbul . [y.y ]
İstanbul : [y.y ], 2004- vs.

Fiziksel Özellikler . Santim kısaltması olarak cm, sayfa kısaltması olarak
kullanılacaktır. Resim kısaltması olarak res-x,324 s. : res., hrt.,,24 cm2
c. : res. ;24 cm.
;

vs.

s.
\

i

Dizi

Kaydı:

Değişinez alandır. Dizi kaydı haİ,gi dllde yazıyorsa o dilde
yazrlmalıdır.Türkiye İş Bankası Kültiir Yayınları; 1870. Felsefe

Dizisi; 15 Bilgi University Publications;

İçindekiİer: Ciltli eserlerde cilt isimleri notlar alanına
c.1. Türkiye-c.Z Asya modelleri

25.

vs.

yazılacak.

'
ü|

Kaynakça, Dizin: Kaynakça ve dizin terimlerinin İngilizce karşılıkları kutlanılacak.
Kaynakça (s. 304-317) var.
Dizin var.
Kaynİkça ve dizin var.
97
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nde olacaktır-

Etiket, Damga ve Şeffaf Etiket Koruyucu
Etiket, Damga:

Üniversitenin göndereceği örnek kitaba göre yapılacaktır.
Sırt ve barkod etiketlerinin üzerine köruyucu bant yapıştırılacaktır.
Kitapların her üç dış taraflna "Mardin Artuklu Ünİversitesİ KütüPhane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı" damgası vurulacaktır.
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