
TARİH-İ KADİM | SPONSORLUK, REKLAM VE BAĞIŞ 
 
Tarih-i Kadim; bilginin en değerli hazine olduğu ve yanlış bilginin, doğru bilgiden daha hızlı yayıldığı 
günümüz dünyasında sizlere Ağustos 2015 tarihinden itibaren internet üzerinde tarafsız, doğru, güvenilir 
ve görsel kaliteye önem verecek biçimde estetik bir tarih anlatımı yapmayı kendine görev edinmiş, 
patentli, 6 üniversite öğrencisinden oluşan bir topluluktur.  
 
İnternet sitemizde; makaleler, galeriler, listeler, çeviriler, incelemeler ve kitap tanıtımları hazırlamakta 
olup, sosyal medya hesaplarımızda da görsel kaliteyi de göz önünde bulundurarak, kaynaklara dayalı, 
tarafsız ve bilgilendirici paylaşımlar yapmaktayız. Herhangi bir ideoloji ve görüşü asla esas almamakla ya 
da ispat kaygısı gütmemekle birlikte, bu işi gönüllü olarak ve Eylül 2018 tarihinden itibaren de patentli 
olarak yapmaktayız. Birtakım yayınevleri ile çalışma ortaklığı yapmakla birlikte, yakın zamanda, dönemin 
birtakım kaynaklarının çevirisinin birleşimi olan ve akademik nitelik taşıyan “Denizaşırı Ülke’den 
Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)” isimli eserimiz de raflarda olacak. Eser; Selçuklular, 
Eyyûbîler ve Bizans hakkında da önemli bilgiler içeren 41 adet Haçlı mektunun çevirisini ve notlarını 
içeriyor. Bu tür akademik çalışmalara ekip olarak ilerleyen süreçlerde de devam edeceğiz. 
 

İnternet Sitesi İstatistiklerimiz 
 
Mayıs 2017 tarihinde hizmete başlayan www.tarihikadim.com adresinde; 64’ü makale, 8’i galeri, 8’i 
inceleme, 6’sı liste, 6’sı çeviri ve 2’si kitap tanıtımı olmak üzere toplamda 94 içerik bulunmaktadır (son 
güncelleme: 23.10.2018). İçeriklerimizin önemli bir kısmı Google aramalarında üst sıralarda yer 
almaktadır. 
 

Mayıs 2017 – Eylül 2018 Tekil Görüntülenme Oranlarımız 
 

Mayıs 2017: 34.074 
Haziran 2017: 27.344 
Temmuz 2017: 20.068 
Ağustos 2017: 10.026 

Eylül 2017: 26.250 
Ekim 2017: 14.253 
Kasım 2017: 32.860 
Aralık 2017: 36.237 
Ocak 2018: 28.078 
Şubat 2018: 34.369 
Mart 2018: 43.181 
Nisan 2018: 20.811 
Mayıs 2018: 22.654 

Haziran 2018: 13.021 
Temmuz 2018: 17.442 
Ağustos 2018: 32.427 

Eylül 2018: 18.727 
 

Toplam Tekil Görüntülenme: 431.822 
Toplam Çoğul Görüntülenme: 1.121.936 

 
 

http://www.tarihikadim.com/


 
 

Sosyal Medya İstatistiklerimiz 

 
Facebook beğeni sayımız: 49.300 

Twitter takipçi sayımız: 26.185 
Instagram takipçi sayımız: 4.560 
Youtube abone sayımız: 1.610 

 
Son güncelleme: 21.10.2018 

 
3 yıldır yüksek hassasiyet ve özenle yürüttüğümüz, maddi-manevi yatırım yaptığımız, herhangi düzenli 
bir gelirimizin olmadığı bu işi daha da ileri taşımaya çalışırken desteğinize ihtiyaç duymaktayız.  

 

İleriye Yönelik Planlarımız 
 

* Sistemli bir mobil uygulama.  
* Düzenli (aylık, 2 aylık ya da mevsimlik) bir dergi.  

* Yeni kitap projeleri.  
* Daha geniş yazar kadrosu ve sosyal medya ekibi (tarihin farklı alanlarıyla ilgili, daha geniş ölçekte 

düzenli içerikler üreten yazarlar, editörler, grafikerler, vb.).  
* Tarih üzerine yapılacak organizasyonlar (konferanslar, seminerler, vb.).  

* Tarih üzerine tarafsız, kaynaklara dayalı ve estetik bir hizmet sunacak olan geniş ölçekli bir Youtube 
kanalı. 

 

 Nasıl destek olabilirsiniz?  
 

1 – Sponsorluk: Tarih-i Kadim’e maddi sponsor olarak, bizimle ortak projeler üretebilir ve 
çalışmalarımızda en yüksek verime ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.  

 
2 – Reklam: Aylık 50.000’den fazla görüntülenmeye ulaşan ve bu oranını gittikçe daha da yukarılara 

taşıyan internet sitemize reklam verebilirsiniz (reklam paketlerimiz aşağıdadır). 
 

3 – Bağış: Yapacağınız bağışlar ile; internet sitemiz ile ilgili ödemelerimize (hosting, domain, vb.), daha 
fazla kişiye ulaşabilmemiz adına sosyal medya hesaplarımız üzerinden vereceğimiz reklamlara, yeni 
teknik ekipmanlar alabilmemize ve daha fazla akademik kaynağa ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. 

 
REKLAM PAKETLERİMİZ 

 

İnternet Sitesi Paketleri 
 

Küçük Paket: İnternet sitemizdeki 4 ve 5 numaralı reklam alanlarına eklenecek reklam (aylık 
250 TL). 

 
Orta Paket: İnternet sitemizdeki 3, 4 ve 5 numaralı reklam alanlarına eklenecek reklam + 2 

içeriğimizin içine eklenecek reklam (aylık 500 TL). 
Tam Paket: İnternet sitemizdeki 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı reklam alanlarına eklenecek reklam + 

3 içeriğimizin içine eklenecek reklam (aylık 1000 TL). 



 

Sosyal Medya Paketleri 
 

1 – Tekli Paketler: 
 

Facebook’ta yapılacak tek seferlik kitap tanıtımı: 300 TL 
 

Twitter’da yapılacak tek seferlik kitap tanıtımı: 200 TL 
 

Instagram hikayesinde yapılacak tek seferlik kitap tanıtımı: 100 TL 
 

2 - Çoklu Paketler: 
 

Küçük Paket: 1 kitabın, Twitter’da ve Instagram hikayesinde Cumartesi ve Pazar akşamları (aylık 
toplamda 8 kere) yapılacak tanıtımı: Aylık 300 TL. 

 
Büyük Paket: 2 kitabın, Twitter’da ve Instagram hikayesinde, 1.’si Perşembe ve Cuma akşamları, 2.’si 

Cumartesi ve Pazar akşamları (aylık toplamda 16 kere) olmak üzere yapılacak tanıtımı: Aylık 500 TL. 
 

Hem internet sitemiz hem de sosyal medya hesaplarımızda yayınlatmak istediğiniz reklamlarla ilgili 
farklı teklif kombinasyonları ve sorularınız ile ilgili bizimle (tarihkadim@gmail.com) iletişime 

geçebilirsiniz. 
 

 

mailto:tarihkadim@gmail.com

