
 

 

HEDEF 19 KATALOĞU 

ÇORUM HİTİT DERNEKLERİ FEDERASYONU 

REKLAM ‐ YAYIN SÖZLEŞMESİDİR 

 

Bu sözleşme Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve reklam‐ilan yayınlatan arasında internette yayınlanacak 

“Hedef 19 Kataloğu” hakkında yapılmıştır. 

 

MADDE 1: Taraflar 

a) Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi: 

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Çorum HDF" olarak anılacaktır. 

Vergi Kimlik Numarası: Mithatpaşa V.D. / 2620345462 

Açık Adresi: Kocatepe Mah. Meşrutiyet Cad. No:31/8 Kızılay/ Çankaya/ANKARA ‐ TÜRKİYE 

Tel: 0312 419 03 19 GSM: 0541 322 06 19 E‐ Posta: corumhdf@gmail.com 

b) Reklam/İlan Yayınlatan: 

Reklam-ilan veren kişi sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Reklam Veren" olarak anılacaktır. 

c) Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 

MADDE 2: Sözleşmenin Konusu 

Çorum HDF’ye ait internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak Hedef 19 Kataloğunda, ülkemizde 

faaliyet gösteren firmaların tanıtımını‐reklamını ve kişilerin ürün‐meslek ilanlarını yayınlamak ve birbirleriyle dayanışma 

içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bu kataloğun yayınlaması hakkında düzenlemeler içermektedir.  

 

MADDE 3: Genel Şartlar 

a) Sözleşmenin konusu Çorum HDF’nin Hedef 19 Kataloğunda reklam verene ait yayınlanacak firma‐kişilerin 

tanıtımlarıdır. 

b) Hedef 19 Kataloğu, reklam verenin firma‐ürünlerini ve kişilerin ürün‐meslek ilanlarını en iyi şekilde tanıtmayı ve 

reklamlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder. 

c) Bu yayın sözleşmesi iyi niyetli ve karşılıklı menfaatler üzerine kurulacak bir ilişkiyi düzenlemeye yardımcı olur, 

dolayısıyla tarafların birbirlerine karşı iyi niyetli oldukları varsayılır. 

d) Reklam verenin, Çorum HDF hesabına ödeme yapmasıyla ve corumhdf@gmail.com hesabına yayımlanacak 

metni/görselleri göndermesiyle sözleşme kurulmuş olur. 

e) Çorum HDF, reklam verenin ödeme yapması ve gerekli materyalleri göndermesi sonucunda en kısa sürede Hedef 

19 Kataloğuna reklamı eklemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

MADDE 4: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Reklam veren, reklam veya ilanı için bütün yazılı ve görsel materyalleri yüksek çözünürlükte Çorum HDF’nin 

istediği boyutlarda vermekle yükümlüdür. Aksi halde gönderdiği belgelerden kendi sorumlu olacaktır. 

b) Eğer reklam veren resim, görüntü veya vereceği metni zamanında vermemiş ise, reklam‐ilanın 

yayınlanamamasından Çorum HDF’yi sorumlu tutamaz. 

c) Reklam veren, reklam veya ilanının yasal sonuçlarından sorumludur. Çorum HDF, Hedef 19 Kataloğunda 

yayınladığı ilan veya reklamdan yasal olarak sorumlu tutulamaz. 

d) Reklam verenin reklam‐ilanı “Hedef 19 Kataloğu” da uygulanacak mesleki dizin içerisinde Çorum HDF’nin 

belirleyeceği sıraya göre yayımlanır. 

e) Reklam ve ilan, 3 aylık dönemler halinde yayınlanır. Yeni reklamlarla katalog belli dönemlerde güncellenir. 

f) Reklam veren kişi veya kuruluş, sözleşmeyi onayladığı ve ödeme yaptığı andan itibaren sözleşmenin bütün şartlarını 

kabul etmiş sayılır. 

g) Çorum HDF’nin ödemesi alınmış reklamlar hariç olmak üzere, değişen koşullara göre sözleşme şartları ve ücret 

miktarlarında her zaman değişiklik yapma hakkı vardır. 

 

MADDE 5: Mali Yükümlülükler 

a) Ödemeler peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Taksit ödemesi en çok 3 taksit halinde yapılabilir. 

b) Ödemeler sadece Çorum HDF işletmesine ait aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır. 

T. İş Bankası Hesap adı: Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi 

IBAN: TR47 0006 4000 0014 2141 8388 47 

c) Ödemenin tamamı veya ilk taksiti yatınca, kataloğun ilk yenilenen sayısında reklam yayınlanmaya başlar, herhangi 

bir taksit ödemesi yapılmaz ise reklam kalkar ve sözleşme fesih olur. 

d) Ücret peşin yatırıldığında veya taksitler tamamlandığında reklam, anlaşma süresince (3 ay) yayında kalır. 

e) Reklam‐ilan bilgileri gönderilse dahi reklam bedeli ödenmediği sürece yayın yapılmaz. 
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MADDE 6: Uyuşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmeden kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. 

 

MADDE 7: Tebligatlar 

Sözleşmenin tarafları, sözleşmede ayrıca ve açıkça belirtilen açık adreslerinin, e-mail adreslerinin ve telefon numaralarının 

doğru olduğunu kabul etmektedirler. Belirtilen açık adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun olarak kabul edileceği, adres 

değişikliği olduğu takdirde derhal bildirilmesi gerektiği, bildirilmediği durumda; sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatın 

geçerli sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşme konusu olan iş ve işlemler ile ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, 

tarafların sözleşmede belirtmiş oldukları telefon, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yaptıkları bildirim geçerli olacaktır. 

 

MADDE 8: Yayın Ücretleri ve Reklam Alanı Seçimi             A4 kâğıdı reklam alanı örneği  

Reklam 

Yer No 
Reklam‐İlan Yeri  Alan Ölçüsü Ücreti 

1 
Ön Kapak 

(HDF isminden kalan kısım) 
11cm x 21cm 2.500‐₺ 

2 
Tüm iç sayfaların üst bant 

reklam alanı 
3cm x 21cm 3.500‐₺ 

3 
Tüm iç sayfaların alt bant 

reklam alanı 
3cm x 21cm 3.500‐₺ 

4 
Mesleki bölümde karşılıklı 

ilk iki sayfa 
42cm x 46cm 1.500‐₺ 

5 
Karşılıklı iç iki sayfa 

 
42cm x 46cm 1.250‐₺ 

6 
Mesleki bölümlerde ilk 

tam sayfa 
21cm x 23cm 1.000‐₺ 

7 
Tam sayfa 

 
21cm x 23cm 750‐₺ 

8 
Yarım sayfa 

 
11cm x 21cm 500‐₺ 

9 
1/4 sayfa 

 
11cm x 10cm 350‐₺ 

10 
1/8 sayfa 

 
6cm x 10cm 200‐₺ 

 

MADDE 9: Seçilen Reklam Alanı  

Reklam veren yukarıda ayrıca ve açıkça sunulmuş olan reklam alanı ve yayın ücretleri tablosundaki, aşağıdaki reklam Yer 

numaralı reklam alanında reklam/ilanın yayımlanmasını ve bunun karşılığı olan tutarı ödemeyi seçmiştir. (İstenirse en çok 

üç taksit seçilebilir) Tutarın tamamının veya ilk taksitin gönderilmesinden hemen sonra, reklam metnine ilişkin materyalleri 

corumhdf@gmail.com adresine gönderecektir.  

 

*Seçilen Reklam Alan Numarası :    

           

Seçilen Reklam Alan Ölçüsü Bedeli :      Taksit Sayısı :  Aylık  

 

Reklam Verenin Açık Adı :    

 

*Reklama Konu Firma /Kişi Adı :    

 

Varsa Vergi Kimlik Numarası :  

   

Cep Telefonu Numarası:   

 

E‐Posta: 

 

Açık Ev veya İş Adresi :   

 

İş bu sözleşme 9 madde ve 2 sayfadan oluşmaktadır ve taraflar arasında aşağıdaki tarihte akdolunmuştur.  

 

Sözleşmeyi kabul ediyorum 

 

 

 

2 numaralı tüm sayfalar ÜST bant reklam alanı 

 

10 numaralı 1/8 

sayfa reklam alanı 

 

 

 

 

9 numaralı ¼ sayfa 

reklam alanı 

  

10 numaralı 1/8 

sayfa reklam alanı 

 

 

 

 

8 Numaralı yarım sayfa reklam alanı 

 

3 numaralı tüm sayfalar ALT bant reklam alanı 
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Web sayfasına konulacak sözleşme için yapılacak yazılımda istenilenler 

İkon adı: HeDeF 19 Kataloğu Reklam Sözleşmesi 

 

İkon Tıklanınca : Adı Soyadı ve Cep telefonu girilerek üye olunması istenir. 

 

Cep telefonuna gelen onay mesajı ile sözleşme formu açılır. Üye olurken girilen isim ve cep telefon numarası formda 

otomatik yer alır. Ayrıca tarih kısmı da o günkü tarih olarak otomatik görünür. 

 

 

Sayfa sonundaki renkli alanlar reklam verecek kişinin doldurması zorunlu alanlardır. 

 

Reklam alan numarası seçildiğinde, 8. Maddedeki alan bedeli otomatik olarak yerinde belirir. Taksit sayısı 

yazıldığında da aylık taksit tutarı otomatik belirir. 

 

Solunda kırmızı * işareti olan alanların zorunlu olarak doldurulması istenecek, buraları doldurmadan onay butonu 

çalışmayacak 

 

Sözleşmeyi kabul ediyorum butonuna bastığında cep telefonuna ve varsa e.mail adresine bilgi mesajı gider. E.mail 

adresine sözleşme metni doldurulmuş nüshası gönderilir. SMS ile de  

 

“Teşekkür ederiz. HeDeF 19 kataloğu sözleşmeniz Federasyonumuza ulaşmıştır. Reklam bilgi ve resimlerini mail 

adresimize gönderdiğinizde ve reklam bedelini hesabımıza yatırdığınızda ilk sayıda tanıtımınız katalogda yer 

alacaktır.”  

 

Metni gönderilir. 

 

 

 


