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 Üyelikler

 Bireysel üye,
Aidat : 250TL/Yıl  (İki eşit taksitte ödenebilir)

 Giriş ödenti : Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için kaldırılmıştır.

 Tüzel (Kurumsal) üye,
 Aidat : 5.000TL/Yıl

 Giriş ödenti : 5.000TL (Sadece dernek üyeliği başlangıcında ödenir)

Tüzel Kişilerin (Kurumsal Üyelik) hakları (Tüzel üyelik yönetmeliğinden alınmıştır)

1. ETMD, kurumsal üyelerine aşağıdaki hakları verir. Kurumsal üyenin bu haklarını kullanıp
kullanmaması üyenin kendi tercihidir.
● Kurumsal üye talep ettiği takdirde ETMD’nin web sitesinde;
● “Kurumsal Üyeler” bölümünde kurum logosu ile yer alma ve link çıkışı hakkı,
● Bir yıl boyunca www.etmd.org.tr kalite standartlarını sağlayan teknik içerikli 2, kurum

içerikli 1 haber yayınlatabilme,
● Yayınlanan kurumsal üye içeriklerinde, kurumsal üye web sayfasına 3 adet link

yönlendirme (backlink),
● Bir yılda 2 adet kurum röportajı yayınlatma,
● Etkinlikler bölümünde yılda 2 defa kurum etkinliği tanıtımları
● Banner alanlarında %15 indirim hakkına sahip olma

2. ETMD Akademi yayına ve eğitime başladığında
● Yılda 2 adet video eğitim yayınlatabilme
● Eğitimlerde ön talep ile başvuru yapabilme, 3 kurum yetkilisine %15 indirim hakkına

sahip olma.
3. Kurumsal Üyenin ETMD’nin diğer faaliyetlerindeki imtiyazları;

● Sosyal medya hesaplarında yılda 2 defa kurum içeriklerinin yayınlanması,
● Bizden Haberler Dergisi’nde reklam alanlarında %15 indirim hakkı,
● Organizasyon ve etkinliklerde tanıtım için bastırılacak olan afiş, broşür, branda gibi

tanıtım materyallerinde “Üye Kurum Kuşağı” kullanılırsa, bu bölümde logo ile yer alma,
● Düzenlenen saha aktiviteleri ve organizasyonlarda ön talep ile başvuru yapabilme ve ilgili

etkinliğe katılım için 3 kurum yetkilisine %15 indirim hakkına sahip olma.
● Kurumun tanıtım materyallerinde (broşür, mail imza vb) üyeliklerimiz alanında “ETMD

Üyesidir” şeklinde, üyeliği devam ettiği süre boyunca logosunu kullanabilme imkânlarını
sağlamayı taahhüt eder.

Derneğimize yapılan tüm üyelik bedelleri ve bağış ödemeleri karşılığında makbuz (dernek
gelirleri alındı belgesi) verilecektir.
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 ETMD Bizden Haberler Dergisi ilanları

 Hizmet şartları;

● Aşağıda belirlenmiş olan alan ücretleri TL cinsinden olup KDV hariçtir.

● Reklam sözleşmeleri ETMD İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmaktadır.

● Sözleşme tarihinden sonra kesilen faturanın ödeme süresi 5 iş günüdür.

● Tasarımın teslim süresi, sözleşme tarihini takip eden 7 iş günüdür.

● Reklam tasarımının belirtilen süreyi aşması halinde alacak cari bakiye olarak

kaydedilip reklam alanının tüm tasarrufları ETMD iktisadi işletmesine geçer.

● Bizden haberler dergisi basılı ve/veya internet ortamında PDF olarak dağıtımı

yapılabilir.

● Yayınlanma sıklığı : 2 ayda bir defa yayınlanır.

● Kapsam : 2.000 Kişi

● Dağıtım : Sektörümüzdeki mühendis, yöneticiler, üreticiler,

firmalar, dernekler ve kurumlar

● Sayfa sayısı :  100 +/- 4

● Beher sayı için ücret tablosu :

YER SAYFA BOYUT TEK SAYI ÜÇ SAYI ALTI SAYI

İç Sayfalarda Tam Sağ Sayfa 1.070 970 860

İç Sayfalarda Karşılıklı 2 Sayfa 1.830 1.650 1.470

İç Sayfalarda Tam Sol Sayfa 840 760 680

Ön Kapak İçi Karşısı Tam Sayfa 1.830 1.650 1.470

Arka Kapak İçi Karşısı Tam Sayfa 1.680 1.520 1.350

Arka Kapak İçi Tam Sayfa 1.980 1.790 1.590

Ön Kapak İçi Tam Sayfa 1.980 1.790 1.590

Arka Kapak Tam Sayfa 2.590 2.340 2.080

Yarım Sağ Sayfa 760 690 610

Yarım Sol Sayfa 700 630 560

Insert (4 sayfa) İlave 4.260 3.840 3.410

Insert (CD) İlave 4.260 3.840 3.410

Insert (4+ Sayfa Başına) İlave 540 490 440
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ETMD Web sitesi ilanları

 Hizmet şartları;

● Aşağıda belirlenmiş olan alan fiyatları etmd.org.tr sitesinde yayınlanacak
ilanlar için geçerli olup para birimi TL’dir. KDV hariçtir.

● Reklam sözleşmeleri ETMD İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmaktadır.

● Sözleşme tarihinden sonra kesilen faturanın ödeme süresi 5 iş günüdür.

● Uygun ölçeklerde yapılacak tasarımın teslim süresi, sözleşme tarihini takip
eden 7 iş günüdür.

● Sol taraftaki alanlar : 728*90px boyutlarındadır.

● Sağ taraftaki alanlar : 300*250px.

● İlan süresinin başlangıç tarihi tasarım teslim tarihi +2 iş günüdür.

● Reklam tasarımının belirtilen süreyi aşması halinde alacak cari bakiye olarak
kaydedilip reklam alanının tüm tasarrufları ETMD iktisadi işletmesine geçer.

● Cari ücret tablosu

NO YER 6 AY 12 AY

1 Ana sayfa sağ alt bölüm : 300*250px 12.100 21.800

2 Ana sayfa sağ üstten birinci : 300*250px 10.900 19.700

3 Ana sayfa sağ üstten ikinci : 300*250px 9.100 16.400

4 Ana sayfa sağ üstten üçüncü: 300*250px 7.300 13.200

5 Ana sayfa sağ üstten dördüncü: 300*250px 6.100 11.000

6 Ana sayfa sol üstten birinci : 728*90px 9.100 16.400

7 Ana sayfa sol üstten ikinci : 728*90px 7.300 13.200

8 Ana sayfa sol üstten üçüncü : 728*90px 6.100 11.000

Tüm iç sayfalar sağ üstten birinci : 300*250px 12.100 21.800
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 Seminer salonu kiralama

 Hizmet şartları;

● Kiralama bedeli TL cinsinden olup KDV hariçtir.

● Sözleşme, ETMD İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmaktadır.

● Sözleşme tarihinden sonra kesilen faturanın ödeme süresi 5 iş günüdür.

● Sözleşmenin imzalanmasından sonra kiralayan tarafından kaynaklı herhangi
bir sebepten seminerin yapılmaması durumunda kiralama bedeli cari bakiye
olarak kaydedilir. Kiralayana ilgili tarih için ayrılmış seminer salonunun tüm
tasarrufları ETMD iktisadi işletmesine geçer.

Yer : ETMD Dernek Merkezi
Salon alanı : 50 m2
Sandalye sayısı : 50
Masa sayısı : 85x135 cm ölçülerinde 6 adet masa (225cm’ye uzayabilir)
Projeksiyon cihazı : Panasonic PT VW340 WXGA (VGA ve HDMI bağlantı)
Ses sistemi : Elektropanç EP4000 serisi amfi
Işık sistemi : Gün ışığı rengi LED aydınlatma
Çay, kahve, meşrubat, kuru pasta ikramı

● Seminer davet, e-posta, ETMD Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
sayfalarında ilan edilir.

● Seminer sonunda bilgilerini paylaşım onayı veren katılımcıların listesi firmaya
iletilir.

Seminerin düzenlenme tarihinden bir gün öncesinde seminere talep sözleşmede belirtilen sayının
altında kalması durumunda seminer başka bir tarihe ertelenir.

Fiyat : 3000 TL/gün
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 İnternet üzerinden seminer / eğitim / panel

 Hizmet şartları;

● Hizmet bedeli TL cinsinden olup KDV hariçtir.

● Sözleşme, ETMD İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmaktadır.

● Sözleşme tarihinden sonra kesilen faturanın ödeme süresi 5 iş günüdür.

● Sözleşmenin imzalanmasından sonra hizmeti alan tarafından kaynaklı
herhangi bir sebepten seminerin yapılmaması durumunda bedel cari bakiye
olarak kaydedilir.

● Seminer, hizmeti alan kuruluşun kendi imkanları ile yapılabileceği gibi
ETMD’nin altyapısı kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

● Seminer daveti, e-posta, ETMD Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
sayfalarında ilan edilir.

● Seminer sonunda bilgilerini paylaşım onayı veren katılımcıların listesi firmaya
iletilir.

● Seminer video'ları kaydedilerek ETMD youtube kanalında yayınlanır.

Seminerin düzenlenme tarihinden bir gün öncesinde seminere talep sözleşmede belirtilen sayının
altında kalması durumunda seminer başka bir tarihe ertelenir.

Fiyat : 2500 TL/seminer

Bu sayfa dahil toplamda 7 sayfada yazılmış olan tüm şart ve taahhütler yapılacak
sözleşmenin değişmez bir ekidir.

*ETMD önceki sayfalarda sunulan hizmet ve fiyatları önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Banka hesap bilgileri

Dernek : Türkiye İş Bankası Balmumcu/İstanbul Şubesi,

IBAN TR13 0006 4000 0011 1351 2064 77

İktisadi İşletme : Türkiye İş Bankası Balmumcu/İstanbul Şubesi,

IBAN TR50 0006 4000 0011 1351 1502 30

Kozyatağı Mahallesi Gülbahar Sokak
No:15, Ege Yıldız Sitesi B Blok. D:23,
34742 Kadıköy/İstanbul

0216 464 70 80

0216 464 70 83

info@etmd.org.tr

etmd.org.tr

ETMD.TR

ETMD_Resmi

etmd.tr

ETMD

ETMD Resmi
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