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TEKNİK ŞARTNAME 

 
Madde 1- İhale konusu ders kitaplarının 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında okutulmak 

üzere Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen 2018 Ocak 2724, Mart 2726, Haziran 2729 ve 
Haziran Ek 2729 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayımlanan ve ileride yayımlanacak okulöncesi, 
ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ders kitapları listesinde bulunması esastır. 

         Madde 2-Kitap boyutları 16,5 x 23,5 cm, 19,5 x 27,5 ve 21 x 29,7 cm olacaktır. Ancak ± 0,5 
cm. tolerans kabul edilir. 

Madde 3- Kitapların bir kısmının iç sayfalarında en az 80 (±% 1,5) gr/m² birinci hamur 
kâğıt, bir kısmında ise en az 80 (±% 1,5) gr/m² mat kuşe kâğıt kullanılacaktır.  

Madde 4- Aynı kitapta farklı beyazlık tonlarında kâğıt kullanılmayacaktır. Kitapların iç sayfa 
baskılarında aynı marka ve aynı kalite kâğıt kullanılacaktır.  

Madde 5- Ders kitaplarında forma sayısı (5,25) ve üzeri olan kitaplar Amerikan cilt sistemine 
göre ciltlenecek, ciltlemede HOTMELT sıcak tutkal kullanılacak, tutkal uzun süre özelliğini 
kaybetmeyecek nitelikte olacak, sayfa içlerinde tutkal kırıntıları olmayacak, sayfalar kopmadan iki 
yana düz olarak açılacak şekilde ve baskı alanının belirli bir bakış açısından aynı anda izlenebilecek 
şekilde olacaktır. Kuşe kitaplarda kuşe kitap baskısına uygun kalitede tutkal kullanılacaktır. 

Madde 6- Ders kitaplarında forma sayısı beş (5) ve daha az olan kitapların kapakları çift tel 
dikişli olacaktır.  

Madde 7- İlköğretim 1-4 üncü sınıf ders ve öğrenci çalışma kitapları Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığının mütalaasına göre bölünüp birleştirilecektir. Başkanlığın Ders Kitapları ve 
Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığınca kontrol edilerek, uygun bulunanların baskısı yapılacak 
olup, söz konusu ders kitaplarının bölünmesinden kaynaklanan forma artışlarında en fazla 1,5 
formaya kadar artışlar kabul edilecektir. 

Madde 8- 80 gr/m² 1.hamur kitapların kapakları için en az 220 (±% 3 ) gr/m² tek yüzü kuşe 
Bristol karton olacaktır.  

Madde 9- Kuşe baskılı kitapların kapaklarında 300 (±% 3) gr/m² (mat) kuşe kullanılacaktır. 
Kapak kağıtları parlak selefon olacaktır. 

Madde 10- Kuşe kitapların baskısı kurutmalı makinalarda yapılacaktır. 

Madde 11- Kitapların grafik tasarımında sırt ve ağızlarda yazı alanı dışında boşluklar eşit 
olacaktır.  

Madde 12- Kapak ve iç sayfaların baskılarında kaliteli mürekkep kullanılacak ve 
mürekkepten kaynaklanan baskı hataları olmayacaktır. 

Madde 13- Baskılarda; arka verme, buruşukluk, tonlama, karşı sayfaya geçme, kirlenme, iğne 
deliği/izi olmayacak, renkler üst üste oturacaktır. 

Madde 14- Baskılarda ön ve arka yazı alanları üst üste oturacak, baskıda ve kesimde 
çarpıklıklar olmayacaktır. 

Madde 15- Sayfa numaraları birbirini takip edecek, numaralar ön ve arka sayfada üst üste 
oturacaktır 

Madde 16-Tel dikişli kitaplar hariç, kitapların sırt yazıları yukarıdan aşağı doğru olacaktır.  

Madde 17- Kitapların kesimi düzgün, dalgasız, çapaksız ve ağızlar gönyeli olacaktır. 

Madde 18- Spiralli kitaplarda; beyaz renkte çelik spiral kullanılacak, kitaplar iki yana rahat 
açılacak şekilde olacaktır. 
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Madde 19- Kitapların arka kapağının dış kısmının altına ve kapağı ortalayacak şekilde; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 20- Örnekteki ölçülere uygun ebatta ve yazı karakterinde “BU DERS KİTABI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR PARA İLE 
SATILAMAZ” ibaresi yazılacak, arka kapağın dış yüzüne basılacaktır. Bu kitaplar, üzerindeki 
ibareler etiketle kapatılmak suretiyle de olsa hiçbir şekilde piyasaya sürülemez ve satılamaz. 

Madde 21- Kitaplara Bandrol yapıştırma zorunluluğu aranmayacak, ancak bandrol 
yapıştırılmayan kitapların arka kapağının dış alt yüzeyini ortalayacak şekilde, 14 puntodan küçük 
olmamak üzere, bold olarak 08.11.2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 
İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.” ibaresi yazılacaktır.  

Madde 22- Kitapların shrinkleme işlemlerinde en az 8 (sekiz) mikron orijinal hammaddeden 
üretilmiş birinci kalite naylon kullanılacak, shrinkleme işleminde gereğinden fazla gevşeklik ve 
açıklık olmayacaktır.  

Madde 23- Paketleme işleminde; forma sayısı 7 ve 7 den az olan kitaplar 50’lik, forma sayısı 
7,25 ve üzerindeki kitaplar ile Çelik Spiralli kitaplar 20’lik paketler hâlinde sağlam SHRINK 
yapılacak ve paketlerin içerisine kitap sayılarını belirten etiket konacaktır. 

Madde 24- Eksik, ambalajı bozuk ve yırtık paketler teslim alınmayacaktır. 

Madde 25- Kitapların arka kapaklarında “Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetmeliği” gereğince yazılı ve görsel tasarımların yanında, Talim ve Terbiye 
Kurulunca uygun görülen ve sözleşme ile birlikte CD kayıtları yüklenicilere verilecek olan 
tasarımlar, arka kapak dış yüzeyine (öğretmen kılavuz kitapları da dâhil) uygun bir şekilde 
basılacaktır. 

Madde 26- Elektronik ortamda yayımlanmak üzere idareye verilecek olan kitaplar, yüklenici 
tarafından Pdf düzenleyici programda Pdf'in boyutunu en uygun hale getirecek, ayrıca kitapların 
kapak resimleri Jpg formatında ve eni 800 piksel uzunluğunda, boyu da enine göre uygun olan 
ölçüde olacak ve resimler 96 dpi'ı geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır.  

Madde 27- Bu teknik şartnamede belirtilen kitapların basımı ile ilgili eksikliklerde TSE’nin 
kriterleri baz alınacaktır. 

Madde 28- Bu teknik şartname yirmi sekiz (28) maddeden ibarettir.    
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