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2 TAKVİM GAZETESİ REKLAM TARİFESİ 2017  

RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Arka Sayfa 367 431

2. Sayfa 348 410

3. ve 5. Sayfalar 295 345

Ekonomi Sayfaları 281 329

Göbek sayfalar 267 313

Tercihli 211 253

Arka Sayfa İçi 258 302

Diğer Sayfalar 186 224

Turizm 162 195

RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Ekonomi sayfaları 145 177

İlan sayfaları (Şehir + Taşra) 119 158

Taşra baskısı 37 47

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

Ekonomi sayfaları 193 231

İlan sayfaları 156 198

Sosyal ilanlar (Vefat, başsağlığı, teşekkür vb.) 78 99

Mevzuat ilanları 87 119

Turizm 74 90

Eğitim 87 106

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

Ekonomi sayfaları 127 154

İlan sayfaları (Şehir + Taşra) 104 133

Sosyal ilanlar (Vefat, başsağlığı, teşekkür vb.) 61 78

Taşra baskısı 25 40

MAKTU İLANLAR (TL)

1. sayfa logo yanı (4 st x 5,5 cm) 10.000 12.000

1. sayfa sağ alt köşe (2 st x 10 cm) 9.000 11.000

Sürmanşet (9 st x 5 cm) 27.000 32.000

Sürmanşet (9 st x 7 cm) 40.000 47.000

Sürmanşet (9 st x 10 cm) 57.000 67.000

TÜRKİYE BASKISI

İSTANBUL BASKISI

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.
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RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Ankara 53 63

İzmir 39 46

Adana 18 22

Antalya 18 22

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

Ankara 46 53

İzmir 19 38

Adana 15 19

Antalya 15 18

SECTION TÜRKİYE BASKISI (TL.)

4 Sayfa 50.000 60.000

8 Sayfa 80.000 95.000

• Bölge baskısı ilanlarda gün ve yer garantisi verilmez.

• Section fi yatları indirim koşullarından yararlanamaz.
• Maktu ilanlarda, yazı işleri onayı gerekmektedir ve yayın garantisi verilmez.

BÖLGE BASKILARI

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.



4 TAKVİM GAZETESİ REKLAM TARİFESİ 2017  

INSERT REKLAM TARİFESİ, TEKNİK ve İNDİRİM KOŞULLARI

A4 boyutunda (TL. / 1000 Adet)

Sayfa sayısı 0-50.000
50.001-
100.000

100.001+

2 - 16  190     140     113    

17 - 36  200     146     115    

Fiyatlar haftasonu için geçerlidir. Hafta içi dağıtılan 
insertler için %5 indirim uygulanır.

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.

FİYATLANDIRMA
• Insert dağıtım fi yatları A4 boyutuna göre verilmiştir. A3 bo-

yutundaki insert dağıtım fi yatları hesaplanırken insert sayfa 
sayısının 2 katı, A5 boyutu dağıtım fi yatı hesaplanırken sayfa 
sayısının yarısı uygulanır.

• Ara boyuttaki insertlerin fi yat hesabında en yakın bir üst 
boyut fi yatı uygulanır.

• Bütçe büyüklüğü ve Gazetenin dağıtım oranına göre özel 
indirimler için lütfen Turkuvaz Reklam yetkilileriyle görü-
şünüz.

• Insert rezervasyon iptalini yayın tarihinden 2 gün önce 
yapılması halinde reklam bedelinin %50’si,

• 1 gün öncesinde ise %85’i kesinlikle fatura edilir.

INSERT TESLİM
• İstanbul ve taşrası için insert malzemesinin dağıtım tarihin-

den iki gün önce saat 16.00’a kadar, Türkiye baskısı insert 
malzemesinin ise Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Sabah 
Samandıra tesislerine teslim edilmesi gerekir.

BOYUT
• Insert ebatları, minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 

25 cm x 35 cm olmalıdır.
• Insert, tek yaprak olduğunda gramajı minimum 135 gr/m2 

ebatları ise minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 
22 cm x 32 cm olmalıdır. Insert çok sayfalı olduğunda sayfa 
sayısı maksimum 48 sayfa olmalıdır. 

• A5 boyutundan (148 x 210 mm) daha küçük boyutlu insert-
ler dağıtılmaz.

GRAMAJ
• Insert, 4 sayfa olursa gramaj min. 90 gr/m2, 8 sayfa olursa 

gramaj min. 60 gr/m2, 16 sayfa olursa gramaj 
min. 38 gr/m2 olmalıdır.

• Insert kalınlığı 3mm’den fazla olmamalıdır.
• Insertlerin hepsi aynı ölçüde düzgün (doğrusal) kesilmeli.
• Eğer ciltleme zımba teli varsa, telin kalınlığı insert’in kalınlı-

ğından fazla olmamalıdır.

KATLAMA
• Insertin sırtı uzun kenarı olmalıdır.
• Kırım sonrası ortası açık insertler ve akordiyon şeklinde 

insertler atılamaz.
• Bütün kırım şekillerinde sırt kapalı olmalıdır.

PAKETLEME
• Insertler baskı sonrasında, mürekkebi kuruduktan ve statik 

elektriği alındıktan sonra paketlenmelidir.
• Insertlerin Palet üzerinde sırtları aynı yöne bakacak şekilde 

istifl enmiş ve streç fi lm ile ambalajlanmış olarak teslim 
edilmesi gerekir.

HAT SEÇİMİ
• İstanbul Şehir ve Taşra’da hat seçerken hattın tamamını 

almak gerekir. Diğer Bölgeler’de ise hat içinden bir bölge 
veya merkez seçilebilir.    
     

LÜTFEN DİKKAT: Çok sayfalı insertlerin maksimum kağıt gra-
majıyla ilgili mutlaka bilgi alınmalıdır. Dağıtılması planlanan 
tüm insertlerin maketleri teknik servisimize ulaştırılmalıdır.

• Rezervasyonu yapılan ve dağıtıma sevk edilen 
insertler nadirende olsa dağıtım sırasında aksaklıklar 
yaşanabiliyor. Bu durumun tespiti için bayi kapı-
sında bulunan Turkuvaz Dağıtım bayi numarasını 
bize e-posta yada telefon yolu ile bildirmenizi rica 
ederiz. 

• Şikayetler bize ulaştığında müfettişlerimiz ilgili 
bayiye yönlendirilip gerekli kontroller sonrası rapor 
oluşturulur.

• Şikayetlerin aynı gün içerisinde yapılması önemle 
rica olunur. Insert piyasadayken tespiti işleyişin hem 
hızlı hem sonuç verici olmasını sağlar. Gazeteler pi-
yasa tarihinden 1 - 2 gün sonra imhaya gider. Daha 
sonraki günlerde yapılan itirazlarda sağlıklı sonuç 
alınamayabilir.

INSERT İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İLAN İTİRAZ YETKİLİSİ:

Melek BARUTÇUGİL
(Kalite Kontrol Grup Koordinatörü)

t: 0212 - 354 33 98
f: 0212 - 354 30 07
e: melek.barutcugil@sabah.com.tr

Kerim KUL
(Kalite Kontrol Uzmanı)

t: 0212 - 354 38 46
f: 0212 - 354 30 07
e: kerim.kul@sabah.com.tr
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6 FOTOMAÇ GAZETESİ REKLAM TARİFESİ 2017

Renkli 167 220 242

Siyah / Beyaz 133 179 198

RENKLİ (TL/st.cm)
SALI - ÇARŞAMBA 

PERŞEMBE - CUMA
CUMARTESİ - PAZAR 

PAZARTESİ
DERBİ

SONRASI
Arka Sayfa 348 463 510

2. sayfa 310 406 446

3. ve 5. sayfalar 325 426 469

7. sayfa 282 369 406

Arka sayfa içi 251 325 358

Göbek arkası 216 268 294

Diğer 179 230 253

MAKTU İLANLAR (TL)

Sürmanşet (9 st x 5 cm) 22.400 28.500 31.300

Sürmanşet (9 st x 7 cm) 31.300 40.000 44.000

Sürmanşet (9 st x 10 cm) 44.000 56.000 61.400

1. Sayfa logo yanı (2 st x 6,5 cm) 15.000 19.000 22.000

1. Sayfa alt köşe (2 st x 10 cm) 11.200 14.400 15.800

SİYAH BEYAZ (TL)

St. x Cm. 150 191 210

• Siyah/Beyaz ilanlarda sayfa tercihi yapılamaz.

RENKLİ (TL/st.cm)

İstanbul 140 191 210

Ankara 62 76 84

İzmir 46 55 61

Adana 21 26 29

Antalya 21 26 29

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

İstanbul 123 152 167

Ankara 54 63 70

İzmir 22 46 51

Adana 18 23 25

Antalya 18 21 23

• Bölge baskısı ilanlarda gün ve yer garantisi verilmez.

TÜRKİYE BASKISI

BÖLGE BASKILARI

İDDAA EKİ (TL/st.cm) TABLOİD BOYUTTADIR.

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.
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INSERT REKLAM TARİFESİ, TEKNİK ve İNDİRİM KOŞULLARI

FİYATLANDIRMA
• Insert dağıtım fi yatları A4 boyutuna göre verilmiştir. A3 bo-

yutundaki insert dağıtım fi yatları hesaplanırken insert sayfa 
sayısının 2 katı, A5 boyutu dağıtım fi yatı hesaplanırken sayfa 
sayısının yarısı uygulanır.

• Ara boyuttaki insertlerin fi yat hesabında en yakın bir üst 
boyut fi yatı uygulanır.

• Bütçe büyüklüğü ve Gazetenin dağıtım oranına göre özel 
indirimler için lütfen Turkuvaz Reklam yetkilileriyle görü-
şünüz.

• Insert rezervasyon iptalini yayın tarihinden 2 gün önce 
yapılması halinde reklam bedelinin %50’si,

• 1 gün öncesinde ise %85’i kesinlikle fatura edilir.

INSERT TESLİM
• İstanbul ve taşrası için insert malzemesinin dağıtım tarihin-

den iki gün önce saat 16.00’a kadar, Türkiye baskısı insert 
malzemesinin ise Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Sabah 
Samandıra tesislerine teslim edilmesi gerekir.

BOYUT
• Insert ebatları, minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 

25 cm x 35 cm olmalıdır.
• Insert, tek yaprak olduğunda gramajı minimum 135 gr/m2 

ebatları ise minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 
22 cm x 32 cm olmalıdır. Insert çok sayfalı olduğunda sayfa 
sayısı maksimum 48 sayfa olmalıdır. 

• A5 boyutundan (148 x 210 mm) daha küçük boyutlu insert-
ler dağıtılmaz.

GRAMAJ
• Insert, 4 sayfa olursa gramaj min. 90 gr/m2, 8 sayfa olursa 

gramaj min. 60 gr/m2, 16 sayfa olursa gramaj 
min. 38 gr/m2 olmalıdır.

• Insert kalınlığı 3mm’den fazla olmamalıdır.
• Insertlerin hepsi aynı ölçüde düzgün (doğrusal) kesilmeli.
• Eğer ciltleme zımba teli varsa, telin kalınlığı insert’in kalınlı-

ğından fazla olmamalıdır.

KATLAMA
• Insertin sırtı uzun kenarı olmalıdır.
• Kırım sonrası ortası açık insertler ve akordiyon şeklinde 

insertler atılamaz.
• Bütün kırım şekillerinde sırt kapalı olmalıdır.

PAKETLEME
• Insertler baskı sonrasında, mürekkebi kuruduktan ve statik 

elektriği alındıktan sonra paketlenmelidir.
• Insertlerin Palet üzerinde sırtları aynı yöne bakacak şekilde 

istifl enmiş ve streç fi lm ile ambalajlanmış olarak teslim 
edilmesi gerekir.

HAT SEÇİMİ
• İstanbul Şehir ve Taşra’da hat seçerken hattın tamamını 

almak gerekir. Diğer Bölgeler’de ise hat içinden bir bölge 
veya merkez seçilebilir.    
     

LÜTFEN DİKKAT: Çok sayfalı insertlerin maksimum kağıt gra-
majıyla ilgili mutlaka bilgi alınmalıdır. Dağıtılması planlanan 
tüm insertlerin maketleri teknik servisimize ulaştırılmalıdır.

A4 boyutunda (TL. / 1000 Adet)

Sayfa sayısı 0-50.000
50.001-
100.000

100.001+

2 - 16  190     140     113    

17 - 36  200     146     115    

Fiyatlar haftasonu için geçerlidir. Hafta içi dağıtılan 
insertler için %5 indirim uygulanır.

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.

• Rezervasyonu yapılan ve dağıtıma sevk edilen 
insertler nadirende olsa dağıtım sırasında aksaklıklar 
yaşanabiliyor. Bu durumun tespiti için bayi kapı-
sında bulunan Turkuvaz Dağıtım bayi numarasını 
bize e-posta yada telefon yolu ile bildirmenizi rica 
ederiz. 

• Şikayetler bize ulaştığında müfettişlerimiz ilgili 
bayiye yönlendirilip gerekli kontroller sonrası rapor 
oluşturulur.

• Şikayetlerin aynı gün içerisinde yapılması önemle 
rica olunur. Insert piyasadayken tespiti işleyişin hem 
hızlı hem sonuç verici olmasını sağlar. Gazeteler pi-
yasa tarihinden 1 - 2 gün sonra imhaya gider. Daha 
sonraki günlerde yapılan itirazlarda sağlıklı sonuç 
alınamayabilir.

INSERT İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İLAN İTİRAZ YETKİLİSİ:

Melek BARUTÇUGİL
(Kalite Kontrol Grup Koordinatörü)

t: 0212 - 354 33 98
f: 0212 - 354 30 07
e: melek.barutcugil@sabah.com.tr

Kerim KUL
(Kalite Kontrol Uzmanı)

t: 0212 - 354 38 46
f: 0212 - 354 30 07
e: kerim.kul@sabah.com.tr
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RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Arka Sayfa 294 345

2. Sayfa 278 328

3. ve 5. Sayfalar 236 276

Ekonomi Sayfaları 225 263

Göbek sayfalar 214 250

Tercihli 170 202

Arka Sayfa İçi 204 242

Diğer Sayfalar 149 179

Eğitim 135 160

Turizm 130 155

Seri İlan Sayfaları Ticari İlanlar 94 113

İnsan Kaynakları İlanları  104 125

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

Ekonomi Sayfaları 169 197

İlan Sayfaları 112 134

Sosyal İlanlar (Vefat, başsağlığı, teşekkür vb.) 123 148

Mevzuat İlanları 61 83

Eğitim 100 120

Turizm 95 115

Seri İlan Sayfaları Ticari İlanlar 74 89

İnsan Kaynakları İlanları 78 94

MAKTU İLANLAR (TL)

1.Sayfa logo yanı (3 st x 5 cm) 8.000 9.600

1.Sayfa sağ alt köşe (2 st x 10 cm) 7.200 8.800

Sürmanşet (9 st x 5 cm) 21.600 25.600

Sürmanşet (9x7) 32.000 37.600

Sürmanşet (9x10) 45.600 53.600

TÜRKİYE BASKISI

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.



11YENİ ASIR GAZETESİ REKLAM TARİFESİ 2017

RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Tercihli 135 162

İlan Sayfaları 120 145

Turizm ve Eğitim 108 128

Seri İlan Sayfaları Ticari İlanlar 75 90

Eleman 83 100

SİYAH BEYAZ (TL/st.cm)

Tercihli 108 129

İlan Sayfaları 96 116

Turizm ve Eğitim 86 102

Seri İlan Sayfaları Ticari İlanlar 60 72

Eleman 67 80

EGE BASKISI

RENKLİ (TL/st.cm) SARMAŞIK CUMARTESİ VE PAZAR
Tercihli Sayfalar / R 85 100

Tercihli Sayfalar / SB 68 80

İlan Sayfaları / R 75 90

İlan Sayfaları / SB 60 70

MAKTU İLANLAR (TL)

Logo yanı (2 st x7cm) 4.000 4.800

Sürmanşet (9 st x 5 cm) 10.800 12.800

Sürmanşet (9 st x 7 cm) 16.000 18.800

Sürmanşet (9 st x 10 cm) 28.350 24.300

EKLER TARİFESİ

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.

DİKKAT:
Yeni Asır Sarmaşık eki, Pazartesi hariç diğer hafta içi günler, 
Yeni Asır Cumartesi, Cumartesi günleri, 
Yeni Asır Pazar, Pazar günü Yeni Asır’la birlikte ücretsiz yayınlanır. 

SOSYAL İLANLAR (Vefat, başsağlığı, teşekkür vb.)

30 st.cm’e kadar 31 st.cm üzeri

Siyah - Beyaz (TL./st.cm) 98 85
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INSERT REKLAM TARİFESİ, TEKNİK ve İNDİRİM KOŞULLARI

A4 boyutunda (TL. / 1000 Adet)

Sayfa sayısı 0-50.000
50.001-
100.000

100.001+

2 - 16  170     126     105    

17 - 36  180     130     107    

Fiyatlar haftasonu için geçerlidir. Hafta içi dağıtılan 
insertler için %5 indirim uygulanır.

Tarifedeki fi yatlara “Ajans Hizmet Bedeli” dahil, “KDV” hariçtir.

FİYATLANDIRMA
• Insert dağıtım fi yatları A4 boyutuna göre verilmiştir. A3 bo-

yutundaki insert dağıtım fi yatları hesaplanırken insert sayfa 
sayısının 2 katı, A5 boyutu dağıtım fi yatı hesaplanırken sayfa 
sayısının yarısı uygulanır.

• Ara boyuttaki insertlerin fi yat hesabında en yakın bir üst 
boyut fi yatı uygulanır.

• Bütçe büyüklüğü ve Gazetenin dağıtım oranına göre özel 
indirimler için lütfen Turkuvaz Reklam yetkilileriyle görü-
şünüz.

• Insert rezervasyon iptalini yayın tarihinden 2 gün önce 
yapılması halinde reklam bedelinin %50’si,

• 1 gün öncesinde ise %85’i kesinlikle fatura edilir.

INSERT TESLİM
• İstanbul ve taşrası için insert malzemesinin dağıtım tarihin-

den iki gün önce saat 16.00’a kadar, Türkiye baskısı insert 
malzemesinin ise Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Sabah 
Samandıra tesislerine teslim edilmesi gerekir.

BOYUT
• Insert ebatları, minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 

25 cm x 35 cm olmalıdır.

• Insert, tek yaprak olduğunda gramajı minimum 135 gr/m2 
ebatları ise minimum 15 cm x 21 cm, maksimum 
22 cm x 32 cm olmalıdır. Insert çok sayfalı olduğunda sayfa 
sayısı maksimum 48 sayfa olmalıdır. 

• A5 boyutundan (148 x 210 mm) daha küçük boyutlu insert-
ler dağıtılmaz.

GRAMAJ
• Insert, 4 sayfa olursa gramaj min. 90 gr/m2, 8 sayfa olursa 

gramaj min. 60 gr/m2, 16 sayfa olursa gramaj 
min. 38 gr/m2 olmalıdır.

• Insert kalınlığı 3mm’den fazla olmamalıdır.
• Insertlerin hepsi aynı ölçüde düzgün (doğrusal) kesilmeli.
• Eğer ciltleme zımba teli varsa, telin kalınlığı insert’in kalınlı-

ğından fazla olmamalıdır.

KATLAMA
• Insertin sırtı uzun kenarı olmalıdır.
• Kırım sonrası ortası açık insertler ve akordiyon şeklinde 

insertler atılamaz.
• Bütün kırım şekillerinde sırt kapalı olmalıdır.

PAKETLEME
• Insertler baskı sonrasında, mürekkebi kuruduktan ve statik 

elektriği alındıktan sonra paketlenmelidir.
• Insertlerin Palet üzerinde sırtları aynı yöne bakacak şekilde 

istifl enmiş ve streç fi lm ile ambalajlanmış olarak teslim 
edilmesi gerekir.
     

LÜTFEN DİKKAT: Çok sayfalı insertlerin maksimum kağıt gra-
majıyla ilgili mutlaka bilgi alınmalıdır. Dağıtılması planlanan 
tüm insertlerin maketleri teknik servisimize ulaştırılmalıdır.

• Rezervasyonu yapılan ve dağıtıma sevk edilen 
insertler nadirende olsa dağıtım sırasında aksaklıklar 
yaşanabiliyor. Bu durumun tespiti için bayi kapı-
sında bulunan Turkuvaz Dağıtım bayi numarasını 
bize e-posta yada telefon yolu ile bildirmenizi rica 
ederiz. 

• Şikayetler bize ulaştığında müfettişlerimiz ilgili 
bayiye yönlendirilip gerekli kontroller sonrası rapor 
oluşturulur.

• Şikayetlerin aynı gün içerisinde yapılması önemle 
rica olunur. Insert piyasadayken tespiti işleyişin hem 
hızlı hem sonuç verici olmasını sağlar. Gazeteler pi-
yasa tarihinden 1 - 2 gün sonra imhaya gider. Daha 
sonraki günlerde yapılan itirazlarda sağlıklı sonuç 
alınamayabilir.

INSERT İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İLAN İTİRAZ YETKİLİSİ:

Melek BARUTÇUGİL
(Kalite Kontrol Grup Koordinatörü)

t: 0212 - 354 33 98
f: 0212 - 354 30 07
e: melek.barutcugil@sabah.com.tr

Kerim KUL
(Kalite Kontrol Uzmanı)

t: 0212 - 354 38 46
f: 0212 - 354 30 07
e: kerim.kul@sabah.com.tr
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1. 1. sayfada ve maktu boyutlarda yayınlanacak ilanlar, yazı işleri onayı ile yayınlanır. Bu tür ilanlar yalnızca 

3. grup indirimlerden yararlanır, gün ve yayın garantisi verilmez.

2. Tam sayfa 3. sayfada ilan yayınlanması için %25 fi yat farkı uygulanır.

3. Projeler ve özel boyutlu ilanların yayınlandığı sayfa veya sayfaların mizanpaj etkisine göre özel bir 

fi yatlandırma yapılır.

4. Vakıf, dernek ve benzeri kâr amacı gözetmeyen organizasyonların ticari amaç taşımayan reklamları 

için tarife üzerinden net %50 indirim uygulanır.

5. Haber görünümündeki (Advertorial) reklamların görünür bir yerine mutlaka 12 puntoluk kalın yazı 

“Bu bir ilandır” ibaresi konulmalıdır. Bu tür ilanlara tarife üzerinden %25 fi yat farkı uygulanır.

6. Reklam rezervasyon iptalinin, yayın tarihinden 2 gün önce yapılması halinde, reklam bedelinin %50’si, 

1 gün öncesinde yapılması halinde ise %85’i reklamverene kesinlikle fatura edilir.

7. Özel nedenler dışında, yayın sayfasının değişmesi halinde; reklam, yayınlandığı sayfa fi yatından (anlaş-

ma koşulları da dikkate alınarak) fatura edilir.

8. %15 ajans komisyonu, rezervasyonların sadece yetkili reklam ajansları/medya satın alma ve planlama 

şirketlerinden gelmesi durumunda uygulanır.

9. Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu’na tabi ilanlarda, indirimler düşüldükten sonra, 

%14 Basın İlan Kurumu payı, kalan net rakam üzerinden %10 ajans hizmet payı verilir.

10. Yayınlanacak ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir. İlanın yürürlükteki 

mevzuatlara aykırı unsurlar taşıması halinde, Sabah gazetesi ilanın değiştirilmesini talep veya yayım-

lamama hakkına sahiptir. Sabah gazetesinin bu hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, ya-

yınlanan bir ilan nedeniyle herhangi bir surette 3. kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda 

kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını aynen reklam verene rücu etme hakkı 

saklıdır.

11. Yayınlanan ilanların ödeme vadesi yayın tarihinden itibaren 60 gündür. Geciken ödemelere reklam 

faturalarında belirtilen vade farkı uygulanır.

TEKNİK BİLGİLER

GENEL İLKELER
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Sabah Gazetesi İlan Rezervasyon Servisine CD, e-posta, FTP veya Wetransfer ile ilan orijinali 
gönderilirken aşağıdaki hususlara lütfen dikkat ediniz:

İlan orijinali PDF formatta gönderilmelidir. Gerekli ayarlar, ilan@sabah.com.tr adresinden istenebilir. 
Dökümanın ismi, Türkçe harfl er kullanılmadan, yayın ve tarih belirtilerek ve sonuna mutlaka dosya formatı 
uzantısı ile yazılmalıdır. (Örnek: ilanadi_sbh28tem.pdf)

1- İlan üzerindeki tüm görseller ve vektörler, CMYK renk uzayına bağlı olmalıdır.

2- İlan üzerindeki tüm fontlar Convert edilmelidir.

3- İlan geçişlerinden sonra, mutlaka ilan@sabah.com.tr adresinden onay alınmalıdır

4- İlan geçişi için kullanılacak adresler:   

GRUP GAZETELERİ İÇİN: 
E-POSTA: ilan@sabah.com.tr     

DİKKAT: İlan geçişinde teknik destek için, ilan@sabah.com.tr

SAYFA ve SÜTUN ÖLÇÜLERİ

NORMAL SAYFALAR
Sütun 1 2 3 4 5 6 7 8 9

cm 3.3 6.9 10.6 14.2 17.9 21.5 25.1 28.8 32.4

PANORAMİK İLANLAR  (9 sütundan daha büyük ilanlar)
Sütun 10 11 12 13 14 15 16 17 18

cm 38.2 41.8 45.4 49.1 52.8 56.4 60 63.2 67.5

SAYFA YÜKSEKLİĞİ: 53 cm’dir.

TABLOİD
Tam sayfa: 25 cm x 32.4 cm                            Yarım sayfa yatay: 25 cm x 16 cm

Yarım Sayfa dik: 12 cm x 32.4 cm                  Çift sayfa: 53 cm x 32.4 cm

TEKNİK BİLGİLER

İLAN GÖNDERME STANDARTLARI
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1. Gazetelerin 1. sayfasındaki reklamların yayınlanabilmesi için yazı işlerinin onayı gerekmektedir, gün ve  

yayın garantisi verilmez.

2. Gazete tam sayfa ilan eni 32.4 cm, yüksekliği ise net 53 cm’dir. 

3. Orta sayfada her iki sayfayı birlikte kullanan reklamlar için en az genişlik 10 sütundur. Bu sayfadaki gün 

ve yayın garantisi için en az ölçü 18 st x 26 cm’dir.

4. Renkli ve tercihli siyah/beyaz reklamlarda 360 st/cm’den küçük reklamlara sayfa garantisi verilemez.

5. İstanbul baskısı renkli veya siyah/beyaz tercihli ilanlarda sayfa tercihi yapılamaz.

6. İlan sayfalarındaki reklamlara teknik nedenlerden dolayı yayın günü garantisi verilmez.

7. Sözle yapılan rezervasyonun geçerli olabilmesi için onaylı ordino gönderilmesi zorunludur.

8. Dijital ortamda gönderilen reklamların rezervasyon servisimize transferinin ilan gönderim 

standartlarımıza mutlaka uygun olması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk reklam verene aittir.

9. Türkiye baskısı tüm reklamlarda ve İstanbul baskısı tercihli reklamlarda ölçü değişikliği yayın tarihinden 

bir gün önce saat 10.00’a kadardır.

10. İstanbul baskısı ticari ve seri ilan sayfası reklamlarda ölçü değişiklikleri, yayın tarihinden bir gün önce 

saat 15.00’e kadar yapılabilir.

11. Türkiye baskısında ilan görseli teslim saati, bir önceki gün 15.00; İstanbul baskısı ilanlarda ise 

19.00’dur. Gecikme durumunda sorumluluk kabul edilmez.

12. Yazılı olarak yapılmayan değişiklerde sorumluluk reklam verene aittir.

13. Renkli ilanlarda, gazete kağıdına ve gerçek ölçüde alınmış prova baskısı gönderilmelidir. Provaların, 

yayın gününden 1 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk reklam verene 

aittir.

TEKNİK BİLGİLER

GENEL TEKNİK KOŞULLAR
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KULLANILAN RENKLER
Tüm renkler CMYK’ya çevrilmelidir. Spot renkler 
CMYK’ya çevrilmeden kullanılmamalıdır.

KONTRAST
Gazete baskısının ayırt edilebilir renk yelpazesi dergi 
baskısına göre daha dardır. Sabah gazetesinin renk 
reprodüksiyon kalitesi en iyilerden biri olsa bile, beyaz 
dergi kağıdındaki baskı kalitesinden farklıdır.

DENSITE
Reklamda, hiçbir alanda, kullanılan toplam CMYK 
nokta (mürekkep) yoğunluğu (Total ink limit) 
%240’ı  aşmamalıdır. 

NOKTA ŞİŞMESİ
Gazete kağıdının hızlı mürekkep emme özelliği ve 
yüksek baskı hızından kaynaklanan nedenlerden ötürü, 
baskı sırasında nokta şişmesi yaşanır. Gazetesinde 
mekanik nokta şişmesi orta tonlarda %30 civarındadır 
ve bu şişme düşük ve yüksek tonlarda azalır.

Yukarıda belirtilen mekanik şişme dışında, gazete 
kağıdının tam beyaz olmamasından kaynaklanan 
bir de optik şişme vardır. Her iki nokta büyümesi 
de gazete baskı teknolojisi açısından kaçınılmazdır. 
Bu nedenle çalışmalarınızı hazırlarken, bu şişmeleri 
göz önüne alarak, kullandığınız renklerde şişmeyi 
kompanse edici düzeltmeler yapmanızı tavsiye ederiz. 

RENK OTURMASI
Gazetemizin baskısında 1 mm’ye yaklaşık dört nokta 
basılmaktadır. Baskı sırasında iki sıra noktaya, yani 
yaklaşık yarım milimetreye kadar renkler arasında 
kayma olabilir.

Bu nedenle çalışmalarınızdaki renkli zeminlerde dişi 
olarak kullandığınız yazı karakterlerinin en az 14 punto 
olmasını öneririz.  Renkli zeminlerde çizgilerin ise 2 

punto’dan az olmaması tavsiye edilir. Ayrıca sadece 
siyah zeminde kullanılan dişi yazıların 10 punto’dan 
düşük olmaması ve en ince siyah çizginin 1 punto’dan 
düşük kullanılmamasını gerekir.

OVERPRINT
Sadece siyah renginde “overprint” kullanılmalıdır.

SİYAH KULLANIMI
%100 siyah olması gereken yazı ve alanlar,  4 renk 
(registration) değil, tek renkte KEY (black) olmalıdır.

GRAFİK AYARLAR ve DOSYA FORMATI
Resimler en az, baskı rezolüsyonunun iki katı olan, 
254 dpi (100 dpcm) olarak kullanılmalıdır.

İşlerinizi mutlaka PDF formatta ve uygun ayarları 
kullanarak göndermenizi rica ederiz. Gerekli ayarlar, 
ilan@sabah.com.tr adresinden istenebilir.

PROVA ÇIKIŞ
Gazete reklamları için kromolin prova değil, kesinlikle 
gazete kağıdına (veya gazete kağıdına benzer kağıda) 
alınmış prova kullanılmalıdır. Provanın büyüklüğü ise 
reklamın gazetede yayınlanacak orijinal büyüklüğü ile 
aynı olması gerekmektedir.

RENK PROFİLİ
Sabah gazetesi ve diğer grup gazetelerimizde 
kullanılan renk profi li: ISOnewspaper26v4.icm’dir.

Gerektiğinde, bu profi l ilan@sabah.com.tr adresinden 
temin edilebilir.

PDF AYARLARI
Sabah ve diğer grup gazetelerinde kullanılan PDF 
versiyonu, Acrobat 4.0 (PDF 1.3)’tür.  Gerekli Acrobat 
Job Options bilgileri ilan@sabah.com.tr adresinden 
temin edilebilir.

Turkuvaz Medya Grubu gazeteleri 
ve eklerinde yayınlanan ilanların 
baskısına dair geçerli itiraz prose-
dürü aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Gazete basılmadan önce, 
uygun özellikte renkli baskı 
provasının müşteri tarafından 
gönderilmiş olması gerekir. Aksi 
halde itiraz kabul edilmez.

2. İtiraz, ilan yayın tarihinden 
en fazla bir iş günü sonra ve 
mutlaka yazılı olarak, yetkili 
departmana yapılmalıdır.

3. İtiraz konusu ilanın basılı olduğu 
örnek gazete itiraz yetkilisine 
iletilmeli ve hangi bayiden satın 
alındığı bilgisi mutlaka belirtil-
melidir.

Objektif bir değerlendirme için 
müşterimizin temin ettiği nu-
mune ile eldeki baskı örnekleri 
ve bayiden iade edilen gazeteler 
karşılaştırılır. Grup gazetelerimizin 
toplam tirajının yüksekliği ve depo 
kapasitesi nedeniyle iade gazeteler 
bekletilmemektedir.

İLAN İTİRAZ YETKİLİSİ:

Melek BARUTÇUGİL
(Satış Operasyonları Grup Koordinatörü)
t: 0212 – 354 33 98
f: 0212 – 354 33 38
e: melek.barutcugil@sabah.com.tr

REKLAM ORİJİNALİ HAZIRLIK BİLGİLERİ

İLAN İTİRAZ PROSEDÜRÜ

TEKNİK BİLGİLER
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Tarifede geçerli indirim koşulları 3 ana kategoriye ayrılmıştır:

- Temel İndirimler.

- Temel indirimlerin üzerine kullanılan ek indirimler.

- Reklam yatırımlarına göre verilen diğer indirimler.

TEMEL İNDİRİMLER

a. Bütçe indirimi: Dönemsel veya yıllık anlaşma yapan reklam verenlerin reklam yatırımlarındaki ajans 
hizmet payı dahil, net bütçesel büyüklüğe verilen indirim oranıdır.

EK İNDİRİMLER

a. Dönem indirimi: Sadece belirlenen dönemlerde yayınlanan reklamlara uygulanan indirim oranıdır.

b. Yedek reklam indirimi: Cumartesi ve Pazar günleri geçerli değildir. Hafta içi günlerde ise 2., 3., 5. ile 
Ekonomi Sayfaları ve Arka Sayfa haricindeki sayfalarda geçerlidir.

c. Alan indirimi: Tam sayfa reklam etkinliğinden faydalanmak isteyen reklam verenlere sunulan 
indirim oranıdır.

d. Sektör destek indirimi: Bu indirim oranı, 2., 3., 5. ile Ekonomi Sayfaları ve Arka Sayfa haricindeki 
sayfalarda, Sabah tarafından belirtilen dönem ve sektörlerde kullanılır. Bu indirim oranından yararlanan 
reklamlara yayın günü garantisi verilmez.

DİĞER İNDİRİMLER

a. Bütçe artış indirimi: Gazetelerdeki reklam yatırımlarını artıran reklam verenlerimize verilen özel indirim 
oranıdır. Bu indirim, artış yapılan miktara uygulanır ve yıl sonunda verilir.

DİKKAT: Dönem veya yıllık anlaşma süresinin bitiminde, anlaşma koşullarının yerine getirilmemiş olması halinde, hakedilen 
indirim oranı yeniden hesaplanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.

İNDİRİM KOŞULLARI

TEKNİK BİLGİLER
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BÖLGE TESİSLERİ

SABAH SANTRAL 0212 - 354 30 00

İSTANBUL MATBAA 0216 - 585 90 00

ANKARA 0312 - 292 50 50

İZMİR 0232 - 497 15 00

ANTALYA 0242 - 340 45 50

ADANA 0322 - 457 44 99

YENİ ASIR 0232 - 441 50 00

BÖLGE BASKILARININ ULAŞTIĞI İLLER

Ankara baskısıİstanbul baskısı

Adana baskısıAntalya baskısı

İzmir
baskısı

Edirne

Kırklareli

İstanbul

Yalova

Bursa Bilecik

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Kastamonu Sinop

Samsun

Ordu Giresun
Trabzon

Artvin Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Muş

Bitlis

Batman
Siirt

Bingöl

Van

Hakkari
Şırnak

Mardin
Şanlıurfa

Gaziantep

Kilis

Hatay

Osmaniye
Adana

Mersin

KaramanAntaya

Burdur
Muğla

Aydın

İzmir

Manisa

Uşak

Denizli

Kütahya

Afyon

Eskişehir

Konya
Niğde

Aksaray

Nevşehir

Kırşehir

Kırıkkale
Yozgat

Kayseri

K.Maraş

Malatya

Adıyaman

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane
Bayburt Erzurum

Elazığ

Diyarbakır

Çorum
Amasya

Tokat

Sivas

Çankırı

Isparta

AnkaraBalıkesir

Çanakkale

Karabük

Bartın

Kocaeli

Tekirdağ
Rize

 
TEKNİK BİLGİLER


