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Mevsimler birbiri ardına devrilip giderken çevremizde olan bitenin farkına varamadığımız sayısız 
an yaşadık. Şiir, öykü ve romanlar yazmaya devam etti inatla şair ve yazarlarımız. Yazmadan yaşama 
tutunmayı denedi kimisi. Dünya acıyı da sevinci de bal eyleyenlere imkânlar sunmayı sürdürdü. Ve biz 
bir avuç okur kaldık. Anılar defterinde gül yaprağı kuruttuk.

Edebiyat Burada, kültürel mirasımızı zenginleştirmeyi amaçlayan bir platform. Hâlâ sözcüklerin büyüsüne 
inanan, kararlı okurlar için.

Ali Gençtürk, Serkan Türk, Namık Somel, Yiğit Yavuz, Eren Nadir Akşamoğlu, Dilek Bilge ve kelam sahibi 
dostların bir aradalığıyla…

Edebiyat Burada; dil, bilinç ve ruh kirliliğinden olabildiğince uzakta, bir tık uzağınızda!

• Edebiyat alanındaki tüm gelişmeleri duyurmak ve güncel içerikleri ile okurlara rehberi olması adına 2018 
yılının başında “Edebiyat Burada” ismi ile kurulmuştur.

• 22 Şubat 2018’de ilk videosu ile birlikte YouTube üzerinde yayına başlayan Edebiyat Burada, 2019 yılının başı 
itibariyle web portalını hayata geçirerek takipçilerinin taleplerine yanıt vermiştir.

• Sitenin içeriği, editörler tarafından özel olarak planlanmış 10 ana kategoriden oluşmaktadır. Bunlar: Haber, 
Kitaplar, Dergiler, İnceleme, Söyleşi, Öykü, Popüler Kültür, Çeviri, Kültür Sanat ve Atlas.

• Sitemiz günlük ortalama 1200 ile 1600, aylık ise 30.000’den fazla kez edebiyat severler tarafından ziyaret 
ediliyor.

• “Edebiyat Burada” isimli YouTube kanalımızda sayısı her geçen gün artan abonelerimize; yazarlarla sohbet, 
kitap eleştirileri, çeviri incelemeleri vb. içeriklerimizi sunuyoruz.

EDEBİYATBURADA
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EDEBİYAT BURADA HAKKINDA



A1

A1 728x90 - 1200,00 TL

A2 728x90 - 1000,00 TL

A3 728x90 - 1000,00 TL

A4 300x250 - 800,00 TL

A5 300x250 - 750,00 TL

A6 300x250 - 700,00 TL

* Belirtilen fiyatlar aylık reklam bedeli olup bu fiyatlara KDV dahil değildir.
* Reklamlar 2022 yılına özel fiyatlandırılmıştır.
* 6 aylık reklam alımında %10, 1 senelik reklam alımında %30 indirim uygulanmaktadır.

www.EDEBİYATBURADA.com
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Giriş Sayfası Reklam Alanları

EDEBİYAT BURADA REKLAM ALANLARI



B1 - 600,00 TL

B2 728x90 - 400,00 TL

B3 728x90 - 600,00 TL

B4 300x250 - 550,00 TL

B5 300x250 - 500,00 TL

www.EDEBİYATBURADA.com
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* Belirtilen fiyatlar aylık reklam bedeli olup bu fiyatlara KDV dahil değildir.
* Reklamlar 2022 yılına özel fiyatlandırılmıştır.
* 6 aylık reklam alımında %10, 1 senelik reklam alımında %30 indirim uygulanmaktadır.
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İç Sayfa Reklam Alanları

EDEBİYAT BURADA REKLAM ALANLARI



C1 300x250 - 500,00 TL

C1 300x250 - 400,00 TL

C2 300x250 - 400,00 TL

C2 300x250 - 300,00 TL

www.EDEBİYATBURADA.com

C3C1

C2

C4

* Belirtilen fiyatlar aylık reklam bedeli olup bu fiyatlara KDV dahil değildir.
* Reklamlar 2022 yılına özel fiyatlandırılmıştır.
* 6 aylık reklam alımında %10, 1 senelik reklam alımında %30 indirim uygulanmaktadır.
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Yazı İçi Reklam Alanları

EDEBİYAT BURADA REKLAM ALANLARI



D1 728x90 - 400,00 TL

D2 728x90 - 300,00 TL

www.EDEBİYATBURADA.com

C1

D2

D1

* Belirtilen fiyatlar aylık reklam bedeli olup bu fiyatlara KDV dahil değildir.
* Reklamlar 2022 yılına özel fiyatlandırılmıştır.
* 6 aylık reklam alımında %10, 1 senelik reklam alımında %30 indirim uygulanmaktadır.
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Yazarlar Sayfası Reklam Alanı

EDEBİYAT BURADA REKLAM ALANLARI



E1 1920x1080 - 500,00 TL E2 1920x1080 - 300,00 TL

EDEBİYATBURADA

E1

D2

• YouTube kanalı için hazırlanan içeriklerde, videolar başlamadan önce maks. 15 sn. olmak üzere, 
sponsor olan firmanın/markanın animasyonu oynatılır.

• Bu alanda yayınlanması için dilerseniz bir ürününüzü, dilerseniz markanızı açıklayıcı bir video içerik 
gönderebilirsiniz.

• Edebiyat Burada’nın tüm sosyal medya hesaplarında, web portalında ve tabii YouTube üzerinde 
yayınlanacak aynı içeriğe ait videoların başında da kullanılacaktır.

• YouTube kanalı için hazırlanan içeriklerde, videoların bitiminde maks. 15 sn. olmak üzere, sponsor 
olan firmanın/markanın animasyonu oynatılır.

• Bu alanda yayınlanması için dilerseniz bir ürününüzü, dilerseniz markanızı açıklayıcı bir video içerik 
gönderebilirsiniz.

E1

E2

* Belirtilen fiyatlar aylık reklam bedeli olup bu fiyatlara KDV dahil değildir.
* Reklamlar 2022 yılına özel fiyatlandırılmıştır.
* 6 aylık reklam alımında %10, 1 senelik reklam alımında %30 indirim uygulanmaktadır.
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Youtube Giriş Reklam Alanı

EDEBİYAT BURADA REKLAM ALANLARI



www.edebiyatburada.com
info@edebiyatburada.com
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Bizimle 
çalıştığınız 

için teşekkür 
ederiz.


