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TEKLĠF MEKTUBU 
 

2019 yılı içinde 4 sayı yayınlanacak ve her sayı 16.000 (+-%20) adet basılacak olan 

EskiĢehir Ticaret Odası Dergisi’nin reklam karĢılığı basım iĢi Ģartnamede belirtilen 

özelliklerde kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Tekliflerin 30 Ocak 2019 çarĢamba günü Saat 

14.00’e kadar evrak kayıt birimine ulaĢtırılması rica olunur. 

 

 

 

 

                                                                                                    Ali VAROL 

                                                                                              GENEL SEKRETER 

 

 

2019 YILI ĠÇĠNDE 4 SAYI YAYINLANACAK VE HER SAYI 16.000 adet  (+-%20)  

REKLAM KARġILIĞI BASIM ĠġĠ. 
 

 

FĠRMANIN TEKLĠFĠ: 

 

 BĠRĠM FĠYAT TOPLAM FĠYAT 

Öngörülen Reklam Gelirleri 

(30 adet iç sayfa reklamı için, toplam) 
  

Öngörülen Reklam Gelirleri 

(3 adet kapak reklamı için, toplam) 
  

 

Baskı ve diğer maliyetler 

 

  

TEKLĠF TOPLAMI 

(Teklif tutarı bu alanda “Odadan talep edilen 

miktar” ya da “Odaya ödenecek miktar” 

ifadeleriyle net olarak belirtilmelidir.) 

 

  

 

  KDV Hariçtir. 

 

Tarih : ......./......./2019 
 

 

Adres :  

Ġlgili KiĢi : 

Telefon : 

Faks : 

e-Mail : 

 

 Adı Soyadı / Ünvanı  :  

 

 KaĢe ve Ġmza  : 

 

 



 

 

 

ESKĠġEHĠR TĠCARET ODASI DERGĠSĠ  

REKLAM KARġILIĞI BASIM ĠġĠ ĠDARĠ VE TEKNĠK 

ġARTNAMESĠ 

 
  

MADDE 1 

 

ĠHALENĠN KONUSU 

  

 EskiĢehir Ticaret Odası Dergisi’nin 1 yıl içinde 3 ayda bir her sayı 16.000 (+-%20) 

adet olmak üzere yılda en az 4 sayı çıkacağı hesabıyla sunmaları gerekmektedir. Teklif 1 

yıl için geçerli olacaktır. Ġhaleyi üstlenecek firmanın, EskiĢehir Ticaret Odası Dergisi’nin 

2019 yılındaki reklam toplama ve yayımlama iĢini de üstlenmiĢ sayılacağı ve bu Ģekilde 

elde edeceği gelirle maliyetlerini karĢılayacağı ve sunduğu teklif doğrultusunda gelirin arta 

kalanını Odayla paylaĢacağı ya da maliyetlerine katkı talep edeceğini öngörerek; baskı ve 

diğer hizmetler için teklifini, 2019 yılında alabileceği reklam miktarı ile oranlayarak 

sunması gerekmektedir. 

  

 

MADDE 2 

 

FĠRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

  

2.1. FĠRMA, EskiĢehir Ticaret Odası Dergisi’ni aĢağıda yazılı teknik özelliklerde basımını 

yapmayı taahhüt eder. 

 

ĠÇ SAYFA 

Ġç Sayfa Sayısı : 96 + kapak 

Boyut : A4 (21X29.7) 

Baskı : Ofset  

Renk :  4+4 

Kağıt :  115gr/m
2 

mat kuĢe 

 

KAPAK 

Renk :  4+4 

Kağıt :  300 gr/m
2 

mat kuĢe 

Baskı : Ofset 

Cilt : Amerikan cilt 

Mat selofan kaplı ve kısmi lake uygulamalı 

Ambalaj : tek tek ağzı kapalı Ģeffaf poĢet 

 

 



 

 

 

2.2. ETO tarafından; derginin tasarımı reklamlar hariç oluĢturup (66 sayfa)  FĠRMA’YA 

CD/USB ile veya belirlenen dijital ortamda teslim edilecektir. FĠRMA derginin iç sayfa 

reklamlarını ve kapak reklamlarının tasarımını tamamladıktan sonra Reklam tasarımları ile 

ETO Yayın Kuruluna prova baskısını sunacaktır. Yayın kurulu incelemesinde düzeltme, 

değiĢiklik istemesi durumunda ETO kontrolünde son Ģekli verilecektir. Ġlk onay sonrasında 

firma Ozalit sunulacak olup ETO yayın kurulu tarafından baskı onayı verilmesini müteakip 

FĠRMA 15 gün içerisinde belirlenmiĢ olan 16.000 (+-%20) adet dergiyi tamamlanmıĢ tek 

tek ağzı kapalı Ģeffaf poĢetli olarak ETO’ya yada ETO’nun göstereceği dağıtım Ģirketlerine 

herhangi bir ücret talep etmeksizin teslim etmekle yükümlü olacaktır. FĠRMA dergiyi 

dağıtım yerlerine 50’lik koliler halinde ya da Ģerit bant ile düzgün ambalajlı Ģekilde tutanak 

ile teslim etmek zorundadır. 

 

2.3. FĠRMA dergi ile ilgili olan materyallerini ETO’dan teslim alırken her sayı için 

FĠRMA ve ETO arasında karĢılıklı tutanak tutulacaktır.   

 

2.4.Ġhale sonucunda1 yıl süre ile sözleĢme imzalanacaktır. SözleĢme sonuna kadar firma 

herhangi bir fiyat artıĢı talebinde bulunamaz. 

 

2.5. FĠRMA, EskiĢehir Ticaret Odası Dergisi için reklam toplama yetkisine sahip tek 

kuruluĢtur. Dergi sayfalarında ve kapaklarında yer alacak reklamların yayın bedelleri 

ETO’ya yazılı olarak sunulur. Reklam bedelleri firma tarafından belirlenir. Reklam 

bedellerinin tahsilâtından tamamen FĠRMA sorumludur. Dergide yer alacak reklam sayısı 

kapaktaki reklamlar hariç 30 sayfayı geçemez. Kamu kurumları vasıtasıyla duyurusu talep 

edilen ve ETO tarafından uygun bulunan duyurular reklam kapsamında değerlendirilemez. 

 

2.6. FĠRMA, reklam veren firmalardan tahsil edilemeyen alacaklar hususunda ETO’dan 

hiçbir ad altında ödeme yapılmasını talep edemez. 

 

2.7. FĠRMA, EskiĢehir Ticaret Odası Dergisine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, resmi 

kurum ve kuruluĢları temsil eden genel ahlak kurallarına aykırı olmayacak ve siyasi amaç 

içermeyen reklamlar alacaktır. 

 

2.8. FĠRMA, EskiĢehir Ticaret Odası Dergisinde yer alacak reklamlarda olabilecek yazım 

hataları, baskı hataları, ya da reklamın yanlıĢ sayfalarda yayınlanması ve diğer maddi 

hatalardan dolayı reklam verenlere karĢı sorumlu taraftır. Bu konuda ETO’dan hiçbir hak 

talebinde bulunulamaz. 

 

2.9. FĠRMA, madde 2.2.’de belirtildiği Ģekilde mücbir sebepler hariç dergileri zamanında 

ETO’ya teslim etmediği takdirde teslimatın yapılmadığı her gün baĢına 1.000 TL 

(bintürklirası) ceza ödeyecektir. 

  

2.10. ETO tarafından derginin basım hazırlıkları süresi içinde, dergide yer alacak yazılarda 

ve içerikte değiĢiklik yapma hakkı bulunmaktadır. DeğiĢiklik talebi olması durumunda 

basım için belirlenen süre durdurulur. Yeni içeriğin veya yazının firmaya tesliminden 

itibaren teslimat için kalan süre kullanılır. DeğiĢikliğin önemine ve iĢ yüküne göre bu 

Ģekildeki taleplerde firmaya ek olarak 4 günlük süre verilebilir. Bu sürenin yetmemesi 

halinde FĠRMA yeni bir ek süre talebinde bulunabilir. Ek süre verilip verilmemesi hususu 

ETO Yönetim Kurulu BaĢkanı ya da yetkilendireceği kiĢi vasıtasıyla belirlenir. ETO isteği 

ile baskı sırasında gerçekleĢmesini istediği değiĢiklikler, baskının durdurulması, 

yenilenmesi gibi durumlarda doğacak olan maddi yükümlülükler ETO tarafından 

karĢılanacaktır. 



 

 

 

2.11. Oda tarafından üyelerimizin ihtiyaçlarını karĢılamak üzere yapılan duyuru, kitapçık, 

vb çalıĢmaları dergi ile ambalajlanmasını (poĢetlenmesini isteyebilir.) ETO, EskiĢehir 

Ticaret Odası Dergisindeki ilan-reklam, Baskı, matbaa hizmetini beğenmez ise durumu 

ilgili firmaya yazı ile imza karĢılığı ya da iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile bildirmek 

suretiyle düzeltme isteyecek, firma istenen düzeltmeyi ilk sayıda yapmaz ise ETO 

sözleĢmeyi feshetme yetkisine haiz olacaktır. Bu gerekçelerle sözleĢmenin feshinden 

dolayı ilgili firma hiçbir hak iddiası ve talebinde bulunamayacaktır. Firmanın meydana 

gelen zararı tazmin etmemesi ya da geç tazmin etmesinden dolayı, Oda talep ve dava 

hakkını saklı tutacaktır.  

 

2.12. FĠRMA, ETO’nun izni ve onayı olmadan dergi ve poĢet içerisine dağıtılmak üzere insert ve 

benzeri hiçbir materyal koyamaz.  

 

2.13. Teminatlar, Firma sözleĢmenin imzalandığı gün 100.000,00 TL’si Banka Teminat mektubu 

verecektir.  

 

2.14. ETO, öngörülen sayfa adedinin %10’unu aĢmamak kaydıyla sayfa sayısının artırımı ya da 

azaltımı yoluna gidilebilir. Sayfa adedinin %10’unu aĢmamak kaydıyla sayfa sayısı arttığında 

Yüklenici tarafından fiyat farkı istenmeyecektir.  

 
2.15. ĠĢ bitiminde baskı dosyaları orjinal formatında ve ayrıca sıkıĢtırılmamıĢ pdf ve benzeri 

formatta CD ortamında, baskı kalitesinde olmak üzere ETO’ya teslim edilecektir. 

 
2.16. Yüklenici iĢin yürütülmesi ve teslimi ile ilgili Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü ile irtibat halinde 

olacaktır.  

 
2.17. Ġstekli teklif vermeden önce EskiĢehir Ticaret Odası Dergisinin basılmıĢ bir sayısını 

Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğünden alıp inceleyecektir. Ġstekli teklif vermekle iĢbu teknik 

Ģartnamedeki Ģartları ve basılmıĢ dergiyi gördüğünü, incelediğini ve basılacak derginin özelliklerini 

tetkik ettiğini kabul ve taahhüt etmiĢ sayılır. Derginin basımına iliĢkin sonradan yapılan 

itirazlar kabul edilmez.  

 

 

MADDE 3 

 

 

ETO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 

3.1. EskiĢehir Ticaret Odasına ulaĢacak reklam talepleri firmaya yönlendirilecektir. 

3.2. ETO,  FĠRMA’NIN bastırdığı dergilerin dağıtım için ulaĢacağı adres bilgilerini 

FĠRMA’YA ulaĢtıracaktır.  

 

 

3.3. ETO, FĠRMA’nın bastırıp poĢetlediği dergilerin dağıtımından sorumludur. ETO 

etiketleme iĢini baĢkaca dağıtım firmalarına yaptırabilir. 

 

 

3.4. Derginin yayımcısı olan ETO, Dergi ile ilgili resmi kurum ve kuruluĢlarla yapılacak 

yazıĢmalardan, baĢvurulardan ve benzeri durumlardan sorumludur. 

 

 

 



 

 

 

MADDE 4 

 

TEKLĠF MEKTUBUNUN VERĠLMESĠ 

 

a) Teklif Mektubunda; 

- ġartnamenin okunup kabul edildiğinin, 

- Ġrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi 

Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce 

imzalanmıĢ olması 

- ĠĢin Teslim Süresinin mutlaka belirtilmesi (Teslim süresi belirtilmeyen 

teklifler geçersiz sayılacakır.) 

 

- Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi gerekmektedir. 

b) Bildirimler, Ġdare tarafından ihale sonuçlandıktan sonra www.etonet.org.tr 

adresinden yapılır. 

c) Verilecek teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleĢmeden doğan her türlü 

vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir. 

 

 

MADDE 5  

 

ġARTNAMEDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI 

 

ġartnamede değiĢiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin 

gerçekleĢtirilmesini etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit 

edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, Ģartnamede değiĢiklik 

yapılabilir. 

 

 

MADDE 6 
 

SATIN ALMANIN ĠPTAL EDĠLMESĠNDE ĠDARENĠN SERBESTLĠĞĠ 

 

a) Ġdarenin gerekli gördüğü veya Ģartnamede satınalmanın yapılmasına engel olan ve 

düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde 

veya herhangi bir baĢka nedenle satınalma saatinden önce satınalma iĢi iptal 

edilebilir. 

b) Satınalma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiĢ olan bütün teklifleri reddederek 

satınalmayı iptal etmekte serbesttir. Ġdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle 

herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

c) Satınalmanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak 

talebinde bulunulamaz. 

d) Satın almanın iptali yüklenicilere sms ortamında ve www.etonet.org.tr adresinden 

bildirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etonet.org.tr/
http://www.etonet.org.tr/


 

 

 

MADDE 7 

 

DĠĞER HÜKÜMLER 

 

7.1. Yayınlanacak olan reklam ve ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu 

FĠRMA’ya aittir. Ġlanların mevzuata aykırı unsurlar taĢıması halinde ETO ilanın 

değiĢtirilmesini talep etme ve gerekli değiĢiklik yapılana dek söz konusu ilanı 

yayınlamama hakkına haizdir. ETO anılan hakkı kullanmıĢ olup olmamasına 

bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kiĢilere ve/veya 

kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para 

cezaları için FĠRMA’ya aynen rücu hakkı saklıdır. 

 

7.2. FĠRMA herhangi bir ajansa bağlı olarak çalıĢmakta ise, bu Ģartname çerçevesinde 

kullanacağı ilanlardan kaynaklanan ajans komisyonu kendisi tarafından karĢılanacaktır. 

 

MADDE 8 
 

UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 
Bu Ģartnamenin ve yapılacak olan sözleĢmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflar EskiĢehir  

Mahkeme ve Ġcra Dairelerince çözümlenir. 

 ĠĢbu Ģartname 8 maddeden ibarettir. 

 Bu ihale Ģartnamesinin tamamını okudum. Aynen kabul ediyorum.   

 

 

 
 

                                                                                  FĠYATI VEREN TĠCARĠ ĠġLETME 

        KAġE VE ĠMZASI 

 

 

 

 

Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü: 0. 222. 222 26 26 / 219 

GSM : 0 545 386 5 386 – aysuncengiz@etonet.org.tr 
 


