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XXI Mimarlık, 
Tasarım ve Mekan

  XXI, güncel, dosya, proje ve sektör olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Türkiye ve 
dünyada gerçekleşmekte olan sergi, etkinlik, yarışma gibi güncel haberleri, konunun 

uzmanlarıyla bir araya gelerek tartıştığımız yuvarlak masa toplantılarını yayınladığımız 
dosya bölümü takip ediyor. Ağırlıkla Türkiye’den olmak üzere peyzaj, mimari, iç mekan ve 
tasarım projeleri ve de yapı malzemesi firmalarının yeni ürünlerine, haberlerine ve referans 

projelerine odaklanan sektör bölümüyle mimarlık ve tasarım dünyasına bütüncül bir 
yaklaşım öneriyor. XXI, bu dört ana bölümüyle mimarlık ve tasarım sektörünün tüm 

aktörlerini kapsayan, onlar tarafından üretilip yine onlar tarafından okunan bir platform 
olarak işlev görüyor. XXI websitesi ve de sosyal medya aracılığıyla mimarlık ve tasarım 

gündeminin nabzını tutuyor.
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xxi.com.tr
XXI’in online platformu olan web sitemizde dergi içeriğinin yanı 
sıra Türkiye ve yurtdışından çeşitli projeler ile güncel konulara dair 
mimarlardan ve tasarımcılardan aldığımız yazılara yer veriyoruz.

XXI dergisinin yıllar içinde oluşturduğu iletişim ağının devamı olarak bir 
platform gibi işleyen web sitesi, mimarlık gündemini hızlı ve güvenilir 
şekilde aktarırken bir yandan da okurların yazılara yorumlarıyla 
zenginleşiyor.

Aylık ortalama rakamlar

161.700Sayfa görüntülenme

72.200Oturum

00:03:21Ortalama oturum süresi

48.300Kullanıcılar



Slider banner
Ana sayfada en üstte görüntülenir. Yönlendirme 
sayfası xxi.com.tr içinde olmalıdır. Yayınlanması 
istenen habere ait metin ve görseller ile bir sayfa 
hazırlanır. Slider banner süresi dolduğunda haber 
sayfası sitede görüntülenmeye devam eder. 

Top banner  
Ana sayfada görüntülenir. Yönlendirme istenen 
adrese yapılabilir. 

Kutu banner  
Ana sayfada görüntülenir, dönüşümlü değildir. 
Bir haber alanı şeklindedir. Yönlendirme 
istenen adrese ya da xxi.com.tr içindeki bir 
alana yapılabilir. Haber sayfasında yayınlanması 
istenen metin ve görseller yer alır (basın bülteni, 
proje tanıtımı vs). Banner çalışmasının süresi 
dolduğunda haber sayfası sitede yer almaya 
devam eder. 

E-bülten içi banner
Ayda bir kez xxi.com.tr’deki en çok etkileşim alan
haberlerden derlenen bir XXI e-bülteni hazırlanır.
Yaklaşık 17 bin kişiden oluşan listeye gönderilen
e-bültende firmalar haberleri ile yer alabilirler

xxi.com.tr banner fiyatları
Aylık Haftalık

Slider banner (1440x960 px) 6.700 2.200

Top banner (1152x96 px) 4.000 1.250

Kutu banner (560x328 px) 3.500 1.000

Yan menü banner (160x560 px) 2.100 750

E-bülten içi banner 3.500

E-bülten gönderimi (tekil) 5.200

- Rakamlar TL’dir. Ajans komisyonu ve KDV dahil değildir.

E-bülten



Sosyal Medya 
Etkileşim Olanakları
Sosyal medya, okurlarımızla kurduğumuz iletişimin önemli bir parçası. 
Hem dergi hem de web sitemizde yayınladığımız içerikleri Facebook, 
Twitter ve Instagram hesaplarımızda paylaşarak takipçilerimizle her gün 
aktif bir etkileşim içindeyiz.

Mimarlık ve tasarım gündemini paylaşmanın yanı sıra hedef kitleye özgü 
projeler için de alternatif ve etkili bir platform haline gelen sosyal medya 
hesaplarımız, giderek artan takipçi sayılarıyla iletişim ağımızı genişletiyor. 
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Facebook
Dergi içeriklerini ve güncel haberleri günlük olarak paylaştığımız ve organik olarak 
50K+ kişinin takip ettiği Facebook sayfamızda mimarlara yönelik hazırladığınız görsel 
ya da içeriklere yer verebiliriz. Dilerseniz internet sitemizde yayınladığımız banner ya da 
advertoryal çalışmalarınızı Facebook’ta da paylaşabiliriz.

Twitter
Etkileşim oranı yüksek başka bir yol ise Twitter. Twitter’da 11,6K+ takipçimiz yıllardır 
paylaştığımız konuları retweetleyerek kendi takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 
Twitter üzerinden de istediğiniz kitleye ulaşabilir ve bunun için bizim ağımızdan 
yararlanabilirsiniz. İster ürün görseli isterseniz bir web sitesi ya da internet sitemizde 
yayınladığımız banner ya da advertoryal çalışmalarınızı Twitter’da paylaşabiliriz.

Instagram
Farklı bir ortamda, farklı görseller paylaşarak takipçilerin dikkatini çekmek isterseniz, 
11,8K+ kişinin takip ettiği instagram hesabımız üzerinden banner ya da ürün 
görsellerini mimarlar, tasarımcılar ve mimarlık öğrencilerinin beğenisine sunabiliriz.

Sosyal medya paylaşım fiyatları

Sosyal medya paylaşımı (facebook, twitter, instagram) 3.500

Slider banner (haftalık) + sosyal medya paylaşımı 4.300

- Rakamlar TL’dir. Ajans komisyonu ve KDV dahil değildir.



Kurumsal Yayınlar
XXI olarak sahip olduğumuz içerik üretme deneyimimizi yıllardır birlikte 
çalıştığımız yapı sektöründen markalarla buluşturup marka değerlerini 
yansıtarak onların mimarlarla iletişimlerini kuvvetlendiren kurumsal 
yayınlar üretiyoruz. E-bülten içeriklerinin hazırlanmasından web sitesi ya 
da blog üretimine, sosyal medya yönetimine dek markanın gereksinimine 
göre çeşitli hizmetler sunuyoruz.
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Şeffaf Bülten

Şişecam Düzcam işbirliğiyle yayınladığımız Şeffaf Bülten, aylı 
periyotta mimarlar, tasarımcılar ve gayrimenkul profesyonellerine 
ulaştırılan bir e-bülten. Cama ve camın mekanlar üzerindeki etkisine 
odaklanan proje, yansıma, uygulama, video ve etkinlik başlıklarındaki 
konular Şeffaf Bülten web sitesine yüklenerek XXI ve Şişeca 
Düzcam ortak e-mail listesine aylık bülten gönderimi yapılıyor.

www.seffafbulten.com



Mimarlara Bülten

XXI ekibi olarak Kalebodur Mimarlara Bülten’in içeriğini hazırlıyoruz. 
Firmanın yenilikçi çizgisini ve mimarlarla olan yakın ilişkisini 
yansıtan konuları oluşturarak, tasarım süreci yine bizim tarafımızdan 
yönetilmiş olan web sitesine yüklüyoruz. Ardından bu konuları 
aylık bir e-bülten formatında hazırlıyor, XXI ve Kalebodur’un ortak 
e-bülten listesine gönderimini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kalebodur
markasının sosyal medya yönetimini yürütüyoruz. Ağustos 2012
itibariyle başlayan bu işbirliğimiz Mayıs 2019'da sona erdi.

mimarlarabulten.kale.com.tr



Terra Post

Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında Interface Türkiye ile işbirliği 
içinde Terra Post’u yayınladık. E-bülten Interface markasının 
odaklandığı biyofili, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm meselelerine 
ağırlık vererek doğa ile insan arakesitinde mimarlık ve tasarımın 
potansiyellerini ortaya koyuyor. XXI ekibince hazırlanan e-bülten 
içerikleri Interface ile ortaklaşa oluşturduğumuz listeye 
gönderiliyor. 

www.terrapost.net



Hafele Gateway

Hafele’nin mimar ve tasarımcılara yönelik Gateway adlı web sitesi 
için XXI ekibi olarak üç yılı aşkın bir süre boyunca içerik ürettik. 
Haftalık bazda Gateway’e uygun güncel mimari ve iç mekan projeleri 
ile mobilya tasarımı konularını seçtik, web sitesinin ruhuna uygun 
bir dille metinlerini oluşturup görselleriyle birlikte Hafele Gateway’de 
yayına aldık. Ayrıca yine web sitesi için video-röportajlar yaptık, 
sosyal medya yönetimini üstlendik ve aylık bültenleri XXI ve Hafele 
ortak listesine ilettik. Mayıs 2014’te başlayan bu işbirliğimiz Eylül 
2017’de sonlandı.

www.hafelegateway.com



Puna Yayın

Puna, on yıldır XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisinde editörlük yapmakta 
olan Hülya Ertaş ve yine XXI’in altı yıldır grafik tasarımını üstlenen Doğu an 

Bilgin ortaklığında 2013 yılında kuruldu. Öncelikli olarak XXI’in içeriğinin 
zenginleştirilmesini, tasarımcılar ve mimarlarca takip edilen ve katkı konulan bir 

yayın olarak varlığının güçlendirilmesini hedef olarak benimsedik. Bu 
doğrultuda Mayıs 2014 itibariyle derginin iPad versiyonunu ücretsiz olarak 

dağıtıma sokarak hitap ettiğimiz platformu genişlettik. Nisan 2015’te 
yenilediğimiz web sitemiz ile içeriğimizi daha da zenginleştirerek okurlarımızla 
temasımızı kuvvetlendirdik. Ağustos 2016’da yayın hayatına başlayan İngilizce 
web sitemiz ile de uluslararası alanda bilinen mimarlık ve tasarım platformları 

arasında yer almak adına ilk adımımızı attık. 

Günümüzün dijital dünyasında karşımıza çıkan yoğun bilgi birikimi içinden 
yayınların kimliğine uygun içeriği filtreleyerek ve arakteristik bir metinsel 

ve görsel dille düzenleyerek dolaşıma sunuyoruz. Bu sayede duruşu olan ve 
diğerlerinden kolaylıkla ayrışabilen özgün projelere imza atıyoruz.

Özellikle mimari konular ağırlıklı olmak üzere, içerik üretme kabiliyetimizle 
çeşitli firmalara da destek veriyoruz. irmaların kendi kurumsal kimliklerine 

uygun şekilde müşteri kitlelerine hitap eden içeriği oluşturuyor ve bunu görsel 
tasarım ile sosyal medya gibi araçlarla güçlendirerek sunuyoruz.
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