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THE JOURNAL OF MESOPOTAMIAN STUDIES DERGİSİ SÜRELİ YAYINININ

HAZIRLANMASI, TELİF VE BASIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT 

TEKNİK ŞARTNAME

1) İŞİN KONUSU VE TANIMI

1.1) İşin Konusu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi JMS’nin 2019 yılı Şubat 
ayı içerisinde 1 sayılık dergi yayınının basılması işini içermektedir. 

1.2) Tanımlar
Bu şartnamenin uygulanmasında;
           İDARE : T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nü,
           İSTEKLİ : İhale için teklif verecek olanları,
           YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan istekli ve isteklileri,
PERSONEL : İdare tarafından, ihale ile gördürülen hizmetleri yüklenen firma görevlilerini 
ifade eder.

2) İŞİN SÜRESİ ve YERİ

30 Ocak -20 Şubat 2018 (20 Gün) Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitülüsü Müd. 
Artuklu/MARDİN

3) İŞİN KAPSAMI

3.1  İşin Teknik Özelikleri
Basımı yapılacak dergiye ait teknik özellikler aşağıda yer almaktadır. İstekli firma daha önce 
benzer bir iş yapmış olmalıdır.

Sayı YAYININ 
TÜRÜ/ADI SAYFA SAYISI BASKI 

ADEDİ BOYUT TEKNİK ÖZELLİKLER

1

The Journal of 
Mesopotamian 
Studies (JMS) 
4. Cilt 1. Sayı

200 + 20 
sayfa+kapak
+ayraç

300 18x26,5 cm

Kapak;
*300 gr İthal Krem Tuale 
Kağıt 
*Trigromi (Renkli) Baskı
*Amerikan Cilt 

 İç;
*Ivory  Cream 80 gr Kağıt
*Tek Renk Siyah Baskı

Tasarım Dizgi;
*İç Dizgi ve Mizampaj (Arap 
ve Latin Harfleriyle Yazılmış 
Konular)
*Kapak Tasarımı
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3.2  Diğer Hususlar

3.2.1 Materyaller yükleniciye Word veya PDF ortamında teslim edilip baskıya hazırlık 
yapılması istenecektir. Yüklenici kapak, jenerik, içindekiler bölümlerini ve iç 
sayfaları tasarıma uygun bir şekilde hazırlayacaktır. 

3.2.2 Yüklenici yapacağı tasarımı, işverenin binasında kendisine tahsis edeceği odada 
yapacaktır. Tüm tasarım süreci idarenin atayacağı personellerin denetimi ve 
gözetimi altında idarenin onayı alındıktan sonra yapacaktır.

3.2.3 Yüklenici gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra 5 adet master baskı yapacaktır. Bu 
çalışma idarenin baskı onayı vermesine kadar sürecektir.

3.2.4 Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan işler için üretilen, temin edilen 
herhangi bir görsel ve/veya yazılı materyal olursa bunların bütün kullanım hakları 
idareye ait olacaktır.

3.2.5 İş bitiminde baskı ve çalışma dosyaları orijinal formatında ve sıkıştırılmamış 
Acrobat (pdf) ve Word dosyası formatında, CD ortamında idareye teslim 
edilecektir.

3.2.6 Yükleniciye teslim edilen ürünlerin basımı ve idareye teslimi onaydan sonra 15 
gün içinde yapılacaktır.

3.2.7 Tüm ürünlerin teslimat yeri idarenin depolarıdır. Ürünler paketler halinde teslim 
edilecektir. 

3.2.8 İdare, öngörülen sayfa adedinin %20’sini aşmamak kaydıyla, birim iç sayfa bedeli 
üzerinden sayfa sayısının artırımı ya da azaltımı yoluna gidilebilir. Bu nedenle işin 
birim iç sayfa bedeli de teklif kapsamında sunulmalıdır. Şartname kapsamında 
birden fazla malzeme alımı belirtilmiş ise her iş için birim iç sayfa bedeli ayrı ayrı 
belirtilmelidir. 

3.2.9 Görülen eksiklikler idare tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. 
Eksikliklerin devam etmesi halinde, sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak 
feshedilebilir. Bu durumda idare, yüklenicinin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde  
sorumlu tutulamaz. Bu sebeple idarenin maruz kalabileceği her türlü zarar ise 
yüklenicinin hakkedişinden ceza olarak kesilecek ve ödeme, kesintiden arta kalan 
miktar olarak yapılacaktır.

3.2.10 Sözleşme konusu yayınların;
- Şartnamede belirtilen teknik özellikleri taşımaması, 
- Sayfalarda baskının silik, bozuk veya renklerin problemli olması,
- Sayfaların yırtık, buruşuk veya bozuk olması,
- Her türlü baskı ve ciltleme hataları,

Kusurlarından herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, idare baskıya giren 
yayını kabul etmeyecektir. Bozuk basılan nüshaların düzeltilmesi için yükleniciye 
10 gün süre tanınacak, bu sürenin sonunda yeniden ve düzgün olarak basılan 
nüshaların teslim edilmemesi durumunda sözleşme feshedilerek teminat irat 
kaydedilecektir.

Hazırlayan
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