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ÖNSÖZ
Dijital medya; metin, ses, görüntü, grafik gibi unsurların bir arada
kullanılmasını; bu durum da internet ortamında yerel sınırların ortadan
kalmasını sağlamaktadır. Belli bir bölgeye hizmet etmeyen internet; ulusal,
uluslararası iletişime olanak sağladığından yerellik algısında da dönüşümlerin
oluşmasına neden olmuştur. Yerellik kavramı belirli bir bölgeye gönderme
yaparken, internet sayesinde yerel sınırlar aşılmıştır.
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik
Anabilim Dalı’nda hazırlanan; “Yerel Gazetecilik Bağlamında Dijital Ortamda
Yayın Yapan Yazılı Basının İncelenmesi: Tekirdağ Örneği” adlı tezden
üretilmiştir. Çalışmanın hazırlanması aşamasında, benden değerli bilgi, tecrübe
ve katkılarını eksik etmeyen, takıldığım her noktada beni sonsuz bir sabır ve
ilgiyle dinleyen, yönlendiren danışmanım Doç. Dr. Selda Bulut’a; çalışmam
esnasında Tekirdağ’da görüşme yaptığım gazete yöneticilerine, gazeteci
arkadaşlara; Tekirdağ ve Ankara Basın İlan Kurumu çalışanlarına; tüm eğitim
hayatım boyunca maddi ve manevi olarak her an yanımda olan aileme;
çalışmam esnasında bana destek veren arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
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GİRİŞ
Yerel gazeteler yayınlandıkları bölgenin sesi olmakla beraber o bölgede
demokrasinin korunmasını, halkın istek ve ihtiyaçlarının yöneticilere
duyurulmasını sağlayan yayın organlarıdır. Yerel basın topluma ulaştırdığı
haberlerle okuyucularının ufkunu açan, bağlı bulunduğu bölgenin sorunlarını
ortaya koyan ve bu sorunlara çözümler üretebilen, mevcut konulara ilişkin
sağlıklı eleştirilerin gerçekleşmesine ortam hazırlayan demokratik bir
platformdur. Girgin (2009: 237), yerel basının temel özelliğinin “Yayımlandığı
yörede, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, bireyler arasındaki
ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlamak, yerel düzeydeki kamuoyunun
oluşmasına katkıda bulunmak ve bu arada yerel yönetimleri bir ölçüde
denetleyerek, eleştirerek kamu görevi yapmak.” olarak ifade etmiştir.
Yazılı basın, televizyon, radyo, sinema filmleri günümüzde geleneksel
medya olarak adlandırılırken (Gorman ve McLean, 2005: 185), bu ortamların
internette kendisine yer bulmasıyla dijital medya kavramı doğmuştur. Radyo,
televizyon, bilgisayar gibi iletişim araçları aynı alt yapıyı yani interneti
kullanarak günlük hayatımızda daha fazla yer kaplar hale gelmiştir. İnternetin
yaygınlaşmasıyla birlikte bilginin, haberin hızlıca yayılması, bunlara ücretsiz
ulaşılabilmesi ve etkileşim olanağı sunmasıyla internet, çeşitli sektörleri
etkilemiş, iletişim sektörü de bu mecradan nasibini almıştır. İletişim sektörü
okura ya da izleyiciye, kitle iletişim araçlarına ulaşmada yeni bir kanallar
açmış, hız unsurunun günlük haber akışına etki etmesini sağlamıştır. Dijital
teknolojiyle beraber geleneksel kitle iletişim araçlarının özelliklerinde de ciddi
değişiklikler meydana gelmiştir. 1960’lı yıllara kadar bilinen özellikleriyle kitle
iletişiminin özellikleri şunlardır:
• Kitle iletişiminin izlerkitlesi görece geniştir;
• İzlerkitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen, değişik ve çeşitli
niteliklere sahip insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur;
• İzlerkitle kimliksiz bir topluluktur, yani izlerkitle üyesi ve iletişimci
genellikle birbirini kişisel olarak tanımazlar;
• Kitle iletişimi kamusaldır, yani içeriği herkese açıktır;

Dr. Aslı KÖSEOĞLU | 6

• Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden de
ayrı olarak konumlandırılmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki
kurabilir;
• Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir;
• İletişimciyle izlerkitle arasındaki ilişki izlerkitlenin kişisel tanışıklığı
olmayan, tanımadığı profesyonel iletişimci rolündeki kişiler
aracılığıyla kurulur;
• İletişim geri döndürülemezcesine tek yönlüdür ve izlerkitlenin anında
yanıt verme olasılığını fiilen dışlamaktadır, böylelikle iletişim
sisteminde göndericiyle alıcı arasında keskin bir kutuplaşma söz
konusudur;
• Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda, hem de
bireye maliyetinin oldukça az olması nedeniyle parasal anlamda
halkın çoğunluğu için kolayca elde edilebilirdir (Mutlu, 2012: 188189).
Kitle iletişim araçlarına özgü olan bu nitelikler, internet sayesinde
etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamansızlıktır gibi yeni özellikler kazanmıştır.
Etkileşim kavramı; iletişim esnasında etkileşimin varlığına göndermek
yapmakta, kitlesizleştirme; büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireye özel
mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici
olunabilmesini ifade etmektedir. Eşzamansız olabilme özelliği ise; yeni iletişim
teknolojilerinin birey açısından dilediği zamanda mesaj gönderme ve alma
özgürlüğünde, aynı zamanda gerçekleşme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır
(Rogers’tan akt Geray, 2003: 18-19).
Dijital medya; metin, ses, görüntü, grafik gibi unsurların bir arada
kullanılmasını; bu durum da internet ortamında yerel sınırların ortadan
kalmasını sağlamaktadır. Belli bir bölgeye hizmet etmeyen internet; ulusal,
uluslararası iletişime olanak sağladığından yerellik algısında da dönüşümlerin
oluşmasına neden olmuştur. Yerellik kavramı belirli bir bölgeye gönderme
yaparken, internet sayesinde yerel sınırlar aşılmıştır. Git gide yaygınlaşan
dijital gazeteler, geleneksel olarak adlandırılan gazeteciliğin içeriğinin, haber
üretim sürecinin değişimine neden olmuş, haberin yazılma süresinin
kısalmasını sağlamıştır. Dijital gazeteler artık yerel sınırların olmadığı, tekniğin
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ulusallığı dahi yok ederek küresel dünyaya kapı araladığı bir fiili durum
yaratmıştır. Uluslararasılaşma gitgide tüm dünyaya yayılmaktadır (Ünlüer,
2005).
Yerel gazeteler bulundukları bölgenin sesi olmalarının yanı sıra, bölge
halkına çeşitli konularda bilgi sağlayarak, toplumun bütünleşmesine katkı
sunan mecralardır. Bugün internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte
belirli bir alana hitap edebilen basılı yerel gazeteler, artık sınır tanımaksızın
internetin olduğu her yerde ulaşılabilir olmuştur.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmış ve farklı kültürlerden
insanların bir arada yaşadığı bir metropol haline gelmiştir. Şehirde yaşayanların
sorunlarını, kamuoyunun isteklerini ve gereksinimlerini yetkili mecralara
taşıyan yerel gazeteler, dijital ortamı da aktif kullanarak daha fazla kişiye ulaşır
hale gelmiştir.
Yerel kelimesinden kasıt; yerler, topluluklar, şehirler, mahalleler ve
mahalleleri birbirine bağlayan bölgelerdir (Castells, 2000). Bu çalışmada yerel
gazetelerin dijital ortamdaki sayfalarının yerelliği nasıl konumlandırdığı ele
alınmış, yeni iletişim teknolojilerinin yerellik kavramında yarattığı
değişiklikler incelenmiştir. Bugüne dek yerel basın üzerine yapılan akademik
çalışmalar incelendiğinde çoğu zaman yerel basının ekonomik sorunları
üzerinde durulduğu, yerel gazetelerin genel sorunlarının tartışıldığı
görülmüştür. Yerel basına ilişkin yapılan çalışmaların yerelliğe bakış açıları
çoğu zaman bölgesel etkenlerden kaynaklanıyorken, yapılan çalışmayla dijital
ortamda yerelliğin nasıl kurgulandığı saptanmıştır. Geleneksel yayıncılık
faaliyetlerinin yanı sıra dijital ortamda da haberlerini okuyuculara ulaştıran
yerel gazetelerin yaşadıkları dönüşümün ortaya konması, gelecek dönemde bu
tarz çalışma yapmak isteyenlere ışık tutacak olmasından dolayı önemlidir.
Bu çalışmada, Tekirdağ’da Basın İlan Kurumu’nun vasıflı gazete olarak
kabul ettiği 10 basılı gazetenin dijital gazeteleri örneklem olarak seçilmiştir.
Gazetelerin yöneticileriyle, yerel gazetelerin niçin dijital olarak yayınlandığına,
dijital gazetelerin yerelliği nasıl kurguladığına ilişkin yüz yüze derinlemesine

Dr. Aslı KÖSEOĞLU | 8

mülakat yapılmıştır. Yerel gazete yöneticilerinin bilgisinde yayınlanan dijital
gazetelerin yaşadığı dönüşümleri onlardan öğrenmek, dijital gazeteciliğin
yerelde olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak, yerel basınla ilgili
gerçekleştirilen bir çalışmada sağlıklı veriler elde edebilmek adına önemlidir.
Ayrıca elde edilen verilerin doğruluğu, görüşme yapılan yöneticilerin sorulan
sorulara verdiği cevaplar ile sınırlıdır. Çalışmada içerik analizi ve
derinlemesine mülakat tekniklerinin kullanılmasının amaca hizmet edeceği
öngörülmüştür.
Çalışmanın amacı, gelişen internet teknolojisiyle birlikte yerel medyanın
dijital ortama geçişte yaşadığı dönüşümü, dönüşümün etkilerini ve yerelde
faaliyet gösteren dijital gazetelerin durumunu Tekirdağ örneği üzerinden ortaya
koymaktır. Çünkü hızla gelişen internet teknolojisi sadece ulusal medya
kuruluşlarını değil, yerel medyayı da kendisine bağımlı hale getirmiştir ve
dönüştürmüştür. Yaşanılan dönüşüm beraberinde; sahiplik yapısı, çalışma
koşulları, istihdam, ekonomik sorunlar, içerik, nitelikli muhabir konularında
değişiklik yaratmış, haber üretim biçimini değiştirmiş ve haberde zaman ve
mekan algısı gibi kavramları da bir nevi ortadan kaldırmıştır.
Yapılan literatür taramasında Tekirdağ Yerel Basını’nın akademik
çalışmalarda incelenmemiş olduğu saptanmıştır. Bu noktada yerel medyanın
dijital ortamda yayın hayatına devam etmesi bakımından çalışmaya örneklem
olan Tekirdağ yerel basını, yerel medyanın dijitaldeki durumunu
açıklayabilmek ve Tekirdağ ilinin akademik bağlamda iletişim çalışmalarında
yer almasını sağlamak adına alana katkı sunacaktır.
Yerel basının teoride ve uygulamada üstlendiği görevler bakımından
birbirine paralel olarak hareket ettiği düşünülmektedir. Çalışma esnasında
yapılan literatür taraması ve görüşmeler neticesinde araştırmaya ilişkin
varsayımlar şunlardır:
• Tekirdağ’da yerel basın, hızla gelişen internet teknolojisini
benimsemiş, geleneksel yayıncılık faaliyetlerinin dışında dijital
gazetecilik de benimsenmiştir.
• Tekirdağ yerel basını, basılıdan dijitale geçtikten sonra bu gazetecilik
türüne adaptasyon sorunu yaşamamıştır. Aksine dijital gazetecilik
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basılı gazeteye oranla daha çok haberin yer aldığı bir platform
olmuştur.
• Yerel medya, Tekirdağ’da dijital gazetecilik sayesinde daha fazla
okura sesini duyurmaktadır.
• Tekirdağ’daki
dijital
gazetelerin
internet
ortamında
yayınlanmalarının temel gerekçesi ekonomik gelir elde etmektir.
7 Ekim 2016 tarihi itibari ile Tekirdağ Valiliği’ne kayıtlı gazete sayısı
55’tir. Bu gazeteler arasında günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık gazeteler yer
almaktadır. Yapılan içerik analizi sonucunda günlük gazetelerin dışında diğer
gazetelerin düzenli olarak yayınlanmadığı, web sitelerini güncellemedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma günlük olarak yayınlanan, Basın İlan
Kurumu’nun vasıflı gazete kabul ederek, resmi ilan verdiği, dijital gazetesini
sürekli güncelleyen 10 gazete ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada gazetelerin
yayınladıkları haberlerin, yerelliği hangi sıklıkta kullandığı ve bu yerelliği nasıl
kurguladıkları irdelenmiş, ancak etik sorunlar irdelenmemiştir.
2

Çalışmaya dahil edilen günlük gazeteler şunlardır; Avrupa, Haber Trak,
Trakya, Trakya Demokrat, Tekirdağ Şafak, Devrim, Avrupa Yakası, Çerkezköy
Haber, Çerkezköy Bakış, Marmara Haber. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde günlük
yayınlanan günlük Çorlu Gazetesi ise kurumun gerekliği gördüğü bir takım
şartları yerine getirmediğinden vasıflı gazete olma özelliğini yitirmiş, bu
yüzden çalışmaya dahil edilmemiştir. 3 Ayrıca günlük yayınlanan Saygın
Malkara ve Yeni İnan dijital ortamı aktif kullanmadıklarından, çalışma
kapsamına alınmamışlardır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın Birinci Bölümü’nde
yerel basına ilişkin detaylı tanımlamalar yapılıp; yerel basının işlevi, önemi ve
özellikleri bir bütün olarak anlatılmıştır. Yerel basının sorunlarına da değinilen
birinci bölümde, yerel gazetelerin gelir kaynakları ele alınmıştır. Burada Basın
İlan Kurumu, özel ilanlar ve satış gelirleri anlatılmış, yerel gazetelerin Basın
2Tekirdağ

Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli ile yapılan görüşme. (2016, 7 Ekim).
Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ.
3Sultan Salih Çolak ile yapılan görüşme. (2016, 23 Ekim). Basın İlan Kurumu, Tekirdağ.
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İlan Kurumu’ndan ilan alabilmek için taşıması gereken vasıflar 195. madde
kapsamında açıklanmıştır.
Çalışmanın İkinci Bölümü’nde Türkiye’nin yerel basın tarihi ele alınarak
Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar yerel basının doğuşu ve gelişimi
irdelenmiştir. Beş bölüm halinde ele alınan süreç; Osmanlı Devleti’nde Yerel
Gazeteler, Milli Mücadele Dönemi’nde Yerel Gazeteler, Cumhuriyet Dönemi
ve Tek Partili Dönem’de Yerel Gazeteler, Çok Partili Hayatta Yerel Gazeteler
ve 1980 Sonrası Yerel Gazeteler olarak bölümlere ayrılarak anlatılmıştır. Daha
sonra Tekirdağ yerel basının doğuşu ve gelişimi ele alınmıştır. Fakat çalışmanın
bu kısmı yürütülürken yapılan araştırmalar göstermiştir ki; Tekirdağ yerel
basını daha önce bilimsel bir çalışmaya öncülük edecek bir biçimde ele
alınmamıştır. Bu sebeple Tekirdağ’daki yerel basının gelişimine ilişkin bilgi
son derece sınırlıdır.
Çalışmanın Üçüncü Bölümü’nde dijital gazetecilik ele alınarak ilk etapta
internet ve internetin ortaya çıkma süreci incelenmiştir. Bu bağlamda internetin
Türkiye’de kullanımı ve dijital gazetecilik kavramı irdelenmiştir. Daha sonra
dijital gazeteciliğin meslek haline gelmesiyle birlikte gazetecilik mesleğinin
yaşadığı değişimler geleneksel gazeteler ve dijital gazeteler ekseninde ele
alınmıştır. Dijital gazeteciliğin geleceğine ilişkin bilgiler bu bölümdedir.
Çalışmanın Dördüncü Bölümü’nde “Yerel Gazetecilik Bağlamında
Dijital Ortamda Yayın Yapan Yazılı Basının İncelenmesi: Tekirdağ Örneği”
başlığıyla, Tekirdağ’da 28 Mayıs 2017-10 Haziran 2017 tarihleri arasında
yayınlanan, yukarıda isimleri yazılı 10 günlük gazetenin dijital sayfalarına
içerik analizi yapılmış, böylece gazetelerin yerellik olgusuna ne derece önem
verdiği ve gazetelerin bu yerelliği dijital ortamda yansıtıp yansıtmadığı
irdelenmiştir. Ayrıca gazete yöneticileri ile gerçekleştirilen mülakatlarda, bu
gazetelerin neden dijital olarak yayınlandığına ve dijital gazetelerin geleceğine
ilişkin sorulara yanıt aranmıştır.
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TÜRKİYE’DE YEREL BASININ OLUŞUM VE GELİŞİM
EVRELERİ
Basın, dar anlamda sadece gazete ve dergilerle sınırlıyken, geniş
anlamda toplumda var olan, ulaşılabilen her türlü olay, durum ve faaliyet
hakkında bilgi, fikir ve haber içeren, belirli aralıklarla yayınlanan ve belirli bir
hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan özgürlüklerin olduğu ortamlarda nesnel bir
biçimde faaliyet gösterebilen mecradır. Basın; ulusal, bölgesel ve yerel olmak
üzere kategorilere ayrılmakla beraber, görsel, işitsel, yazılı olarak da
sınıflandırılmaktadır.

1.1.YEREL BASININ TANIMI
Ulusal basın, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın, ülkenin hatta
dünyanın pek çok yerine ulaşabilen, çok sesli yayıncılık faaliyetleri yürüten,
yerel gazetelerden farklı olarak daha fazla teknolojiye ve daha fazla okura sahip
kitle iletişim araçlarıyken; yerel basın ise çoğu zaman kamuoyunda, gazetecilik
mesleğini icra edenler arasında ya da siyasiler tarafından “Taşra Basını” ya da
“Anadolu Basını” olarak adlandırılmaktadır. Tarihi, ulusal medya kadar eski
olan yerel basın (Alankuş, 2003: 9) literatürde de bu isimlerle anılmaktadır.
Yerel gazeteler başlangıçta bir el sanatı işi olarak örgütlenmiştir
(Stewenson, 2008: 89). Daha sonra sektör haline gelen yerel gazetecilik
günümüzde de önemli bir meslektir. Yerel basın içerik açısından kendine özgü
özellikleri olan ve bölgesel olarak belirli bir coğrafyayı anlatan bir yapıya
sahiptir (Girgin, 2001: 169). Yerel basının toplumsal yapı içerisinde birlik ve
bütünlüğü sağlamayı amaçladığını belirten Öztürk (1992: 152), toplumsal
değerlerin korunması ve sürdürülmesi bağlamında bireyin toplumsal bir varlık
olduğunu hatırlatan öğelerden birinin yerel basın olduğu ifade etmektedir.
Ayrıca basının ortaya çıkış şeklinin yerel olduğunu da belirten yazar,
teknolojide yaşanılan gelişmeler ışığında basının ulusal, hatta uluslararası bir
boyut kazandığını da vurgulamaktadır. İletişim kurma sürecinin teknolojik
imkansızlıklar nedeniyle yerel olarak başladığından hareketle (Vural, 1999: 5),
bugün yakından tanınan pek çok gazetenin yerel bir bakış açısıyla ortaya
çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Erinç (2007: 108)’e göre de gazetecilik

Dr. Aslı KÖSEOĞLU | 12

mesleği yerel olarak icra edilmeye başlamıştır.
Yerel basına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler çoğu zaman coğrafi
sınırlılıklar neticesinde ortaya çıkmıştır. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde
yayınlanan günlük gazetelerin isimleri şehirlerin adlarını taşımaktadır. Bugün
ulusal hatta uluslararası olarak yayınlanan New York Times, Washington Post
(Tunstall, 1996: 2) gibi gazetelerin isimleri, ilk etapta bunların coğrafi bir
bölgeye gönderme yaptığının, okuyucu kitlesinin yerel sınırlar içerisindeki
topluluklar olduğunun ve zaman içerisinde gazetelerin ulusal olarak
yayınlandığının önemli bir göstergesidir. İngiltere’de taşra/il gazeteleri
kurulmuş ve gazetelere Provincal Newspaper (Vilayet Gazeteleri) adı
verilmiştir. Bu örnek de yerel gazetelerin kendi has mekânsal ve içeriksel
özelliklerinin ulusal gazetelerden farklı olduğuna vurgu yapmaktadır
(Camrose, 1947: 90).
Gazetecilik, mesleği yerelde de ulusal da topluma ait değerleri
oluşturmak, vatandaşlık kavramını yurttaşlara hissettirmek ve demokrasinin
sağlıklı gelişimini sürdürmek için yapılmaktadır. Bunun için de vatandaşların
özgür olabilmeleri ve kendi kendilerini yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları
bilgi gazeteler aracılığıyla sunulmaktadır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007: 19-20).
Haberin okuyucuya iletilmesindeki hız, teknik, ve haberin niteliği internet ile
değişmiş olsa da gazetelerin hazırlanış yöntemi aynı kalmıştır. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007: 20).
Yerel gazeteler genellikle siyasi haberleri verme işlevi taşımakla birlikte
mevcut olarak bulunduğu bölgeye ilişkin günlük hayat hakkında bilgiler içeren
basılı ya da görsel olarak yayın yapan organlardır. Bugün dünyada var olan pek
çok yerel gazetenin en önemli okuyucu potansiyeli, yerel anlamda yayıncılık
yaptığı bölgenin insanlarıdır. Yerel basın, bağlı bulunduğu bölgenin halkına
ilişkin konuları ele alan, ulusal haberlerden farklı olarak bölge insanını
ilgilendiren konuları haberleştiren habercilik türüdür. (Girgin, 2009: 235). Ünal
(1996: 1068)’a göre yerel basın, özellikle büyük yerleşim yerleri dışında kalan
ilçe, bölge hatta köy gibi belirli bir alanda yaşayan halkın ihtiyaçlarını,
isteklerini, sorunlarını dile getiren; günlük, haftalık ya da aylık olarak
yayınlanan basın organlarıdır.
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Hyperlocal Media (Aşırı Yerel Medya) kavramı ise İngiltere’de
insanların çeşitli sorunlarının arka planını ortaya çıkarmak için
kullanılmaktadır (Williams ve diğerleri 2014: 9). Hyperlocal Media; coğrafi
sınırları göz önünde bulunduran, topluluk odaklı düşünen ve sorgulayan, özgün
habercilik yapan, dijital ortama özgü, yerel habercilikte oluşan boşlukları
dolduran, bölgeyi ilgilendiren bir konuda, bölge insanını habere dahil etmeyi
amaçlayan, vatandaşı demokrasiye katılmaya teşvik eden medyadır (Metzgar
ve diğerleri: 2011). Aşırı yerel medya adı verilen kavram, içeriğine dijital
medyada yerel haberciliği katmaktadır.
Aşırı yerel medya, bölgede yaşayan topluluklar hakkında haberler
yapmaktadır. Ulusal gazetelerin aksine, yerel gazeteler; sayfalarında topluma
ilişkin hizmet haberlere, belediye meclis çalışmalarına, bölgenin ekonomisine
dair raporlara, ilginç insan hikâyelerine yer vermektedir (Ross, 2006). Yerel
gazeteleri ulusal gazetelerden ayıran en önemli noktalar da zaten bunlardır.
Ulusal gazeteler tüm ülkeyi ilgilendiren başlıklar atarken, yerel gazeteler bölge
insanını merkeze yerleştirerek onların gündelik yaşamına etki eden olay ve
konulara ilişkin haberlere yer vermektedir.
Türkiye’nin ilk yazılı basın kaynakları incelendiğinde, bu gazetelerin
başlangıçta okur sayısı açısından sınırlı bir kitleye hitap ettiği ve sınırlı teknik
olanaklara sahip olduğundan yerel olarak yayınlandığı görülmektedir.
Gazetelerin geçmişleri incelendiğinde; ilk olarak küçük bir kitleye seslerini
duyurdukları, ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde ulusal hatta
uluslararası boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Yerel gazeteler de işte bu
noktada bölge insanının kültürüne, yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak hazırlandıkları için çoğu zaman o bölge insanı tarafından okunmak için
tercih edilmektedir. Her toplum dünyayla bütünleşme çabalarına rağmen kendi
inanç, gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına kültürüne sahip çıkmak
istemekte bu durum da beraberinde yerel kurumlarla halk arasında sıkı bir
iletişimin var olmasını sağlamaktadır (Işık, 2001: 38-43).
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Hollanda’da yapılan bir çalışmaya göre (Meijer’den akt Nielsen, 2015:
11), yerel basını takip eden vatandaşlar, yerel basından 7 görevi yerine
getirmesini beklemektedir:
• Nispeten farklı, güvenilir, zamanında ve tarafsız arka plan sunulması
ayrıca yaşanılan topluma ilişkin bilgi içermesi,
• İnsanların bağlı bulunduğu yerel coğrafyaya ilişkin bilgi edinerek,
sosyal entegrasyonun gelişmesine katkı sağlaması,
• Topluma güzel örneklerle ilham vermesi,
• Yerel bölgede bulunan topluluklarda farklı grupların temsil
edilmesine olanak sunması,
• Farklı gruplar arasındaki yerel topluluk içi anlayışı arttırması,
• Yerel bölgenin tarihçesini koruması,
• Yerelliğe ait aidiyet duygusunu diri tutarak, toplumsal bütünlüğe
katkı sunması.
Toplumda çeşitli noktalardan enformasyon ve haber yağmuruna tutulan
bireyler bir yandan dünya vatandaşlığını sürdürürken, diğer yandan da yaşadığı
bölgeyi tanımayı, anlamayı arzulamaktadır. Bu noktada en önemli kaynak yerel
basındır (Vural, 2007: 339). İnsanlar yakın çevrelerine ilişkin haberleştirilen
olaylara karşı daha duyarlıdır. Yerel basında organlarında çalışan muhabirler,
editörler, kameramanlar bölgede yaşayanlar olduğundan, üretilen haberler
okuyucular üzerinde daha etkili ve inandırıcıdır. Çünkü bölgeye ilişkin
hazırlanan haber, haberi yapan muhabirin de sorunu, ihtiyacıdır.
Yerel gazetelerin dağıtımı ulusal gazetelere göre daha maliyetsiz ve
zahmetsizdir. Gazetenin dağıtılacağı alan sınırlı olduğu için gazete sahiplerinin,
ulusal basın organlarının dağıtım aşamasında kullandıkları ağlara da ihtiyacı
olmamaktadır. İnternet teknolojisinde yaşanılan değişimle birlikte okuyucular
artık yerel gazetelere dijital ortamda da ulaşabildikleri için bu mecra neredeyse
ücretsizdir.
Periyodik aralıklarla yayın yapan gazeteler “Ulusal Basın” olarak
tanımlanırken, bazı kaynaklar da bu mecranın, dağıtım yapılan bölgenin geniş
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olması nedeniyle “Yaygın Basın” olarak adlandırıldığına vurgu yapmaktadır.
Bu bağlamda, merkezi olarak İstanbul’da konumlanmış, tirajı yüksek olan,
okuyucu sayısı fazla, ülke içi ve ülke dışına yayın yaparak ulusal sınırları aşan,
kamuoyu oluşmasında etkin rol oynayan, hedef kitlesi bölgesel olmayarak tüm
Türkiye hatta yurtdışı olan radyo, televizyon ve gazetelere Ulusal Basın adı
verilmektedir (Burhan, 2002: 8).
5187 Basın Kanunu incelendiğinde, 2. Madde’de yerel basın; yerel,
süreli ve bölgesel süreli olarak üçe ayrılmaktadır. Eğer bir basın-yayın organı
sadece bir yerde günlük, haftalık veya daha uzun süreli yayınlanıyorsa yerel
süreli yayın ismini almaktadır. İki ya da üç bölgede faaliyet göstererek,
okuyuculara
ulaşan
basın
organı
ise
bölgesel
süreli
yayındır(https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1:basin-kanunu-5187&catid=1:yasa&Itemid=28,
erişim:
28.11.2016).
Yerel basın, sadece belirli bir coğrafi alanda yayınlanan, bu alandaki
okuyucular tarafından takip edilen ve ulusal haberlerden ziyade yerelde
gerçekleşen olaylara ilişkin haber ya da konu içeriklerinin bulunduğu basın
olarak tanımlanmaktadır (Bodur, 1997: 15). Yerel medya bir yandan bulunduğu
bölgenin sorunlarına ışık tutarken, bir yandan da şehrin markalaşması ve
bilinirliğinin artmasını sağlayarak, yayınlandığı bölgenin ekonomik olarak
kalkınmasını sağlamaktadır. Yerel medya, sınırları içerisinde var olduğu
bölgede ilde ya da ilçede yaşamını sürdüren halkın çıkarlarını gözetmek ve
kamu yararı sağlamak adına talepleri ve sorunları dinleyen, bunları kendi
mecralarında yayınlayarak, o yörede yaşayan insanların adeta sesi olabilen,
yerel sorunlara ve haberlere ilişkin kamuoyu oluşturabilecek güçteki kitle
iletişim araçları olarak adlandırılmaktadır (Yavalar, 2009: 1). Yerel basın, bir
başka tanıma göre yayın yaptığı bölgedeki halkın çıkarlarını gözeterek, yörenin
kalkınmasına, gelişmesine fayda sağlayan, bölgenin kültürünü yükselten
araçlar olarak görülmektedir (Burhan, 2002: 8). Yerel basın, yayınlandığı
bölgede yaşayan insanlara ilişkin haber, fikir ve enformasyon üreten, ulusal
basından daha az sermayesi olan basın yayın kuruluşlarıdır.
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Yerel basın; yaygın bir biçimde faaliyet göstermeyen, belli bir coğrafi
bölgeyi kapsayan, sınırlı okuyucu kitlesi olan basın yayın organlarıdır
(Göktürk, 2014: 1). Buradan da anlaşılacağı üzere yerel medya belli bir
coğrafyayı kapsayan konuları kendisine gündem edinerek irdelemektedir.
Yerel basının sesini duyurduğu hedef kitlesi ve haber kaynağı sınırlı
olduğundan, yayın yaptığı bölgeye ilişkin olarak daha derinlemesine bilgi elde
etme ve bilgileri yorumlama imkanına sahiptir. Örneğin, yerel basında yer alan
bir yolsuzluk haberine ilişkin gazetecinin ulaşacağı haber kaynakları belirlidir
(polis, adliye, olaya karışan kişiler vs.). Konu yerel kamuoyunun ilgisini çektiği
için de yazı dizisi halinde günlerce bu kaynaklardan yararlanılarak haberin
detayları yazılabilmektedir. Okuyucu ulusal basında ulaşamadığı haberin
ayrıntılarını, yerel basından takip edebilmektedir.
Bir başka tanımlamaya göre ise; yerel basın, sınırları dar olan bir bölge,
kent, il, ilçe ya da beldede faaliyet göstererek, belirli periyotlarla yayın hayatına
devam eden, bulunduğu bölgenin sorunlarını, ihtiyaçlarını yetkililere duyuran,
kültürel ve sosyal çalışmaları o bölgedeki insanlara ileten, halkı eğitmeyi,
eğlendirmeyi ve bu sayede kamuoyu oluşturmayı amaçlayan kitle iletişim
aracıdır (Ünal, 1996: 160). Yerel basın organları çok çeşitli haberler yapmakta,
bölgeye ilişkin özel haberler üretmekte ve bir yerel gazetede bulunan haber aynı
bölgede yayınlanan başka bir yerel gazetede yer almamaktadır. Bu da yerel
gazetelerin içeriğinin çeşitli olduğunun göstergesidir.
Yerel gazeteler, dergiler, televizyon kanalları ve radyolar bölgede
yaşayan insanlara ilişkin haber yaptıklarından önemli iletişim kaynaklarıdır.
Yerel gazetede çıkan bir haber, gazetenin yayınladığı şehir dışında bir bireyi
ilgilendirmezken, o bölgede yaşayan insan için son derece önemlidir. Kaliteli
habercilikle amacına ulaşabilecek olan yerel medya organları, haberlerini
güncelleyerek ve özel haberler üreterek yerel bazda olduğu gibi ulusal bazda da
okuyucu sahibi olabilmektedir.
Genel olarak yerel basın dendiğinde akla ilk olarak küçük işletmeler
gelmektedir. Fakat konu derinlemesine düşünüldüğünde; Türkiye’nin işgalden
kurtulmasına, bağımsız ve demokratik bir ülke görünümüne kavuşmasına aracı
olan en önemli kurumlardan biri yerel medya organlarıdır (Burhan, 2002: 72).
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Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği yıllarda ulusal basın, bir başka deyişle
İstanbul Basını çoğu zaman siyasi otoriteler tarafından susturulmuştur. Yerel
gazeteler ve Anadolu Ajansı ise milli mücadeleye destek veren yayınlar
yaparak, ülke topraklarının kurtarılması noktasında halka haberler ileterek,
kamuoyu oluşturmuş ve halkın hep birlikte hareket etmesini sağlamışlardır.
Yerel basının her ne kadar sınırlı bir hedef kitleye sahip olduğu belirtilse
de aslında bu görüş her zaman geçerli değildir. Çünkü zaman zaman küçük bir
vilayette meydana gelen bir olay bir anda tüm ülkenin, hatta tüm dünyanın
ilgisini çekebilmektedir. Ulusal basının herhangi bir konuyu haberleştirmek
için geç kaldığı bölgelerde, yerel basın bu görevi yerine getirerek kamuoyunu
bilgilendirmektedir.
Ülkelerin yerel gazeteler aracılığıyla kendi içerisinde birlik ve
beraberliği sağladıklarını vurgulayan Alankuş (2003: 7); yerel basının okuma
ve yazma oranlarının düşük olduğu bölgelerde, modernleşme süreci boyunca
çeşitli görevler üstlendiğini ifade etmektedir. Yerel medya organlarının toplum
üzerindeki yaptırım gücünü fark eden iktidar sahipleri de, kitle iletişim
araçlarının mevcut etkisini kontrol altında tutmak istemektedirler.

1.1.1. Yerel Basının Önemi, Özellikleri ve Sorunlarına Kısa Bir
Bakış
Yerel medya organları yayınlandıkları bölgelerin sorunlarına ışık
tutarken, o bölgenin saygınlık kazanması, geliştirilmesi noktasında da faaliyet
göstermektedirler. Halkın yakın çevresinden haberdar olmasını sağlayarak,
farkındalık yaratan yerel gazeteler kamuoyu tarafından benimsendiği zaman
seslerini daha geniş kitlelere duyurabilmeleri adına yerel seslere fırsat
sunmaktır.

Yerel Basının Önemi
Yerel basın, yayın yaptığı alanın demokratikleşmesine, toplumun
çağdaşlaşmasına ve fikirlerin açık bir biçimde aktarılmasına aracılık
etmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de basının ilerleme kaydetmesi ve
bugünkü görünümünü almasında en önemli faktör yerel gazetelerdir. Yerel
gazeteler yayınlandıkları bölgeye ilişkin haberler yapmışlar, ilerleyen

Dr. Aslı KÖSEOĞLU | 18

zamanlarda Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri de takip ederek ulusal olarak
yayınlanma imkânına erişmişlerdir. Yerel basın bulunduğu bölgenin adeta gözü
kulağıdır (Vural, 2007: 337).
Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olma özelliği taşıyan
basın, her dönemde siyasileri ile halkın arasında köprü görevi kurmakta ve bu
köprü aracılığıyla da demokrasinin kökleşmesini sağlamaktadır (Perin, 1974:
13). Bu noktadan hareketle, yerel gazetelerin mevcut sorunlar karşısında
yöneticileri harekete geçmeye yönlendiren bir gücü olduğuna vurgu yapmak
gerekmektedir. Çünkü yerel basın sayesinde vatandaşlarını yaptıkları hizmetler
konusunda bilgilendiren yöneticiler, bu yayın organları sayesinde halk adına
denetlenmektedir. Aynı zamanda yerel medya, üstesinden gelinemeyen
konuların ulusal basında da yer almasını sağlayarak, olaylara ve gündeme
ilişkin kamuoyu baskısı oluşturabilmektedir. Yerel medya, vatandaşlara görüş
bildirmeleri ve görüş almaları bağlamında demokratik çıkarımlar sunmaktadır
(Habermas, 1984: 4).
Yerel basın Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde de son derece etkin rol
oynayarak ve susturulan İstanbul basının aksine yayınlarını sürdürerek ülkenin
işgalden kurtulması için çalışmıştır. Ülkenin düşman işgali esnasında yaşadığı
zor durumu halka ve dünyaya gösteren yerel basın organları, Türkiye’nin
bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynamıştır (Sim, 2007: 339).
Gezgin (2007: 177), yerel basının özelliklerinden şöyle söz etmektedir:
“Toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimleri yöre halkına aktaran yerel
basın, yöre toplumunun ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal özelliklerini
yansıtan bir ayna gibidir. Daha dar dağıtımı olan, ancak yakın çevreye ilişkin
daha geniş bilgi taşıyan yerel basının gelişmiş ülkelerde büyük önemi vardır.
Bu ülkelerde önce yerel gazeteler okunmaktadır. Çünkü yerel gazeteler o
toplumda yaşayan insanların gerçek sesidir. Yerel basın organları
vatandaşların, kendi şehir ve beldelerindeki sorunlar, olaylar, ekonomik ve
sosyal gelişmeler ve yerel yönetimlerin aldığı kararlar hakkında bilgi sahibi
olmaları açısından son derece önemlidir. Yerel basın demokrasinin temeli,
halkın sesi ve bilgi kaynağıdır. Toplumun kültürel profilinin temelinde yerel
basın yatmaktadır”.
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Güz (1997: 22)’ün de belirttiği gibi yerel basın, insanı gözeten bir
yapının oluşmasında son derece etkili rol oynamaktadır. Yerel gazeteler
işlevleri, konumları, özellikleriyle bulundukları bölgenin sesi olarak en az
ulusal basın kadar değerlidir (Girgin, 2009: 236-237). Çünkü yerel basın
işlediği konu ve haberlerle çevresine duyarlı bireylerin yetiştirilmesini
sağlamaktadır. Bu duyarlılık sonucunda sorunlar birlik ve beraberlik içerisinde
daha kolay çözülmekte bu da bölgenin gelişimine mühim katkılar
sağlamaktadır.

Yerel Basının Özellikleri
Uluslararası bir iletişim mekanizmasının geliştiği dünyada, insanlar artık
yaşadığı çevreye, bölgeye karşı daha duyarlı ve meraklı bir hale gelmiştir. Yerel
basın da bu duyarlılığa ilişkin olarak insanları bilgilendirmek, eğlendirmek gibi
görevleri icra ederek, yayınladığı fotoğraflar ve internet sitesine yüklenen
videolar aracılığıyla, insanlara vakit geçireceği bir mecra sunmaktadır. Aynı
zamanda yerel basın, memleketinden uzakta olanlara, doğduğu topraklara
ilişkin haberler sunarken, onların memleket hasretlerini gidermelerine de
yardımcı olmaktadır. Yerel basın böyle bir görevi icra ederken aynı zamanda
ulusal basına yeni haber konuları sunmaktadır.
Yerel gazeteler okunmak ve satılmak için ulusal gazetelerden daha farklı
olmak zorundadır. Çünkü mevcut şartlar altında yerel gazetelerin ulusal
gazetelerle rekabet etmek gibi bir şansları yoktur. Bunun başlıca nedeni, yerel
ve ulusal medyanın tanımlanması esnasındaki farklılıklardır. Yerel medya
organları, ulusal basın organlarının boş bıraktıkları alanları doldurabildikleri
ölçüde tercih edilmektedirler. Aksi takdirde yok olmaya mahkumdurlar. Ulusal
medya ile paralel olarak yayın yapmanın yanında yerel medya organları, ulusal
basında yer almayacak haberleri kendi sayfalarına taşıyarak okuyucularına
ulaşmayı hedeflemektedir (Alankuş, 2003: 6-7).
Yerel basın Osmanlı Devleti’nde faaliyete geçtiği tarihten itibaren halk
ile yöneticiler arasında bilgi alışverişini sağlayan önemli bir köprü olmuştur.
Şeker (2005: 111)’in de belirttiği gibi; yerel basın, Osmanlı Devleti’nin son
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zamanlarında, Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
aşamasında toplumda siyasi ve sosyal olarak son derece mühim bir görev
üstlenmiştir. Bu görev neticesinde yerel gazeteler, yeni kurulan ülkenin
bilgilenme,
eğitim-öğretim
faaliyetlerini
destekleyerek,
toplumun
aydınlanmasında yöneticilere destek olmuşlardır. Yerel basın zaten özünde
toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal olayları tarafsız ve doğru bir
biçimde aktaran ve toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik özelliklerini
yansıtmaktadır (Gezgin, 2007: 177). Bu durum teknoloji çağında, iletişim
alanında yaşanılan gelişmelerle birlikte sınırların ortadan kalktığı ve
okuyucunun dünyanın her yerinden istediği yerel ya da ulusal habere
ulaşabildiği bir ortama gönderme yapmaktadır.
Yerel haberler makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mikro
düzeyde yerel medya, toplulukların dayanışma içerisinde bir arada kalmasını
sağlamaya yönelik yayınlara atıfta bulunurken, makro seviye de yerel medya
ise diyalog ve tartışma yaratarak vatandaşların üretime dahil olmalarına
yardımcı olmaktadır (Comling’den akt Ali, 2013: 70). Türkiye’de yerel basını
yapısal özellikleri bakımından ikiye ayıran Girgin (2009: 240)’e göre; yerel
basın, babadan oğula geçen yerel gazeteler ve Babıali sermayesiyle kurulup
daha sonra yerel sermayenin eline geçen teknolojiyle bütünleşmiş gazetelerdir.
Babadan oğula devrolan gazeteler, matbaa işleri ve resmi ilanlarla ayakta
dururken; yerel sermayenin elindeki gazeteler, halka ulaşmakta ve halkın sesi
olmayı başarmaktadırlar.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündem oluşturmaya başlayan
yerel gazeteler, özünde halkın isteğiyle değil, elit tabakanın ve siyasi güçlerin
arzusuyla yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye’de ise yerel basın, hükümet
aracılığıyla oluşturulmuş, bu sayede merkezdeki haber ve bilgilerin taşraya
ulaştırılması amaçlanmıştır. Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde
bağımsız ve muhalif bir görünüme sahip olan yerel basın, tek parti döneminde
ise merkeze itaat etmek zorunda bırakılmıştır. Demokrat Parti (DP) iktidara
geldikten sonra da ulusal basının yaygınlık kazanarak, ülkenin her köşesine
ulaşabilir hale gelmesiyle yerel basın, neredeyse tüm işlevini yitirmiştir (Şeker,
2007: 68). Alkan (1998: 58), 1960’lı yıllarda Basın İlan Kurumu’nun
kurulmasıyla yayınlanmaya başlayan yerel gazeteleri sadece resmi ilan alarak
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çıkarılan gazeteler olarak görüp, bunları gerçek bir gazete olmaktan uzak
bulmaktadır. Fakat kimi şehirlerde yayınlanan gazetelerin gerçek anlamda yerel
gazetecilik yaptığını düşünmektedir.
İnsanlar yerel medya organları sayesinde edindikleri bilgilerle
yaşadıkları çevreye daha sıkı bağlarla bağlanmaktadır. Farklı şehirlerden göç
eden vatandaşlar yerel gazeteleri okuyarak şehre ilişkin ekonomik, siyasi ve
kültürel özelliklere ulaşma imkanına sahip olmaktadır. Aynı zamanda yerel
gazeteler topluma ilettikleri haberlerle (elektrik, su kesintisi vb.) toplum
yaşamının düzenlenmesine de katkı sağlamaktadırlar. Bölgeye ilişkin her türlü
haberi doğru, tarafsız, objektif bir biçimde kamuoyuna ulaştıran yerel kitle
iletişim araçları, ait olduğu bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına da destek
olmaktadır.
Aran (2013: 113)’ın belirttiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de merkezi yönetimler yerlerini yavaş yavaş yerel yönetimlere bırakmaktadır.
Böylece yerel yönetimler güçlenerek yerel basın aracılığıyla faaliyetlerini halka
duyurabilmekte, halkın ihtiyaçlarından da bu platformdan haberdar
olabilmektedirler. Yerel basının en temel özelliği kamu yararı adına sağlıklı bir
biçimde çalışanları denetleyerek, yerel düzeyde kamuoyu oluşumuna katkı
sağlamaktır (Girgin, 2009: 237). Fakat Türkiye’de genel olarak gündem
oluşturmaktan uzak, yetersiz ve niteliksiz bir yerel basın faaliyet
göstermektedir. Girgin bu sorunun temelinde Anadolu’da iki tür yerel gazete
bulunmasının yattığını ileri sürmektedir. Bunlardan bir bölümü “her türlü
koşulda gazetecilik yapmaya çalışan idealistler,” diğer bölümü de “resmi ilân
gelirlerinden yararlanmak isteyen çevrelerdir (Girgin, 2001:205).” Çoğu yerel
gazete Basın İlan Kurumu’nun verdiği resmi ilanlarla ayakta durmakta,
gazetenin içeriği ya da çalışanların nitelikleri işverenler tarafından
önemsenmemektedir. Çünkü yerel gazetelerin birçoğu içerik açısından son
derece zayıftır. Nitelikli personelin de çoğu zaman istihdam edilmediği yerel
gazeteler künyelerinde muhabir olarak yazdıkları kişilere farklı görevler
yüklemektedirler. Medya dışı sermayelerin de yerel basında söz sahibi olması,
gazeteciliğin ikinci plana atılmasına neden olmaktadır.
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Faraç (1999: 28), yerel gazetede çalışmadığı halde işveren tarafından
gazetenin künyesinde çalışıyormuş gibi gösterilen birçok kişiye “sarı basın
kartı” verildiğine dikkat çekmektedir. Yerel basın demokratik sistemin sürmesi
için üstlendiği “anahtar olma” konumunda değildir. Çünkü yerel gazeteler,
yerel alanda meydana gelen olaylara ilişkin yeterli bilgi vermemektedirler
(Ramsey ve Moore, 2016: 13).
Girgin, yaptığı çalışma ve araştırmalar neticesinde yerel gazetelerin
durumunu şöyle tespit etmiştir:
• Yerel gazetelerin çok büyük bir bölümünün sahiplerinin asıl işi,
matbaacılıktır.
• Yarıya yakın bölümü, aile şirketi biçiminde yönetilmektedir.
• Önemli bir bölümü kapanmamak için adeta “can çekişerek”
yayımlarını sürdürmektedir.
• Bir bölümünün teknolojik ve teknik donanımları çok eskidir.
Aralarında hala elle dizilerek pedallı makineyle basılanlar bile
bulunmaktadır.
• Bazılarının gerçek gazetecilik yapmak gibi kaygıları da yoktur.
• Bazı gazeteler ise yalnızca resmi ilan almak için kurulmuş
görünümündedirler.
• Siyasi baskı kurmak ya da prestij sağlamak için gazete yayımlayan ya
da satın alanları da bulunmaktadır.
• Gazete sahipleri arasında yerel politikacılar ile iş adamlarının yanı
sıra kırtasiyeci, fırıncı ve taksi şoförü de bulunmaktadır. Kendilerini
gazeteci sayanlar arasında turşucu ve ciğerci gibi meslek grupları da
vardır.
• Genelde 100-1000 arasında tirajları olan gazetelerin bir bölümü,
postayla gönderilen abonelerin dışında, ücretsiz dağıtılmaktadır.
Başka bir dağıtım sistemi yoktur. Gazeteler genelde bayilerde
görülmemektedir.
• Yerel radyo ve televizyonların yaygınlaşmasıyla, gazetelerin reklam
gelirlerinde büyük düşüşler olmuştur.
• Resmi ilan gelirleri yetersiz kaldığından, gazetelerin büyük bölümü
matbaalarda basılan kartvizit, davetiye, bülten, el ilanı, matbu evrak
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ve dergi gibi “piyasa işlerinden” sağlanan karın bir bölümüyle finanse
edilmektedir.
• Matbaası olmayan gazetelerin ise durumları çok daha zordur.
• Gazetelerin büyük bölümünün yayın politikaları, yayım dili yoktur.
• Türkçe imla ve dizgi hatalarına sıkça rastlanmaktadır.
• Gazetelerin büyük bir bölümünde gene yayın yönetmeni, yazı işleri
müdürü gibi beyin takımının adları, künyede yer almakta, ancak
kendileri uygulamada görünmemektedir.
• Eğitilmiş muhabir, hatta bazılarında muhabir olmadığı için, haber ağı
dolayısıyla haber de sınırlı kalmaktadır.
• Bazı gazeteler gönüllü veya alaylı birkaç kişinin özverileriyle
yayımlanmaktadır.
• Yerel gazetelerin büyük bölümünü, içerik açısından yetersiz, yörenin
toplumsal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yapısını ve sorunlarını
sergilemekten uzaktır.
• Bu gazetelerin büyük bölümünün mizanpajı, teknik eleman
azlığından ve yetersizliğinden çok kötüdür. Birinci sayfayı bir iki
şişirilmiş haberlerin yanında reklamla dolduranlar bile
bulunmaktadır.
• Genelde dört sayfa çıkan gazetelerin içeriği “altın makas” diye
adlandırılan ulusal basından aktarılan haberler, resmi dairelerden
gönderilen bültenler, bir-iki jandarma, polis, adliye haberi, bulmaca,
yıldız falı, güya okuyucu mektubu, bir-iki fıkranın yerleştirildiği
mizah köşesi, lüzumlu telefonlar, televizyon programları, bir iki
amatör heveslinin köşe yazıları, şiir köşesi, tüzük, kongre ve zayi
ilanları, bazı yerel spor haberleriyle sınırlı kalmaktadır.
• Tipo basılan gazetelerde, dizgi, monotip, linotip ve entertip denilen
dizgi makineleriyle yapılmaktadır.
• Ofset basan gazetelerde, dizgisi ise bilgisayarla gerçekleşmektedir.
• Tipo basan yerel gazetelerde, klişehane bulunmaması, dışarıda
yaptırılacak klişelerin de pahalıya mal olması yüzünden fotoğraf
kullanılmamaktadır.
• Ofset basılan gazetelerin çoğunluğunun ise fotoğraflarını ‘scanner’
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aracılığıyla bilgisayara yükleyerek çıkış alınmakta, ancak
bilgisayarların çoğunun modeli, dolayısıyla kapasiteleri düşük olduğu
için, ‘hard disc’ de fazla yer kapladığından ve makinelerin çalışmasını
yavaşlattığından, bu gazetelerde fotoğrafa çok az yer vermektedir.
• Günlüklerin dışında bazı yerel gazeteler, yayın sürelerine
uyamamakta; yeterli haber ya da gazetede yer alacak ‘metin’
bulunduğunda yayımlanmaktadır.
• Yerel gazete sahip ya da temsilcileri arasında dayanışma yoktur. Bazı
küçük illerde bile birbiriyle sürtüşen ayrı gazeteciler cemiyeti
bulunmaktadır.
• Yerel gazetelerle ulusal gazeteler arasında hemen hemen hiçbir
konuda işbirliği ya da dayanışma gerçekleşmemiştir (2009: 262-264).
Yerel basının görevini doğru yapıp yapmadığı tartışılsa da; bu gazeteler
bilgiye ulaşma açısından önemli kaynaklardır. Yerel basının yakın bir zamanda
tamamen dijital ortama geçmesi düşüncesi akıllarda yer etse de bu durumun
yakın bir gelecekte gerçekleşmesi zordur. Birkaç gazete gelecek zamanda belki
kapanacaktır ama bazı gazeteler ayakta kalmaya devam edeceklerdir. Yerel
basının yazı işleri kısmı yeni büyük dijital grupların türemesinden dolayı
neredeyse tamamen “ortadan kalkacak” hale gelecektir. Gelecek dönemde çok
az fotoğrafçı basılı gazetelerde istihdam edilecektir. Şehir merkezlerinde yer
alan gazete ofisleri kapanacak, haberler belirli bir büroda yazılmak yerine farklı
yerlerde yaşayan muhabirler tarafından kaleme alınacak ve dijital ortamda
yayınlanacaktır. Bu durum zihinlerde “yerel” haberciliğin dijital ortamda nasıl
sürdürülebileceğine ilişkin soru işaretleri yaratmaktadır (Ramsey ve Moore,
2016: 67).

Yerel Basının İşlevi
Basının bir toplumda en belirgin işlevi, topladığı bilgileri haberleştirerek
kamuoyuna sunmasıdır. Bu haberler aracılığıyla bilgilenen bireyler yaşadığı
çevreye karşı daha duyarlı hale gelmekte, çevresiyle güçlü bağlar kurmaktadır.
Bu noktada yerel basının da işlevi en başta haber vermek, sonrasında toplumu
bilgilendirmek, eğlendirmek, eğitmek ve kamu yararı adına siyasileri
denetlemektir.
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Yerel olarak yayıncılık yapan kitle iletişim araçlarının kamu üzerinde
nasıl bir işlevi olduğu ve yerel basının ne iş yaptığına dair Arslan (2010: 34) şu
cevapları vermiştir:
• Demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel demokrasinin
güçlendirilmesine aracılık eder.
•

Halk adına denetim görevi yerine getirir.

•

Yönetenle yönetilen arasındaki ilişkide yönetenin mesajını iletir.

• Yönetenle yönetilen ilişkisinde yönetenden yana hak savunuculuğu
görevini yerine getirir.
• Haberdar etme, bilgilendirme görevini yerine getirir.
• Hoşça vakit geçirme görevini yerine getirir.
• Yaygın basında hiçbir zaman haber olamayacak ancak, ilgilisi için
önemli olan detayları haber yapar. Düğün, ölüm, açılış gibi haberleri
ilgililerin dikkatine sunar.
• Yaygın basının bir şehrin veya grubun, kişinin üzerine haksız yere
gelmesi durumunda hak savunuculuğu yapar.
• Yerel sorunların takipçiliğini yapar. Kamu yatırımları konusunda hak
talebinde bulunur.
• Yeni yazar ve düşünce adamı yetişmesine uygun zemin hazırlar.
• Ekonomik haberleşme ve markalaşma sürecine aktif katkıda bulunur.
• Hemşehricilik bilincini yayar.
• Sivil toplumun güçlenmesine aracılık eder.
Girgin, (2001: 161), yerel basının işlevlerini şöyle değerlendirmektedir:
“Yerel basın, yayımlandığı alanda yaşayan bireylerin sorunları çözmeye
yardımcı olurken, kurumlar ve siyasi otorite arasında bir köprü görevi görür.
Kentsel yaşamı düzenleyenler ve kentte yaşayan dinsel gruplar, cemaatler,
topluluklar arasında bilgi alışverişi gerçekleştirerek toplumun farklı
kesimlerine ortak paydalar sunar. Bölgede en çok okunan ve takip edilen
mecralar olduklarından, bölgenin ihtiyaç ve sorunları bilme noktasında
avantajlıdırlar.”
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Yerel basın içerisinde bulunduğu toplumda bütünleştirme,
toplumsallaştırma, motivasyon sağlama gibi işlevleri de yerine getirerek,
toplumu bir arada hareket etmeye yönlendirir. Ayrıca bireylere yaşadığı ya da
doğduğu yerlere ilişkin bilgiler vererek okuyucuların aidiyet duygularını
güçlendirmektedir (Vural, 2007: 339). Yerel basın ulusal basının değinmediği
konuları ele alarak bu konuları gündeme taşımakla da yükümlüdür (Akçakoca,
2006: 28).
Yerel basın toplumda demokrasinin sürmesi ve korunması için çeşitli
görevlerle donatılmıştır. McNair (2009)’ a göre bunlar:
• Bilgi kaynağıdır (Özellikle toplumun ilgilendiği saygı duyulan
konular).
• Güçlü birey ve kurumları hesaba katan bekçi köpeğidir.
• Vatandaşlar arasında tartışma ortamı yaratarak, toplumu şekillendiren
bir platformdur.
• Toplumun ilgisini ve yaşadıklarını gösteren kanaldır.
Yerel basın, bireyleri yaşadıkları toplumda olup biten olaylara,
yatırımlara, hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirmektedir. Türkiye’de yerel
basın siyasi hayatın düzenlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Demokratik
yönetimlerde rejimin yerleşmesini ve kökleşmesini sağlayan basın, katılımcı
demokrasinin tabana yayılmasına da aracılık etmektedir (Sim, 2007: 400).
Seçim dönemlerinde ulusal basın çoğu zaman partilerin genel merkezlerine
ilişkin haberler yaparken, yerel basın yayımlandığı bölgedeki seçmenleri
bilgilendirmeye amaçlamaktadır.
Yerel basın bölgenin kültürel değerlerine sahip çıkarak bu değerleri
yaşatmaktadır. Yöreye ait konuşma tarzının yer aldığı mizah köşeleri, yemek
tarifleri, masal ve fıkralar bu mecrada yer almaktadır. Bölgenin tarihi
özellikleri, bu tarihi eserin kültürel değerleri bu mecrada işlenerek nesilden
nesle aktarılmaktadır. Yerel basın bu noktada değeler koruyucusu olarak da
nitelendirilmektedir (Güleç, 2005: 30).
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Gezgin, (2007: 177-178) yerel basının işlevlerini şöyle özetlemektedir:
• Yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde kamu hizmetlerinin sağlıklı
ve doğru biçimde halka duyurulması yerel basının işlevlerinden
biridir. Ayrıca denetim, yönetenin halk adına denetlenmesi, kamuoyu
yaratılması yerel basının üzerindeki sorumluluklardan biridir.
• Beldelerde yerel yönetimlerin hizmetlerinin duyurulmasıyla birlikte
yerel yönetim-yurttaş ilişkisinin sağlaması yerel basının önemli
işlevlerinden birisidir.
• Yaygın basının işlevlerinden biri olan eğitim işlevi; yerel basında
toplumsal kimliği ile önem kazanır. Ulusal iradenin doğru ve amaca
uygun yansımasında gerekli demokrasi kültürünün yerleştirilmesi,
yerel basının en önemli işlevleridir.
İşlediği konular, gündeme getirdiği haberler ile yayımlandığı bölgenin
nabzını tutmayı başarabilen yerel basın organları, bölgenin vazgeçilmez
iletişim araçlarıdır. Teknoloji ve küreselleşme doğrultusunda hareket eden bu
basın kuruluşları kendilerinin toplum için önemini fark etmekte ve kendilerine
atfedilen işlevleri yerine getirme noktasında gayret göstermektedirler. Ayrıca
yerel gazeteler haber ve bilgi yayınlamak amacıyla dijital ortamı kullanmaya
başlamışlardır. Fakat bu durum yerel basılı gazetelerin, yerele ilişkin haberler
üretmek bağlamında vazgeçilmez bir rol oynadığı gerçeğini değiştirmeyecektir
(Firmstone ve Coleman’dan akt Ramsay ve Moore, 2016: 25).

Yerel Basının Sorunları
Yerel gazeteler ekonomik, teknik, hukuki, nitelik, yerel yönetici
ilişkileri, yetişmiş (kalifiye) elaman, dağıtım, baskı aşamasında yaşanılan
sorunlar, matbaa ödenekleri gibi konularda çeşitli sıkıntılar yaşamakta ve bu
sıkıntılara rağmen yayın hayatlarını sürdürmektedirler. Çoğu yerel gazetenin
kendi matbaası olmasıyla birlikte, matbaa sahibi patronlar gazete çıkarmanın
yanı sıra farklı iş kollarında da faaliyet göstermekte, gazete sahipleri
matbaalarında afiş, broşür gibi materyallerin de basımını yaparak ek gelir elde
etmektedirler. Yerel basın Türkiye’de ulusal basın ile karşılaştırıldığında
demokrasinin kökleşmesi için faaliyet göstermesi bakımından geridedir. Çünkü
çoğu yerel gazete, televizyon ve dergi maddi sıkıntılarla boğuşmakta, bu
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noktada da siyasi iktidarlar ve hakim sınıflarla ters düşmeyi göze
alamamaktadır.
Her dönemde gazetecilik mesleği ile ilgisi olmayan ve yerel gazeteleri
kötüye kullanan kişilerin var olduğunu vurgulayan Güreli, yine de yerel
gazetelerin geçmişinin gurur verici olduğu söylenmektedir. Güreli, gazetelerin
ağır ekonomik koşullar altında yayın hayatına devam ettiği birkaç Anadolu
şehrinde yayınlanan gazete dışında çoğu yerel gazetenin sorunlarının başında
ekonomik sorunların geldiğini de belirtilmektedir. Yeterli sermayesi olmayan
yerel basının; matbaacılık işi, yan gelir sağlayacak diğer işler ya da resmi
ilanlarla ayakta kaldığını ifade eden Güreli, yazar kadrolarının azlığının
gazeteleri niteliksizleştirdiğini vurgulamakta, haber ağlarının zayıflığının ve
kalifiye eleman eksikliğinin yerel basını güçsüz hale getirdiğine dikkat
çekmektedir. Güreli tarafından, gazete sahiplerinin zaman zaman başka büyük
gazetelerin muhabirliğini de yaptığı belirtilerek, çoğunun abone sistemiyle
çalıştığı vurgulanmaktadır (2007: 174-175).
Yerel basının, ulusal basınla hemen hemen aynı sorunları yaşadığını
ifade eden Erdoğan’a göre ise (2007: 41) sorunların temelinde halkın gazete
okumaya karşı isteksiz olması, niteliksiz elemanların gazetelerde istihdam
edilmesi, promosyon ve reklam uğruna nitelikli haberlere gazetelerde yer
verilmemesi gibi sorunlar yer almaktadır. Gezgin, (2007: 193-194) yerel
gazetelerin sorunlarını; maddi zorluklar, nitelikli eleman sıkıntısı, dağıtım
problemi, teknik donanımdaki yetersizlikler, halk arasında okumaya eğilimin
yetersiz olması olarak sıralamıştır.
Şeker (2007: 70), yerel basının sorunlarının yapılan araştırmalarla
sınıflandırılmaya çalışıldığını kaydederek, sorunların çoğunlukla ekonomik
problemler, tirajlardaki düşüşler, yetişmiş eleman konusundaki yetersizlikler,
resmi ilan desteğinin yetersiz kalması, gazetelerde teknik alt yapının yetersiz
olması, haber kaynaklarının gazetelere olan tutumu, girdi maliyetleri ve bazı
yasal düzenlemeler olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde bazı yerel basın
organları resmi ilan alabilmek adına basın ahlak ilkelerinin kabul edemeyeceği
yöntemlere başvurmakta, sadece resmi ilan alabilmek için yayıncılık
yapmaktadır. Bazı yerel gazeteler bir takım siyasi örgütlenmelerin propaganda
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aracı haline dönüşmüş, kimisi ise belirli grupların güdümünde habercilik yapar
hale gelmiştir.
Yerel basın eğitim seminerleri, kurultaylar ve seminerlerde yerel basının
sorunlarına ilişkin tutulan raporlarda çoğu zaman sorunlar şu şekilde tespit
edilmiştir: Ekonomik sorunlar, tiraj, girdileri, ilan-reklam, yasalar, yerel basın
çalışanlarının sosyal güvenliği. Sorunların temelinde genellikle ekonomik
problemler olduğu gözlemlenmektedir. Bir başka sorun olarak da yerel
gazeteleri okuyan hedef kitlenin sosyo-ekonomik olarak düzeyinin gazete
tirajını etkilediği olarak saptanmıştır. Özel ve resmi ilan gelirleri gazetenin
yayınlandığı şehirdeki ekonomik gelişmişlik konusuyla doğru orantılı
bulunmuştur. Gazeteyi yayına hazırlayacak teknik elemanların ve gazete
içeriğini düzenleyen gazetelerin kalifiye olmaması da yerel gazetelerin
sorunları arasında gösterilmektedir. Habere ulaşma esnasında karşılaşılan
problemler, haber kaynaklarıyla kurulan ilişkiler, yerel gazetelerin siyasi
partilerle olan ilişkileri sorunların bir başka kısmı olarak ifade edilmektedir.
Yerel gazetelerin hakim sınıfların güdümünde yayıncılık yapma eğilimi de
ekonomi politik açıdan sorun teşkil etmektedir (Şeker, 2007: 73). Tüm bu
sorunlara ilişkin detaylı bilgiler alt başlıklarla açıklanacaktır.

Ekonomik Sorunlar
Yerel gazetelerin ekonomik sorunları aslında tüm ülkeyi etkileyen
ekonomik problemlerle aynıyken bir kısmı da gazeteciliğe özgü sorunlardır.
Enflasyon, ekonomide yaşanılan istikrarsızlıklar, satın alma gücü, kişi başına
düşen milli gelir gibi sorunlar, gazete tirajlarını olumsuz etkilemekte, bu durum
da gazetelerin gelirlerini azaltmaktadır. Çoğunlukla gazetelere ilan ve reklam
veren kurumlar da ülkenin genel ekonomik koşullarından etkilendiğinden, yine
bu kurumların yaşadığı ekonomik problemler gazetelerin ekonomilerine
olumsuz olarak yansımaktadır (Şeker, 2007: 74). Basılı gazetelerdeki para
dolaşımı hızla azalmaktadır. Bunun nedeni, internetin günlük hayata
girmesidir. Yerel reklamcılık artık basılı gazetelerden ziyade dijital yerel
gazetelerde yapılmaktadır (Ramsey ve Moore, 2016: 27). Bu başlık çalışmanın
iskeletini oluşturduğundan, ilerleyen bölümlerde tekrar ele alınacaktır.
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Teknik Sorunlar
Yerel basının ekonomik olarak yaşadığı sorunlar teknik alt yapıyı da
etkilemekte, çoğu yerel gazete teknolojik gelişmeleri takip edememektedir.
Teknik alt yapıdaki eksiklikler gazetenin çıkarılması, basılması ve dağıtılması
aşamasını da son derece olumsuz etkilemektedir. Girgin, (2009: 250)
Anadolu’da yayınlanan gazetelerin baskı sitemlerinin hala tipo ile
gerçekleştiğini belirtirken, elle dizgi yöntemiyle hazırlanan gazetelerin ise
kalite bakımından geride kaldığını ifade etmiştir. Bu gazetelerde çıkan
haberlerin çoğu zaman dizgi hatalarına kurban gittiği ve bazı haberlerin silik
bir biçimde basıldığı da kaydedilmiştir. Ayrıca Anadolu coğrafyasında sıcak
dizgi makinelerinin eskidiği, bu şekilde basılan gazetelerde çeşitli harf
hatalarının olduğu, baskı sırasında bazı harflerin gazetede çıkmadığı da
belirtilmiştir.
Yerel gazete sahiplerinin çoğu, gazetede teknik alt yapının gereksiz
olduğunu savunmakta ve babadan oğula geçen matbaacılık işini
sürdürmektedir. Matbaasındaki mevcut dizgi siteminin gazete basmada yeterli
olduğunu ileri süren gazete sahipleri bu sayede yeni masraflardan
kaçınmaktadır (Girgin, 2009: 249). Ayrıca gazetenin mizanpaj aşaması için
teknik eleman da çalıştırmak istemeyen iş veren, hem haberi yazacak hem de
sayfa tasarımını gerçekleştirecek donanımlı personeli asgari ücret ile istihdam
etmektedir.

Tiraj Sorunu
Tiraj, bir gazetenin güç ve etkinlik bakımından önemli bir göstergesidir.
Tirajı arttıran etkenler arasında içerik, estetik ve teknik alt yapıdaki donanım
yer almaktadır. Basılan gazetenin okuyucuya ulaşması tiraj olarak anlam
kazanmaktadır. (Şeker, 2007: 101). Ulusal gazetelerin yerel gazeteler
üzerindeki etkileri, yerel gazetelerin kimi zaman belli grubun sözcülüğünü
yapması ya da bazı güçler tarafından yönetilmeleri, dağıtımda yaşanılan
aksaklıklar ve okuyucunun yerel gazeteye olan ilgisizliği gibi nedenler, yerel
gazetelerin tirajlarını olumsuz etkilemektedir (Aksoy, 2010: 78).
Gezgin’e göre, (2007: 193) toplumda okuma alışkanlığının istenilen
seviyede olmaması gazetelerin tirajlarını düşürerek, yerel gazetelerin istenilen
düzeyde talep görmemesine neden olmaktadır. Yerel gazeteler reklam ve ilan
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alamadıkları durumda okuyucuya ulaşmak gibi bir çaba göstermemektedirler.
Yerel gazetelerin yayınladıkları bölgede, gazete bayilerinde neredeyse hiç
satılmadığını ifade eden Erdoğan (2007: 69), gazetelerin ayakta kalabilmek için
adeta direndiğine vurgu yapmaktadır. Belirtildiği üzere yerel gazetelerin satın
alınması çeşitli çıkar ilişkileri ile örtüştürülmektedir. Gazeteleri satın alanlar;
belediyeler, il, ilçe veya beldelerdeki siyasi partilerin teşkilatları, meslek
odaları, okul müdürlükleri, spor camiaları ve kamu kurumları olarak
sıralanmaktadır. Zaten çoğu yerel gazetede çıkan haberler yine gazeteleri satın
alan kurumlarla ilişkilidir.
Gazetelerin tirajını etkileyen bir başka faktör de çoğu yerel gazetenin,
ulusal basının haberlerini kullanmasıdır. Ulusal basından takip edilebilecek bir
olaya ilişkin bilgilenmek isteyen okuyucu yerel gazete tercih etmemektedir.
Anadolu Ajansı’ndan takla attırılarak ya da değiştirilmeden olduğu gibi
gazeteye konulan bir haber, gazetenin itibarını olumsuz etkileyerek satışını da
düşürmektedir.
Yerel basına ilişkin tiraj sorunun çeşitli faktörlerden olumsuz olarak
etkilendiği bir gerçekliktir. Yerel gazete sayısının fazlalığı, ulusal gazetelerin
yerel gazetelerin satışına etkisi, yerel gazetelerin bir takım çıkarlar uğruna bazı
grupların güdümlerinde hareket etmeleri, ulusal ve yerel televizyonların varlığı,
yerel okuyucunun ilgisizliği gazetelerin tirajının artmasını engelleyen faktörler
arasında yer almaktadır (Şeker, 2007: 106).

Kalifiye Eleman Eksikliği
Yerel gazeteciler çoğunlukla sınırlı medya mensubu kadrosuyla
çalışmaktadır (Nielsen, 2015: 3). Gazetelerde nitelikli eleman ve bu
elemanların sayısına ilişkin ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Geleneksel olarak
yayın hayatına devam eden gazeteler aile şirketi mantığı ile işletilmektedir.
Gazetede çalışmadığı halde, gazetenin personeli olarak işveren tarafından
gazetenin künyesinde çeşitli kadrolarda (muhabir, editör vs.) isimleri bulunan
akrabalar yer almaktadır. Ramsey ve Moore (2016: 28)’nin belirttiği gibi, yerel
gazetelerde konusuna hakim, bilgiyi doğru işleyebilecek gazeteci ve yetkin
personel bulmak her zaman kolay değildir.
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Gazete sahibi ve yakınlarının hazırladığı içerikler gazete sayfalarında yer
almakta, çoğu zaman gazetelerin dağıtımı yine bu kişiler tarafından
gerçekleştirilmektedir (Şeker, 2007: 88). Profesyonel kadronun bulunmadığı
gazetelerde içerikler son derece yetersizdir ve gazetenin baskı kalitesi de bu
yetersizlikten nasibini almaktadır. Gazeteleri hazırlayan ve basan kişiler bu
alana ilişkin herhangi bir eğitim almayan kişiler olduğundan ‘babadan
gördüklerini’ uygulamakta, bu durumda yine gazeteyi olumsuz etkilemektedir
(Girgin, 2009: 251).
Bugün kol gücü yerini bilgiyle örtüşen teknolojiye bırakmakta ve yeni
gazetecilik uygulamalarında da teknolojiden sıkça yararlanılmaktadır. Bu
noktada gazeteciliğin, eğitim almış veya yeterli donanıma sahip bireyler
tarafından yapılması gerekmektedir. Uzman kişilerce hazırlanan haberlerin,
gazetenin saygınlık kazanmasında, halk tarafından güvenilir bulunmasında son
derece önemli görevleri vardır. Fakat ülkemizde yerel gazeteler çoğunlukla bu
bahsedilen uzman kadrolara sahip değildirler (Güleç, 2005: 35-36).
Çoğu yerel gazetede, gazete patronları gazete çıkarmanın yanı sıra
matbaacılık ve baskı işleriyle uğraşmaktadır. Muhabirler, taksi şoförlüğü,
elektrik tesisatçılığı, turşuculuk, fabrika işçiliği, kuaförlük, müzisyenlik,
halıcılık gibi mesleklerde çalışmaktadırlar. Sayfa tasarımı ile ilgilenen kişiler
var ise onlar da zaman zaman muhabir olarak kullanılmaktadır. Asıl işi
gazetenin matbaasında grafik tasarımı yapmak olan herhangi bir çalışan,
gazetenin künyesinde muhabir kadrosunda gösterilmektedir. Gazetede görevi
matbaa ile ilgilenmek olan personelin sarı basın kartı aldığı durumlarda
gözlenmektedir.
Yerel gazetelerin birçoğunda gazetenin sahibinin ve yazı işleri
müdürünün soyadları da aynıdır. Bu kişilerin çoğu aktif gazetecilik
yapmamakta, imzalanan beyannameler sonucunda sarı basın kartı almaya hak
kazanmaktadırlar. Böylece işveren asgari kadro zorunluluğunu yerine
getirirken, aslında gazetecilik yapmayan, teknik işlerden anlamayan aile
bireylerini istihdam etmekte, ‘naylon kadrolar’ yaratmaktadır (Girgin, 2001:
176).
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Bu koşullar incelendiğinde İletişim Fakültesinden mezun olan gençler
yerel basında olması gereken sayıda istihdam edilememektedir. Çünkü nitelikli
elemanlar, emeklerinin karşılığı olan ücreti yerel basından talep ettikleri
takdirde işe alınmamakta ya da işten çıkarılmaktadır. Yerel basın kalifiye
elemana ihtiyaç duyarken ekonomik sebeplerden dolayı istihdam edilemeyen
mezunlar başka alanlara yönelmektedir. Bu alanları da çoğu zaman yukarıda
bahsedilen meslek gruplarından bireyler doldurmaktadır. Yerel gazetelerde
yaşanılan istihdama yönelik bu problemlerin aşılabilmesi için de gazetelerin
ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Şeker (2007: 94), görece gelişmiş gazetecilik faaliyetlerinin bulunduğu
şehirlerde bu sorunların kısmen aşıldığı belirtilmektedir. Yerel gazetelerin
kendilerini geliştirmeleriyle doğru orantılı olarak, gazetecilerin de çalışma
koşulları ve nitelikleri gelecek yıllarda yükseltilebilecektir.

Haber Kaynaklarına İlişkin Sorunlar
Yerel basının haber kaynakları genel olarak resmi kaynaklar, özel
kaynaklar ve ajanslardır. Haber kaynakları bir gazetenin bel kemiğidir. Çünkü
muhabir haber kaynakları ile olumlu ilişkiler kurarsa ve kaynakların güvenini
kazanırsa, gazetenin tirajını artacaktır. Kaliteli, doğru habere ulaşmak isteyen
muhabir, haber kaynaklarını doğru seçmeli ve kaynakların yazılmasını
istemediği bilgileri haberde kullanmamalıdır.
Kurumlarda istihdam edilen devlet memurları zaman zaman muhabire
bilgi vermemektedir. Devlet memurları, 657. Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nu gerekçe olarak öne sürerek, gazetecilerin haberleştirmek istedikleri
konuya ilişkin konuşmayarak kurum ile gazeteci arasında bilgi akışının
sağlanmamasına neden olmaktadırlar. Bu noktada gazeteci bilgi alabilmek
adına haber kaynağıyla özel ilişkiler geliştirmekte, bu durumda haberci-kaynak
arasındaki mesafenin ortadan kalmasına neden olmaktadır (Şeker, 2007: 80).
Haber kaynaklarıyla olumlu ilişkiler geliştiren gazeteciler, kaynakların
verdikleri bilgileri de kullanarak haber yapmaktadır. Bu ilişkileri
geliştiremeyen haberciler ise ulaşmaları gereken bilgilere ulaşamadıkları için
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okuyucuların tam anlamıyla öğrenmek
sunamamaktadır (Erdoğan, 2007: 82).

istedikleri

bilgileri

onlara

Gazeteciler haber kaynakları ile saygı çerçevesinde görüşmeler yaptıkça
haber kaynaklarıyla sorunlar yaşamamaktadır. Kaynaklarla kurulan diyalog
esnasında yerel basın muhabiri konuya hakim olmalı ve tedirgin
görünmemelidir. Aksi takdirde olumsuz davranışlar kaynak tarafından
sezinlendiğinde gazeteci yine habere ulaşmada sorun yaşayacaktır.
Haber kaynakları çoğu zaman ekonomik gücü elinde bulunduran
kimseler olduğundan, yerel basın halk adına onları denetlemek isterken bu
güçler tarafından baskı altına alınmaktadır. Bu tarz haber kaynakları
kendilerine ilişkin haberleri, gazeteciye yanlı olarak sunabilmektedir. Bu
durum da beraberinde gazetenin yerel güç odaklarının sözcüsü olmasına yol
açmaktadır. Tarafsızlığını kaybeden bir gazete toplumda saygınlığını da
yitirecektir. Yerel güçlere eleştirel bir yaklaşımla sorular sormayan bir yerel
gazete, zaman içerisinde okuyucular tarafından itibar edilmeyen bir yayın
organına dönüşmekle karşı karşıya kalacaktır (Şeker, 2007: 79-80).
Gazetecilerin ulusal ya da yerel gazetelerde çalışırken başlıca görevleri
halkın çıkarlarını gözetmektir. Bu bağlamda gazeteciler habere ulaşmak
istediklerinde haber kaynakları onlara yardımcı olmalı ve gazetecileri konuya
ilişkin doğru bilgilendirmelidir. Kendi ekonomik imkanlarıyla ayakta kalan ve
araştırarak elde ettikleri bilgileri haber yapmayı kendisine ilke edinmiş
gazeteler, gazetecilik haklarını kullanmaktan geri durmamalı ve kimseden
çekinmemelidirler.

İçerik Sorunu
Yerel basın söz konusu olduğunda onlarla ilgili en önemli sorunun içerik
konusu olduğu belirtilmektedir. Zayıf içeriğe sahip yerel gazeteler her geçen
gün okuyucularını kaybetmektedir. Yerel gazetelerin pek çoğunda gazetenin
hacmi, içeriği ve özgünlüğü ciddi sorun teşkil ederken, bu durum okuyucunun
gazeteye saygı duymamasına da neden olmaktadır. Resmi ilan almak adına
yayımlanan çoğu gazete, okuyucuya doğru ve tarafsız verme işlevini yerine
getirmek yerine sayfalarında nöbetçi eczaneler, standart önemli telefon listeleri,
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gibi bilgilere yer vermektedir. Kayacan’ın 1996 yılına ait bir çalışmasından
Şeker tarafından şu bilgiler de aktarılmaktadır; küçük yerel gazetelerin resmi
ilan alınmayan sayfalarına herhangi bir düzenleme yapılmamakta, sadece ilk
sayfa ya da resmi ilan alan sayfalar düzenlenmektedir. Hatta bu sebeple bazı
yerel gazetelerin sayfalarında tarihler bulunmamakta ya da sadece o yıla ait
tarih bilgisi gazete sayfasında yer almaktadır (Şeker, 2007: 95).
Yerel gazetelerin içerikleri çoğu zaman tirajı fazla olan ulusal
gazetelerde yayınlanan haberlerden oluşturmaktadır. Anadolu Ajansı’nın haber
havuzundan abonelik sistemiyle alınan haberler de gazete sayfalarında özel
haber edasıyla yer almaktadır. Başka gazetelerden alınan haberler takla
attırılarak düzenlenmekte fakat bu noktada haberdeki yazım kuralları,
noktalama işaretlerinin doğru kullanılıp, kullanılmadığı incelenmemektedir.
Yine ulusal gazetelerin oluşturdukları özel köşeler (burçlar, hava durumu
haberleri, sağlık haberleri vs.) birebir yerel gazetelerde yer almakta, yerel
gazeteler çoğu zaman ulusal gazetelerin kopyası olmaktadırlar.
Yerel basın bir bölgede halkın gözü, kulağı ve sesi olmak istiyorsa
öncelikle kalifiye elemanlar çalıştırarak sağlam bir içerik elde etmelidir. İçeriği
zayıf olan, okuyucuya herhangi bir bilgi sunmayan gazeteler ‘reklam gazetesi’
olarak kalmaktadır. İçeriği boş olan bir gazete ile okuyucuya ulaşamayan
gazete temel misyonunu kaybetmekte, bu da yerel gazetenin okuyucu
tarafından talep edilme oranının düşmesine neden olmaktadır (Aksoy, 2010:
80).
Yerel gazeteler kendilerine özgü içerikleriyle okuyuculara ulaştıkları
oranda başarılı olabilmektedir. Bu durum yerel gazetenin ekonomik
koşullarıyla doğru orantılı olmakla birlikte gerekli teknolojiyle ilgili gerekli alt
yapının gazete bünyesinde olmasıyla gerçekleşme imkanı bulabilecektir. Kalite
anlamında sağlam içeriği oluşturabilecek nitelikli çalışanlarıyla, gerekli eğitimi
alarak sayfa tasarımı yapacak kalifiye personelin istihdam edilmesiyle gazete
halk arasında itibar görecektir. Kısacası yerel gazetelerin kurumsallaşması
gazetenin sermaye yapısıyla yakından ilişkilidir. Yerel gazetelerin içerik
sorunları, gazetelerin diğer yapısal sorunlarının düzeltilmesiyle birlikte çözüme
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kavuşacaktır (Şeker, 2007: 101).

1.1.2. Yerel Gazetelerin Haber Üretim Aşamaları ve Haber
Kaynakları
Gazetecinin haber yapmak istediği konuya ilişkin, haber kaynakları
vasıtasıyla elde ettiği bilgi, belge, fotoğrafların haber haline getirilmesi haber
üretim süreci olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada haber kaynakları son
derece önemlidir. Bunun nedeni haber üretiminin çoğunlukla kaynakların
verdiği bilgilerle gerçekleştirilmesidir. Yerel habercilikte kurulan samimi ve
dostça bağlantılar da bu noktada son derece mühimdir. Tılıç (1998: 55)’ın da
belirttiği üzere, işini iyi yapmak isteyen bir gazetecinin sürekli haber akışı
sağlayabilmesi için zengin bir haber kaynağına sahip olması gerekmektedir.
Ekonomi politik yaklaşımın temsilcilerinden Edward Herman ve Noam
Chomsky kapitalist oluşumlarda medyanın mevcut toplumsal ve ekonomik
yapıyı meşru kıldığını ve medyanın meşru güçleri destekleyen araç olduğunu
ileri sürmektedirler. İki düşünür medyanın egemen seçkinlerin amaç ve
çıkarlarına hizmet ettiği varsayımından hareket etmektedir (Çebi, 2002: 94).
Herman ve Chomsky’nin geliştirdiği haber üretim sürecine ilişkin
propaganda modeline ait eleme süzgeçlerinden Çebi (2002: 95) şöyle
bahsetmektedir:
• Egemen medya büyüklüğü, mülkiyetin belirli kişiler elinde
toplanması, medya sahiplerinin zenginliği, kar yönelimi
• Medyanın ana gelir kaynağı olarak reklam
• Medyanın hükümet ve sermaye çevreleri ile bu kaynaklardan ve
iktidar birimlerince mali destek verilip onaylanan uzmanlar
tarafından sağlanan bilgilere aşırı derecede bağımlılık
• Medyayı hizaya sokmanın bir aracı olarak olumsuz eleştiri
• Ulusal bir ideoloji ve kontrol mekanizması olarak komünizm
düşmanlığı
• Ayrımcı yaklaşım.
Çoğu zaman gazetelerin haber kaynakları toplumda söz sahibi olan
kişiler olurken; bu kişiler toplumun genel sorunlardan çoğu zaman
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habersizdirler. Sokaktaki insana dair haberler ulusal gazetelerde yer almazken,
yerel gazeteler seçkinci haber anlayışından daha bağımsız bir habercilik
yapmaktadırlar. Bu duruma yerel gazetelerde ekonomik gelir elde etmek
amacıyla sıkça rastlanmaktadır.
Genel olarak yerel gazetelerin haber kaynakları; özel kaynaklar, resmi
kaynaklar ve haber ajansları olarak sınıflandırılmaktadır. Özel kaynaklar
gazetecinin birebir ilişki kurduğu, güven temeline dayalı kaynaklar olarak
kategorize edilirken; resmi kaynaklar ise; belediyeler, hastaneler, muhtarlıklar,
sendikalar, dernekler, okullar, üniversiteler, meslek odaları, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT), dershaneler, kolluk kuvvetleridir. Haber ajansları ise
gazetelerin yıllık olarak belirlediği ücret karşılığında üye oldukları haber
kaynaklarıdır. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere, İhlas Haber Ajansı, ANKA
gibi ajanslar türlü başlıklar altında (ekonomi, politika, sağlık, kültür-sanat vs.)
abonelerine hizmet vermektedir. Ayrıca yerel haberlere ilişkin kategorileri de
bulunan bu ajanslar sınırlı sayıda personel istihdam eden gazetelerin adeta can
simididir.
Birincil ve ikincil kaynaklar olarak da sınıflandırılan haber kaynakları
ise şöyledir: Birincil kaynaklar; temaslar, serbest çalışanlar, rutin çağrılar, baskı
grupları, mahkemeler, yerel yönetimler, toplum işleri, basın toplantıları olarak,
ikincil kaynaklar ise; editöre mektuplar, sınıflandırılmış haberler, basın
bültenleri, diğer medya kaynakları, haber ajansları, haber kuruluşları (Reuters,
ITN), yerel yönetimler, merkezi yönetimler olarak sıralanmaktadır
(http://elearning-events.dit.ie/UNICEF-TK/unit2/2_4_6.htm
Erişim: 02.06.2017)
Birincil kaynaklardan alınan haberlere yerel gazetelerde, ulusal
gazetelere oranla daha sık rastlanmaktadır. Bunun başlıca nedeni yerel
gazetelerin belirli bir bölgede yayınlanması, dolayısıyla da bu sınırlı bölgede
yaşayan gazetecinin haber kaynaklarının bir kısmını tanımasıdır. İkincil
kaynaklara ulaşım aşamasında yerel gazete çalışanları bizzat kuruma gitmek
yerine zaman zaman kurumun web sitesinden yararlanmaktadır.
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Dijital yerel gazetelerin haber kaynakları çoğu zaman basılı haber
kaynaklarıyla aynı olmakla birlikte, elektronik posta internet ortamında çok sık
kullanılmaktadır. Gazeteci konuya ilişkin öğrenmek istediklerine dair sorular
oluşturarak ilgili tarafa mail göndermekte, nazik bir üslup kullanarak, karşı
tarafın soruları cevaplamasını rica edebilmektedir. Fakat burada konuya hakim
kişi güven sorunu yaşayabilmektedir. Yüz yüze gerçekleşen bir iletişim hiçbir
zaman internet ortamında gerçekleşen iletişime benzememektedir.
Yerel haber sitelerinde okuyucu sayısının artması basılı gazetelerin
eskisi kadar tercih edilmediğinin, kapandığının ya da gazetenin dijital ortamı
kullandığının göstergesidir. Özellikle dijital ortamda meydana gelen okuyucu
sayısındaki artışın nedeni dijital yerel gazetelerin basılı gazetelere göre daha
çok kişiye ulaşması olmaktadır. Haber kaynağı ve habere konu olma
bakımından basılı gazeteler dijital gazetelere göre vatandaşlarına sayfalarında
daha fazla yer vermektedir. Ayrıca PEW Research Center’ın ABD’ye yönelik
düzenlediği dijital medya raporunda, yeni iletişim teknolojilerinin basılı
gazetelerde olduğu kadar sermaye gerektirmediği ve çok daha geniş bir kitleye
ulaştığı saptanmıştır (Jurkowitz ve diğerleri, 2014, 3-5). Yerel gazeteciliğin
güvenilirliğinin kaybolmadığına da değinilen raporda, yerel basının
demokrasiye hizmet ettiği, dijital ortamda da bu görevi şu anda ve gelecekte
başarıyla icra edeceği ifade edilmiştir. (Jurkowitz ve diğerleri, 2014: 17-18).
Rapor, dijital platformda yapılan ve yapılacak olan yerel gazeteciliğin toplum
için son derece önemli olduğunun altını çizerken, yerel haberlerin demokrasinin
işleyişi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ileri sürmektedir.
Artan dijital yerel gazete okurları habere konu olmak bağlamında basılı
gazetelerle kıyaslandığında daha şanssızdırlar. Dijital gazetelerin
mahkemelerde, okullarda, hastanelerde, meydanlarda aktif olarak çalışan
gazetecileri ya yoktur ya da bu sayı son derece azdır. Sonuç olarak toplumu
ilgilendiren olayları yazacak araştırmacı gazeteci kadroları zayıftır. Ayrıca
okuyucu sayısındaki artışın aksine dijital gazetelerin haber üretim sürecinde
kullandıkları haber kaynakları yerel dışı unsurlardan olabilmektedir. Okuyucu
sayısındaki artış, dijital gazetenin topluma ilişkin önemli sorunları ele aldığı
anlamına gelmemektedir. Dijital ortamda birçok insan rahatlıkla haber
kaynağına
ulaşabilmektedir
fakat
mevcut
sorunların
çözümüne
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ulaşamamaktadır (Ramsey ve Moore, 2016: 68).
PEW Research Center (2015: 4)’ın yürüttüğü başka bir çalışmaya göre;
ister teknoloji meraklısı başkentte yaşayan bir vatandaş, ister kırsalda bulunan
bir şehir sakini olunsun, yerel haberler bölgede yaşayan insanların günlük
yaşamını derinden etkilemektedir. ABD’ de 10 kişiden 1’i yerel haberleri
yakından takip etmektedir. Sakinler yerel medyaya basılı gazetelerin yanı sıra
web sitelerinden ve sosyal ağlardan ulaşmaktadır.
Dijital gazeteler haber üretimi konusunda çeşitli endişeler yaratmaktadır.
Bu ortamda çok fazla bilgi, görüntü, video olmasından dolayı haberlerin
manipülasyonlara açık olduğu düşünülmektedir. Ekleme, kesme ve değiştirme
gibi işlemlerin internet gazetelerinde kolayca gerçekleştirilebilir olması dijital
gazetelerin haber üretiminin sorgulanmasına neden olmaktadır (Pavlik, 2013:
133-134).

1.2.Yerel Basının Gelir Kaynakları
Son 10 yılda yapılan akademik çalışmalar; gazetecilerin yayınladıkları
haberlerin, sivil toplum kuruluşlarının sunduğu bildirilerin ve yerel gazetelerin
sayılarının her geçen gün azaldığına vurgu yapmaktadır (Ramsay ve Moore,
2016: 4). Bu durum Türkiye’de de böyledir. Dijital yerel gazeteler ile azalmaya
başlayan reklam gelirleri ve para dolaşımı yerel basılı gazetelerin ayakta
durmasını zorlaştırmaktadır (Franklin, 2014). Yerel basının gelir kaynakları;
satış gelirleri, bölgede bulunan işletmelerin, siyasilerin gazeteye verdiği özel
reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan ilan gelirleridir.

1.2.1. Satış ve Özel Reklam Gelirleri
Yerel gazetelerin çoğunlukla ekonomik güçleri ve sermayeleri son
derece sınırlı olduğu için, gazeteler gerçek anlamda gazetecilik yapmak için
çıkarılmamaktadır (Şeker, 2007: 75). Dini ve resmi bayramlarda ve özel
günlerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerden kutlama
mesajları, tebrik bildirileri yayınlayan yerel gazeteler, özel sektör firmalarının
reklamlarını da sayfalarında yayınlayarak gelir elde etmektedir. Aynı zamanda
seçim dönemlerinde yayınlanan gazeteler, siyasilerin yayın organı haline
gelmektedir. Bazen de gazeteciler parti adaylarından, çeşitli tehdit ve
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şantajlarla para sızdırmaktadır. Bu durum kamu yararı adına yapılması gereken
gazetecilik mesleğinin, yerelde kötüye kullanılmak istendiğinin
göstergelerinden biridir.
Yerel gazeteye alınan özel ilanlar, resmi ilanlar ile kıyaslandığında
devamlılığa sahip değildir. Özel sektörden alınan reklamların ücretlerinin tahsil
edilmesi de çoğu zaman gazete ve reklam verenler arasında sorun haline
gelmektedir. Zaman zaman iş yerleri ödeme yapacağı tarihi erteleyebilmekte;
bazen de gazeteler, iş yerindeki yetkili kişiler ile görüşmeden gazetelerine
reklam verilmişçesine bu reklamları yayınlamaktadır. Özel reklamlar gazete
sayfasına yerleştirilirken, teknik elemanların mizanpaj esnasında özensiz
davranması da yine tahsilat esnasında sorun yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu
olumsuzluklar düşünüldüğünde ve yeni açılan radyo, televizyon ve internet
gazeteleri neticesinde, yerel basının her geçen gün özel ilan ve reklam gelirleri
azalmaktadır. Bu noktada da gazetelerin ekonomik bağlamda en önemli
beklentileri, devletin kendilerine yardım etmesidir.
Dijital yerel gazeteler ise sayfalarına banner adı verilen reklamlar
almaktadır. Banner, üzerinde bir başka siteye ilişkin bağlantı taşıyan, istatistiki
veriler toplama ya da yarayan bir reklam aracı olarak tanımlanmaktadır (Halıcı,
2005: 164). Bu kısımlara firmalar, yöneticiler reklam verebilmektedir. Ayrıca
dijital gazetelerin üyelik sistemleri de bulunmakta, bu sayede okuyucu gazeteye
şifre ile ulaşabilmekte ve özel haberleri okumaktadır.

Resmi ilanların arttırılması, resmi ilan ücretlerinin yükseltilmesi,
devletin yerel gazetelere destek vermesi, kredi sağlaması, kağıt ve diğer gazete
girdilerine indirimler düzenlemesi, teknolojinin takip edilmesi bağlamında
diğer ülkelerden temin edilecek yeni makine ve ekipmanın alımında gazete
sahiplerine teşvik sağlanması, gazetecilere bazı ekonomik ayrıcalıklar
sağlanarak şartlarının iyileştirilmesi gibi talepler, yerel basın organlarınca dile
getirilmektedir. (Şeker, 2007: 76).

1.2.2. Basın İlan Kurumu’ndan Alınan Resmi İlanlar
Yerel basının ekonomik anlamda en önemli dayanağı Basın İlan
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Kurumu’dur. Türkiye’de resmi ilanlar 1931 yılına kadar “Serbest Dönem” adı
altında özel ilan mantığında gazetelerde yayınlanmıştır. 1931 yılından sonra ise
bu alana düzenlemeler getirilmiş, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde
yayınlatılacak resmi ilanların denetimi Muharip Cemiyeti’nce yürütülmüştür.
Cemiyet tarafından kurulan şirket, 1943 senesine kadar özellikle ihale
ilanlarının gazetelere dağıtımını gerçekleştirmiştir. 1943 senesine gelindiğinde
bu görev Türk Basın Birliği tarafından icra edilmeye başlanmıştır (Şeker, 2005:
108).
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin iktidar olduğu yıllarda partinin sesi
olan Ulus Gazetesi diğer gazetelerden daha fazla resmi ilan almıştır. 1946
senesinde Türk Basın Birliği lağvedilmiş fakat resmi ilan dağıtım imtiyazı Türk
Basın Birliği ve Ortaklar İlanlar Kolektif Şirketi’ne bırakılmıştır (Üstün, 2010:
10). Demokrat Parti (DP)’nin iktidara geldiği dönemlerde de bu durum
CHP’nin iktidar olduğu dönemden farklı olmamış, DP’ye yakın gazeteler
ilanlardan yararlanmıştır.
1950 yılında Bakanlar Kurulu, bugün uygulanan kuralları karara
bağlamış, gazetelerde resmi ilan dağıtımında ilk kez “eşit yükümlülük ve eşit
ücret” ilkesi kabul edilmiştir. 1951 yılında Bakanlar Kurulu resmi ilan
verilmesi planlanan gazeteleri iki kategoriye ayırmıştır. Bunlar: siyasi gazeteler
ve ticari gazetelerdir. Gazetelerin hangi kategoriye gireceği Başbakanlık
tarafından belirlenmektedir. Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi İlanlar
Kolektif Şirketi’nin yasal hakları, yeni kurulan Türk Basın Birliği Resmi İlanlar
Limited Ortaklığı Şirketi’ne devredilmiştir. 1957 senesinde yayınlanan bir
kararname aracılığıyla da tüm resmi ilan ve reklamların, gazete, dergilere
sadece bu şirket vasıtasıyla paylaştırılacağı bildirilmiştir. 1960 yılına kadar
süren bu süreçte gazeteler ve hükümet karşı karşıya gelerek çeşitli sorunlar
yaşamışlardır. 2 Ocak 1961 yılında 195 sayılı Basın İlan Kurumu’nun
Kuruluşuna İlişkin Kanun kabul edilmiş, 9 Ocak 1961’de yayınlanmıştır
(http://www.bik.gov.tr/kurumsal/resmi-ilan-tarihcesi/, erişim: 02.04.2017).
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Kurumun başlıca görevleri arasında şunlar yer almaktadır:
• “Resmi ilanların gazetelerde ve süreli yayınlarda yayınlanmasına
aracı olmak,
• Kurum’un idaresine katılan gazete ve süreli yayınlarda basın, dernek
ve kuruluşlarına en çok beş yıl vade ile kredi açmak,
• Yönetmelikle tespit edilecek, basında fikren ve bedenen çalışanlar
gibi basın mensuplarına, vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para
vermek,
• Basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek (Makine, Mürekkep, Kağıt
gibi),
• Yönetmelikle tespit edilecek basın mensupları ile bunlardan
çalışamaz durumda olanlarla bunlardan yardıma muhtaç bulunanlara
ve ölenlerin ailelerine yardım etmek,
• Yukarıda bendde yazılı olanlar için diğer her türlü sosyal
teşebbüslerde bulunmak,
• Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Bu kurum görevini yerine getirmek için ticari ve sosyal faaliyetlerde
bulunur. Bu maksatla ayrıca lüzumlu görülen teşekkül ve müesseseler
kurulabilir. Kurum gayrimenkul iktisabına ve türlü temkinli tasarruflarda
bulunmaya, ipotek almaya ve vermeye ehildir (http://www.bik.gov.tr/
mevzuat/, erişim: 04.04.2017).”

Kurumun şubesinin bulunduğu yerlerde resmi ilan alabilecek
gazetelerin vasıfları
Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklam yayınlayabilecek yeterliliğe
sahip gazeteler için kendi mevzuatında sayfa sayısı, nitelikli personel, gazete
tirajı, satış sayısı, içeriğe ilişkin kuralları yayınlamaktadır. Resmi ilandan
yararlanmak isteyen yerel gazeteler bu kurallar çerçevesinde hareket etmekle
yükümlüdür. Resmi ilanların dağıtımında bir adaletsizlik olduğu görüşüne
karşılık olarak kurulan kurumun öncelikli işlevi bulunduğu şehirde gazetelere
destek vererek, gazetelerin ayakta kalmasını sağlamaktır. Kurum aynı zamanda
vasıflı olma özelliği taşıyan dijital gazeteleri internet ortamında denetlediği için
çok geniş bir dijital arşive sahiptir. Kurumun şubesinin bulunduğu illerde resmi
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ilan alacak gazeteler ile şubesinin bulunmadığı illerde resmi ilan yayınlayan
gazetelerden taşımaları beklenen kriterler farklılık göstermektedir. Kurum
şubesi bulunmayan illerde bu şartları gazetelerin taşıyıp taşımadığını, ilanların
denetimini valilikler yürütmektedir. Basın İlan Kurumu’na yüklenen en mühim
vazife istenilen şartları taşımayan gazetelerin ilanlarını kesebilme görevidir. Bu
yaptırım sayesinde resmi ilan alan gazeteler daha nitelikli haberler yapmakta,
nitelikli eleman çalıştırmaktadır.
Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şubesi İlan Memuru Sultan Salih Çolak ile
yapılan görüşmede, Basın İlan Kurumu’nun gazeteleri vasıflı, alt vasıflı ve
vasıfsız gazeteler olarak sınıflandırdığı bilgisine ulaşılmıştır. Vasıflı gazeteler;
sosyo-ekonomik olarak ilerleme kaydetmiş, bulunduğu bölgenin nabzını tutan,
bilgilendirme amaçlı uzun süredir sektörde faaliyet gösteren, nitelikli çalışan
kadrosuyla habercilik yapan, düzenli aralıklarla yayınlanan gazetelerdir. Alt
vasıflı gazeteler ise; “merdiven altı gazetecilik” olarak adlandırılmaktadır. Bu
gazeteler belli bir yayınlanma periyodunu göz ardı ederek, reklam aldıkça
basılmaktadırlar. Nitelikli habercilik ve gazetecilik faaliyetleri alt vasıflı
gazetelerin gayeleri değildir. Alt vasıflı gazeteler dergi hükmündedir, gazete
çıkarmaktaki ana hedef reklam pastasından pay almaktır. Vasıfsız gazeteler ise
Basın İlan Kurumu tarafından denetlenmemektedir. 4 Alt vasıflı gazetelerin
tirajları 100-200 iken, vasıflı gazetelerde bu rakam 1000-5000 arasındadır
(Göktürk, 2014: 12). Şeker (2005: 110), kurumun vasıflı olarak sıraladığı
gazetelerde aranılan özellikleri şöyle sıralamaktadır: gazetelerin içeriği,
kadrosu, sayfa sayısı, baskı ve hazırlık tekniğindeki kalite.
“Basın İlan Kurumu’nun 46. Maddesinde vasıflı kabul edilen
gazeteleri konu, içerik, yüzölçümü, kadro, fiili satış adedi, bekleme
süresi ve diğer bakımlardan aranacak olan vasıflar ifade edilmiştir. 47.
Madde de gazetelerin konu ve içerik vasıflarının neler olduğu
açıklanmıştır. Gazetelerde yer alan haber, fotoğraf, resim, grafik,
karikatür, röportaj, fıkra, makale, köşe yazısı, yorum, etüd, şair yazı ve
benzerlerinin, gazetecilik açısından özgün, güncel ve gazetenin türüne
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Sultan Salih Çolak ile yapılan görüşme. (2016, 23 Ekim). Basın İlan Kurumu, Tekirdağ.
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uygun olacak bir değer taşıması gerekmektedir. Gazetelerin türlerine
ilişkin habercilik yapmaları kurumun en çok önem verdiği konudur.
Gazetelerin vasıflı sayılabilmesi için aşağıda yazılı olan türlerden birini
seçmesi ve bu türün içermesi gereken konuların en az üçte ikisinin
gazetede var olması gerekmektedir.
• Siyasi gazetelerin; iç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere,
ekonomi, kültür, sanat, magazin ve spor konularına ve bunların
yorumlarına yer vermesi,
• Ticaret gazetelerinin; sanayi ve ticari ilişkilerle ilgili kişi ve
kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması ve
ekonomik, mali, sosyal konular ile iş hayatını ilgilendiren iç ve dış
haberlere yer vermesi,
• Meslek gazetelerinin konu olarak seçtiği mesleğin mensupları ve
kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek ve mesleğin gelişmesine
katkı yapacak nitelikte olması.
Basın İlan Kurumu’nun şubelerinin bulunduğu illerdeki gazetelerde
İktibas suretiye yayınlanan haber, röportaj ve diğer yazılar iktibas eden
gazetenin yüzölçümünün yüzde 10’undan fazla olmamalıdır. Bu gazetelerin
yüzölçümü ise her sayfası için 1.50 metrekareden az olmamalıdır. Başka her
türlü yayın kaynağından birebir aktarılan yazı, resim, fotoğraf, grafikler iktibas
sayılmamaktadır. Ayrıca iktibasta, iktibasın yapıldığı her türlü yayın
kaynağının adı ve tarihi açık bir biçimde belirtilmek zorundadır.5
Asgari kadroları olarak günlük olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde
yayınlanan gazetelerde; 1 sorumlu yazı işleri müdürü, 1 sayfa editörü, 1 haber
müdürü (istihbarat şefi), 7 muhabir (ikisi kurum şubesi bulunan illerde olabilir),
2 yazar veya düzeltmen çalıştırmaları gerekmektedir. İstanbul, Ankara,
İzmir’de yayınlanan günlük ticari gazetelerde ise, 1 sorumlu yazı işleri müdürü,
1 sayfa editörü, 4 muhabir ( 1 tanesi kurum şubesi olan başka bir ide
çalıştırılabilir), 1 yazar ve düzeltmen çalıştırmaları gerekmektedir. Meslek
gazeteleri ele alındığında ise bu sayılar; 1 sorumlu yazı işleri müdürü, 2
5İktibas

kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre ilk anlamıyla; bir yazıya, başka bir yazarın yazısından
alınmış
parça,
aktarma
anlamına
gelmektedir.
Daha
detaylı
bilgi
için
bkz:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ALINTI , erişim:03.04.2017.
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muhabir, 1 yazar veya düzeltmen olarak değişmektedir. Kurumun şubesinin
bulunduğu illerde yayınlanan günlük gazeteler için ise bu sayılar şöyle tespit
edilmiştir; 1 sorumlu yazı işleri müdürü, 1 sayfa editörü, 4 muhabir ve 1 yazar
veya düzeltmen. Bunun yanı sıra asgari kadroda görev yapan biri, istihdam
edildiği gazetenin internet sitesinde editörlük görevini de yürütebilmektedir.
Asgari kadroda çalıştırılması planlanan kişilerde aranacak vasıflar ise şu
şekildedir:
• Basın mesleğinde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında
çalışma süreleri de dahil, en az altı ayı devamlı olmak üzere toplam
on sekiz ay süreyle, fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik
mevzuatına veya kamu yayın organlarının haber hizmetlerinde kamu
hukuku statüsüne göre çalışmış olmak ve bu çalışmayı
belgelendirmek,
• İletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin iletişim ile ilgili
bölümlerinden mezun olmak,
• Meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun
olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az
altı ay ara vermeden çalışmış olmak,
• Asgari kadrosunda yer aldığı gazete ile fikir işçilerine ait çalışma ve
sosyal güvenlik mevzuatları esaslarına uygun yazılı bir sözleşme
yapmak.
Vasıflı gazetelerin taşıması gereken kararlara ilişkin yapılan incelemede,
kararda gazetedeki dizgi ve tertibin okunabilir olması, mizanpajın düzgün bir
biçimde hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Gazeteler yazı metinlerini en
az on puntolu harflerle dizmek zorunda ve haberin içeriğiyle alakasız fotoğraf,
resim kullanmamalıdırlar. Günlük gazetelere ilişkin her bir nüshanın satış
fiyatı, katma değer vergisi de hesaba katıldığında, 25 Kuruş’tan daha az,
bayilere ödenecek olan komisyon miktarı toplamı da bu tutarın yüzde kırkından
fazla olamaz. Vasıflı kabul edilen siyasi gazetelerin asgari satış miktarları
İstanbul’da 5000, Ankara, İzmir için 3000 adet olarak belirlenirken; kurumun
bulunduğu diğer illerde bu sayı 500’dür. Ticaret gazeteleri söz konusu
olduğunda bu rakamlar bayiler aracılığıyla gerçekleşen satışlarda dahil olmak
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üzere bedeli önceden tahsil edilmiş aboneler toplamı en az 1000 olmalıdır
(http://www.bik.gov.tr/bik-mevzuat/basin5.htm, erişim: 02.03.2017).”

Kurumun Şubesinin Bulunmadığı Yerlerde Resmi İlanların
Gazetelere Dağıtımı
Kurum şubesi bulunan ve bulunmayan illerde reklam ve resmi ilan
dağılımı da farklı bir biçimde yapılmaktadır:
“Basın İlan Kurumu’nun şubesi bulunan illerde resmi ilan
kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayıları gazetelerin türlerine göre
değişmektedir. Siyasi gazeteler için aylık ortalama yüzölçümü 2.25
metrekareden ve günlük fiili satış adedi İstanbul, Ankara ve İzmir’de
10.000’den, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde ise 5.000’den az
olmayan gazeteler için 180, diğerleri için 150 olarak sınırlandırılmıştır.
Ticaret gazeteleri için abone adedi 3.000’ den az olmayanlar için 150,
diğerleri için 120, meslek gazeteleri içinde bu rakam 30 olarak
belirlenmiştir.
En az on iki ay süreyle kesintisiz olarak resmi ilan yayınlayan gazetelere,
kendi türleri için belirlenen ve 67 sayılı Karar’ın 51. ve 52. maddelerinde
belirtilen fikir işçisi sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere, İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yayınlanan; iki katı kadar kadrosunda işçi istihdam
edenlere 1/8’i, yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan gazetelere 1/8’i,
yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan ve günlük satış adedi 25.000’den az
olmamak üzere kadrosunda asgari kadro sayısının üç katı fikir işçisi istihdam
eden gazetelere 1/3’ü yine 67 sayılı Karara uygun olarak resmi ilan ve reklam
yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir
işçileri sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere üç katı fikir işçisi istihdam
eden gazetelere 1/3 oranında ek gösterge uygulanır. İstanbul, İzmir ve Ankara
illerinin dışında yayınlanan kendi türleri için öngörülen asgari kadro sayısının
görevleriyle orantılı olmak üzere iki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi
kadrosunda bulunduran gazetelere 1/6’sı, yüzölçümü 2.25 metrekareden az
olmayan ve üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda istihdam eden
gazetelere 1/6’sı, yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiili satışı 2.500’de
az olmamak üzere dört katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda

47 | YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

istihdam eden gazetelere 1/2’si, yüzölçümleri 2.25 metrekareden az olmayıp
kadrosunda üç katı fikir işçisi bulunduran gazeteler ve günlük fiili satışı
2.500’den az olmamak üzere kadrosunda dört katı kadar fikir işçisini yalnız
kendi kadrosunda istihdam eden gazetelerin 1/2’si, yüzölçümleri 2.25
metrekareden az olmayıp kadrosunda üç katı kadar fikir işçisi bulunduran
gazeteler ve günlük fiili satışı 2.500’den az olmayıp kadrosunda dört katı fikir
işçisi bulunduran gazetelerin, resmi ilan kontenjanına esas teşkil eden gösterge
sayısının öngördüğü asgari yüzölçümünün iki katından az olmamak şartıyla
rulo (bobin) kağıt işleyen baskı makinelerinde basılan gazeteler 1/3’ü ve resmi
ilan yayınlama hakkı kazanan, kendileri için öngörülen asgari fikir işçi
sayısının görevleriyle orantılı olmak koşuluyla üç katı fikir işçisini yalnız kendi
bünyesinde istihdam eden gazetelere 1/3’ü oranında ek gösterge uygulanır.
Ayrıca yayımlandığı yerin dışında da, mevkute dağıtımı amacıyla
kurulmuş, yurt genelinde bayilik teşkilatı bulunan kuruluşlar tarafından günlük
fiili satış adedinin tamamını yayın yeri ile birlikte, her coğrafi bölgede en az bir
ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde 70’inde, günü gününe, dağıtıma sunarak
satan ve istenmesi durumunda bu hususu belgelendiren gazetelere 1/3’ü, resmi
ilan kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısına göre tespit edilmiş günlük
asgari fiili net satış adedinden az olmamak şartıyla; yayınlandığı yer dışında da
en az bir yerde daha basılan gazetelere 1/6’sı, birden fazla yerde basılan
gazetelere de 1/3’ü oranında ek gösterge uygulanır.
İstanbul, Ankara, İzmir dışında kurumun şubesi bulunan illerde
yayınlanan ve yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan gazetelerden; günlük
fiili satış adedi 1000 adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/6’sı,
2.500 adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/4’ü, 5000 adedin
üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/3’ü, 10.000 adedin üzerinde
olanlara ise, esas gösterge sayılarının 1/2’si oranında ek gösterge uygulanır.
Bunların yanı sıra kadrosunda internet editörü bulunduran ve yayınlama
ödevinde bulundukları resmi ilanları gazetelerine ait internet sitesinde düzenli
olarak yayınlayan ve internet sitelerini düzenli olarak güncelleyen gazetelere
esas gösterge sayılarının 1/10’u oranında ek gösterge uygulanır.
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Gazetelerin bir günlük kontenjan hesabında, kendilerine ait gösterge
sayıları ile var ise ek gösterge toplamının otuzda biri esas alınır. Gazetelerin bir
aylık resmi ilan kontenjanı otuz gün üzerinden hesaplanır. Ancak, Basın
Kanununun hükümlerine göre verdikleri beyannamede belirtildiği takdirde, o
günlere ait olmak üzere, haftada bir gün yayınlanmayan gazetelerde bu rakam
yirmi altı olarak alınır. Herhangi bir sebeple bir aydan az süreyle resmi ilan
verilmesi gereken hallerde, gazetelerin günlük kontenjanları esas alınarak
yayınlayacağı resmi ilan miktarı bulunur. Resmi ilanların dağıtımının
uygulama usulü ise gazetelerin bir ay içinde fazla ya da eksik olarak yayınladığı
resmi ilanlar, izleyen aydaki kontenjanına eklenir veya düşürülür
(http://www.bik.gov.tr/mevzuat/ erişim:03.04.2017).”
Gazetelerden taşımaları istenilen vasıflar aslında bu gazetelerin
kalitelerini arttırmaya yöneliktir. Son zamanlarda dijital gazeteciliğin
gelişmesiyle birlikte özel reklamlar azalmış, bugün olduğu gibi geçmiş
dönemlerde de televizyon ve radyolar gazetelere göre ilan vermek için daha
fazla tercih edilmiştir. Yerel gazetelerin birim gazete maliyetleri bugünün
piyasası için son derece yüksektir. Yerel gazeteler satıştan da kar elde
edememektedir. Bu noktadan bakıldığında resmi ilanlar yerel bir gazetenin
neredeyse bel kemiğini oluşturmaktadır. Her ne kadar Basın İlan Kurumu
tarafından gazete sahiplerine dayatılan bu kurallar onlara ağır gelse de
kurumun ana amacı yerel gazetelerin nitelik ve kalitelerini arttırmaktır. 6

2. TÜRKİYE’NİN YEREL BASIN TARİHİ
Türkiye’de basının gelişmesi ve bugünkü halini alması batıdaki gibi
iktisadi ve toplumsal dinamiklerin etkisiyle değil, siyasilerin arzularıyla yani
devlet denetiminde gerçekleştirilmiştir. Zaten ilk Türkçe gazetenin
yayınlanmasının ana amaçlarından biri de batıdaki yenilikleri takip etmek
olarak izah edilmektedir. Bu durum da Türk basının emsallerinden farklı bir
tutum sergilemesine neden olmuştur (Demir, 2008: 65-73).

6Sultan
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2.1. Türkiye’de Yerel Basının Gelişimi
Türk Basın Tarihi incelendiğinde Osmanlı Basını’nın batılı ülkeleri
örnek aldığı için gazete yayınlama ihtiyacı duyduğu görülmektedir. Fakat
Osmanlı’da ilk Türkçe gazete basıldığında azınlıklar zaten matbaayı
kullanmakta ve kendi gazetelerini yayınlamaktaydılar. Girgin (2001: 2)’e göre,
Musevi toplumu 1491 tarihinde İspanya’dan ayrılırken beraberinde getirdikleri
basım evini 1493 yılında İstanbul’da kurmuşlardır. Bazı kaynaklar, 1488
yılında basılan ilk kitabın İbranice bir sözlük olan ‘Leçons des Enfants’
olduğunu ileri sürmektedir. 1494-1729 yılları arasında Osmanlı topraklarındaki
basımevi sayısı 37 olarak tespit edilirken, bu basım evlerinden hiç biri, Türkçe
olarak bu tarihler arasında baskı yapmamıştır.
Osmanlı Devleti’nde yayınlanan ilk yabancı gazeteyi (Bullettin Des
Nouvelles) Fransızlar çıkarmıştır. Fransızların Osmanlı Devleti’nde bu
gazeteyi çıkarmasının ana nedeni, Fransız İhtilali’ni tüm dünyaya olduğu gibi
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Fransızlara da duyurmaktır (İnuğur, 2005: 166).
Osmanlı Devleti’nde Yunan, Ermeni ve çeşitli milletlerin gazeteleri de
yayınlanmıştır.
“Yerel basın faaliyetleri Türkiye’de 18. yüzyılda başlamış, 1831
tarihinde ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vakayi yayınlanmıştır. 19.
yüzyılın son dönemlerine doğru da yerel gazeteler olarak adlandırılan
vilayet gazeteleri yayınlanmıştır. Vilayet gazeteleri zaman içerisinde
birer ikişer artarak bugünkü yerel gazetelerin ortaya çıkmalarını
sağlamıştır. Vilayet gazetelerinin Anadolu’da yerel gazetecilik kültürü
ve geleneğinin gelişmesini sağlayarak, yerel gazeteciliğin günümüzdeki
konumuna ulaşmasında mühim görevler taşıdığı bir gerçektir. İlerleyen
yıllarda matbaalar ve teknik alt yapılar özel sektörün güdümüne
girdiğinden yerel gazeteler gerçek anlamıyla faaliyete geçmiştir (Şeker,
2007: 32).”
Abdülhamit döneminde uzun bir suskunluk dönemi yaşayan Türk basını
1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanıyla basında kısa bir parlama dönemi
yaşamıştır (Varlık, 1999: 105). Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla yerel gazeteler Kurtuluş Savaşı’nın gözlemcisi
olmuş, savaşın haklı gerekçelerini halka duyurmak amacıyla yayınlar yaparak
bir nevi siyasi misyon üstlenmişlerdir. Yerel basın Milli Mücadele Dönemi’nde
yaptığı yayınlar sayesinde adeta ulusal basının önüne geçmiştir (Bozdağ, 1992:
151). Çok partili hayata geçildikten sonra bir süre özgürlük dönemi yaşayan
yerel basın, askeri darbelere tanıklık etmiş ve çeşitli sansürlere maruz kalmıştır.
1980 sonrasında liberal politikaların da etkisiyle çeşitli sermayelerin yatırım
yaptığı bir ticari alan haline dönüşen yerel basın, tekelleşmelerin yaşandığı bir
sektöre dönüşmüştür. Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar gelen
süreçte yerel basın; iktidar sahiplerinin yönlendirmeye çalıştığı, baskı
uyguladığı ve ulusal basının da olumsuz etkileri neticesinde gelişme
gösteremeyen bir sektör olarak faaliyetini sürdürmektedir (Erdoğan, 2007: 64).

2.1.1. Osmanlı Devleti’nde Yerel Basının Gelişimi: Vilayet
Gazeteleri
Osmanlı Devleti’nde matbaayı kuran ve o matbaa aracılığıyla basın
yayın faaliyetlerinin ülkede başlamasına vesile olan kişi İbrahim
Müteferrika’dır. Bu süreçte Müteferrika’nın en önemli yardımcısı Osmanlı
Devleti’nde Paris elçiliği görevini de icra etmiş Yirmi sekiz Çelebi Mehmet
Efendi’nin oğlu, Çelebizade Sait Efendi’dir. Çelebizade Sait Efendi Paris’te
bulunduğu süre zarfında dönemin basım teknolojisine ilişkin çeşitli
gözlemlerde bulunmuş, basımevinin faydalarını öğrenmiş, nasıl basım
yapılacağına dair bilgilenmiş ve 1724 yılında basımevi kurma fikriyle
İstanbul’a dönerek, bu konudaki düşüncelerini önceden de çeşitli konularda
yetenekli bulduğu Müteferrika’ya aktarmıştır. İbrahim Müteferrika bunun
üzerine Türkçe eserler basmak istediğine ilişkin fikirlerini içeren Vesile-t Tıbaa
isimli risaleyi hazırlamış ve 1726 yılında Sait Efendi aracılığıyla Sadrazam
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya iletmiştir. Sait Efendi’nin girişimleriyle
İbrahim Paşa tarafından kabul edilen istek, Şeyhülislam Mevlana Abdullah
Efendi’nin basımevi kurulmasında dini bir sakınca bulunmadığına yönelik
verdiği fetva ile onaylanmıştır. Padişah III. Ahmet kitap basılması haricinde,
Temmuz 1726 tarihinde basımevi kurulmasına ilişkin ferman çıkartmıştır.
“Basmane” olarak bilinen, gerçek ismi “Dar-ül-Tıba-‘at-Ül” olan ilk Türk
Basımevi, Müteferrika’nın evinin alt katında 1727 yılında faaliyete geçmiştir.
31 Ocak 1729 tarihinde de Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın kitapları bu

51 | YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

basımevinde basılmıştır (İnuğur, 2002: 154-155). Koloğlu (1994: 7), basım
sanatının Osmanlı Devleti’nde 1729 yılında başlamasına rağmen istenilen
oranda ilgi görmemesini, aşırı muhafazakar çevrelerin tutumuyla
ilişkilendirmiştir. Bu da matbaanın Osmanlı Devleti’ne ulaşmasına rağmen
ülkede ilk gazetenin matbaa faaliyetlerinden yaklaşık yüz yıl gecikmeli
başlamasına neden olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde gazetecilik hareketlerinin temelinde siyasi nedenler
yer almıştır. Gazeteler halkın talebi doğrultusunda değil, dönemin koşulları
gereğince bürokratik çerçevede şekillenmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk
gazetenin yayınlandığı dönemde ülkede bürokratik anlamda batılı bir model
oluşturulmasına çabalanırken, devlet politikası olarak da merkezileşme
benimsenmiştir. Bu sebeple de ilk gazete olan Takvim-i Vakayi, 1831
senesinde bu kıstaslara uygun olarak yayınlanmıştır (İnuğur, 2002: 173). 19.
yüzyıl Osmanlı Devleti, ideolojisini ve icraatlarını hem kendi vatandaşlarına
hem de yabancı ülkelere duyurmak ve kabul ettirmek için diğer devletler gibi
bir basın organına ihtiyaç duymuştur (Ortaylı, 2010: 223).
1829 yılında Ruslar ile Edirne Anlaşması’nın imzalanmasının ardından
yapılan önemli reform hareketlerini yürütmek, gerekli görülen yönetmelikleri
hazırlamak için ıslahat meclisinin kurulması gündeme gelmiştir. Bu toplantıda
ilk kez yapılan işlerin tebaaya ve diğer ülkelere anlatılması bağlamında
gazeteye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış, mecliste ortaya atılan gazete
yayınlanması isteği, Sultan II. Mahmut tarafından son derece memnuniyetle
karşılanmıştır. Komisyon üyelerinin gazetenin isminin ne olacağına dair
önerilerinin yer aldığı listedeki hiçbir isim padişah tarafından beğenilmemiş,
gazetenin adı bizzat II. Mahmut tarafından Takvim-i Vakayi olarak
belirlenmiştir (İnuğur, 2002: 173). Bu dönemde yabancı ülkelerde yayınlanan
gazetelerin yaklaşık iki yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Osmanlı
Devleti’nde ise dış ülkelerde bulunan kişilerin gözlemleri sayesinde padişah
bilgilendirilmekteydi. Padişahın ve halkın, gerek Osmanlı Devleti’nde gerekse
yabancı ülkelerde meydana gelen olaylar hakkında zamanında bilgi sahibi
olmasının hedeflenmesiyle gazete çıkarılmıştır (Topuz, 1973: 5-6). Osmanlı
Devleti’nde Batılı devletlerde olduğu gibi, özgürlük ortamından faydalanan bir
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basın yoktur (Alemdar’dan akt Bulut, 2009: 62). Osmanlı Devleti iç ve dış
politikada sancılı günler geçirmiş, ülkenin içinde bulunduğu karanlık günleri
aşabilmek için çözüm aramıştır. Gazete ile ülkenin içinde bulunduğu zorlu
durumdan kurtulması, yeniliklerin halka anlatılması, ülkenin batıya ayak
uydurabilmesi ve tebaanın bilinçlendirilmesi amaçlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin basın tarihi incelendiğinde pek çok tarihçi Türk
Basın Tarihi’nin Takvim-i Vakayi ile başladığını savunmaktadır. Fakat
Koloğlu (2006: 23)’na göre, Osmanlı Devleti’nde yayınlanan ilk gazete,
Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 20 Kasım 1828 tarihinde Mısır’da
çıkarılan Vakayi-i Mısriye’dir. Bu gazete Türkçe - Arapça olarak basılmıştır.
Ardında da 1830 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanya’da Vakayi-i Giridiye
adlı gazeteyi yayınlanmıştır.
Vakayi-i Mısriye’nin yayınlandığı dönemde, Osmanlı Devleti tam resmi
olmasa da ilk kez gazete olarak adlandırılan bir nüsha ile tanışmıştır.
Dolayısıyla o dönem için fikir gazeteciliği henüz gelişme göstermediğinden,
gazetenin sayfalarında döneme ilişkin olayların yorumlarına, eleştirilere ve
sorunlara ilişkin birtakım bilgiler bulunmamaktadır. Koloğlu (1989: 28),
gazetenin çıkış nedeninin tarım, endüstri gibi alanlardaki gelişmelerin takibinin
yapılmasının sağlanmasının yanı sıra toplumun ihtiyacı olan birtakım bilgilerin
topluma aktarılması, bu sayede de toplumun korunmasının amaçlanması
olduğunu belirtilmektedir. Aynı zamanda Mısır’ın tanıtımı ve propagandası da
gazete sayfalarında yer almaktadır. Vakayi-i Mısriye’nin Türk Basın Tarihi’nde
çoğu yazar ve tarihçi tarafından ilk Türkçe gazete sayılmamasının nedeni,
gazetenin Osmanlı Devleti’nin merkezi sayılan İstanbul’un dışında
yayınlanması ve gazetenin tamamının Türkçe çıkarılmamasıdır.
Osmanlı Devleti’nin ilk yarı-resmi gazetesi kabul edilen ve Türkçe
yayınlanan Ceride-i Havadis, İngiliz asıllı William Churcill tarafından 3
Temmuz 1840 tarihinde yayınlamıştır (Çakır, 1997: 39). 1860 yılında ilk fikir
gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, 1862 yılında da Tasfir-i Efkar basılmıştır. Bu
gazeteler ülkenin çok uluslu yapısı içerisinde Türklüğün korunması gerektiğini
savunmuş, ortaya attıkları siyasi polemikler ile ülkenin ufkunu aydınlatmıştır.
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7 Kasım 1864 tarihinde çıkarılan nizamnameyle eyalet sistemi
kaldırılarak yerine vilayet sistemi kurulmuştur. Bu değişiklik doğrultusunda
vilayetlerin yerel gazete çıkartarak, artan ayrılıkçı eğilimleri yok etmeleri ve
Arapça yayınların hızına yetişerek, yayınların etkilerini ortadan kaldırmaları
amaçlanmıştır. Vilayet sistemi ile her vilayette yerel basın organının kurulması
planlanmış, böylece bölgenin kültürel anlamda gelişeceği öngörülmüştür
(Koloğlu, 2006: 31-33). Bu düzenlemeye göre her vilayet kendi basmahanesini
kurarak, Takvim-i Vakayi’ye benzer bir gazete çıkarmakla yükümlü hale
gelmiştir. Hükümetin istediği doğrultuda ilk vilayet gazetesi, Tuna’da Mithat
Paşa tarafından yayınlanmış, gazetenin ismi de Tuna Gazetesi olmuştur.
Gazetenin ilk sayısı 3 Mart 1865 tarihinde yayınlanmıştır (Kocabaşoğlu, 1984).
Vilayet sistemi ile sırasıyla; Tuna, Bosna, Suriye, Erzurum, Halep,
Edirne, Trablusgarb vilayetleri oluşturulmuş, vilayet matbaaları bu yerlerde
gazete basmak için kurulmuştur. İlerleyen zamanda bu matbaalarda il yıllıkları
da basılmıştır. Çoğunlukla azınlıkların yaşadığı yerlerde yayınlanan vilayet
gazeteleri, ayrılıkçı hareketlerin odak noktası haline dönüştüğü gazetelerle
mücadele amacıyla yayınlanmışlardır (Koloğlu, 1994: 20). 1864-1922 yılları
arasında bu yöntemle toplam 46 resmi basımevinin kurulduğu tespit edilmiştir
(Duman, 2007: 80).
Valilik kontrolünde yayınlanan vilayet gazetelerinin yayın politikası
monarşik düzeni ayakta tutmaya destek olmaktır. Vilayet gazetelerinde
öncelikli olarak padişah ile ilgili haberlere yer verilirken; kamu görevlilerinin
atama, görevde yükselme, ödüllendirilme haberleri, yeni yasalar, hükümet
düzenlemelerine ilişkin detaylı bilgiler, sağlık konuları, telgraf hatlarının
yapımı ve geldikleri aşamalar, yerel okulların haberleri, hacıların geliş-gidiş
haberleri, kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri, silahlar, buluşlar, yabancıların
ülkeye yaptıkları ziyaretler, doğa olayları, doğal afetler gibi konular işlenmiştir
(Girgin, 2001: 87). Koloğlu (1994: 23), vilayet gazetelerinin resmi oluşum
içerisinde basıldıklarını ifade ederek, kamusal haberlere ağırlık verildiğini,
eğitim amaçlı yayınlandıklarını söylemekte ama yerel olay ve konuların da
gazetelerde sık sık işlendiğini belirtmektedir. Sağlık, kadın hakları, çalışmanın
toplum için önemi, ulusal dayanışma temalı başlıklar da gazetelerde yer
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almaktadır. Vilayet gazetelerinin resmi dili Türkçedir. Fakat gazetenin
çıkarıldığı bölgede konuşulan ikinci bir dil var ise, gazetenin bu dilde
yayınlanmasını Osmanlı Devleti hoşgörü ile karşılamıştır (Girgin, 2001: 8586).
Gazeteler çoğunlukla vilayet mektupçusu tarafından kaleme alınmakta
ve onların sorumluluğunda yayınlanmaktadır (Varlık, 1994: 23, Girgin, 2001:
88). Vilayet gazeteleri yayınladıkları haberler ile bölgede adeta ‘kültür adacığı’
olmuşlar ve taşraya hareket getirmişledir. Resmi yayın organları olmalarından
dolayı da bazen de yayınlandığı yerdeki yöneticilere ilişkin övgülerin sıkça yer
aldığı gazeteler olarak kalmıştır (Kocabaşoğlu’ndan akt Haytaoğlu, 2010: 7).
Vilayet gazeteleri yerel basının güçlenmesini sağlamış, zamanla bu
gazetelerin sayıları artmıştır. Basın sektörünü sadece İstanbul’un tekelinde
bulunmaktan kurtaran vilayet gazeteleri, Anadolu topraklarının çeşitli
yerlerinde basılmıştır (Şeker, 2007: 32). Kurulan bu vilayet gazetelerinin
bazıları kısa ömürlü olurken, bazıları da Birinci Dünya Savaşı’na tanıklık
etmişlerdir. Cumhuriyet rejiminin Türkiye’de ilan edilmesinin ardından vilayet
gazeteleri, devlet tarafından özel girişimin desteklenmesiyle tarihe
gömülmüşlerdir (Varlık, 1999: 102).
Yerel basının resmi olarak gelişme ortamı bulduğu Osmanlı Devleti’nde,
muhalif bir yayıncılık anlayışı da vardır. Bunlar: Muhbir, Hürriyet, Ulum,
İnkılap, Basiret, İbret, Valat, Ayine- i Vatan, Muhip, Uterit, Terakki, Mümeyyiz,
Vakayi-i Zaptiye, Hadika, Diyojen, Hayal İstikbal, Asır, Devir ve Bedir,
Hakayiku’l Vekayi gazeteleridir (Çakır, 2002: 48- 52).
1865’te ilk çocuk gazetesi olan Mümeyyiz, 1868 yılında Namık Kemal’in
Hürriyet adlı gazetesi, Terakki Gazetesi, Hadika, 1870’de Basiret, İbret, Asır,
Memaliki Mahsura, HayayikulVekayi, Diyojen, Devir, 1873 yılında Hayal,
Hülasütül Efkar, Medeniyet, 1875 yılında İstikbal, Sadakat, Medeniyet, Vakit
Gazeteleri yayınlanmaya başlamıştır. 1876 yılına gelininceye kadar İstanbul’da
basılan gazete sayısı 48’dir (Çığ, 2007: 70-73).
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1876 yılında II. Abdülhamit’in tahta geçmesiyle basında, özgür bir
ortamda yayın yapılabileceği düşüncesi hakim olmuş fakat bu durum çok uzun
sürmemiştir. I. Meşrutiyet ve Tanzimat yılları arasında geçen dönemde gazete
sayıları artmış, Padişah Abdülhamit’in yönetime gelmesiyle gazetelerin
yayınlanmasında aksaklıklar yaşanmış, gazete ve gazeteciler üzerindeki baskı
ve sansür artmıştır. Uzun süre mizah dergisi yayınlanmayan Abdülhamit
Dönemi’nde yayınlanan gazeteler den bazıları; Sabah, Tercüman-ı Hakikat,
İkdam, Mizan, Tarik’tir (Koloğlu, 2006: 71). 1864 yılında Fransa’dan örnek
alınan Matbuat Nizamnamesi uygulamaya konduğunda, gazete çıkarabilmek
için izin yetkisi sadece padişaha tanınmıştır. 1867 yılında da hükümete
gazeteleri denetleme ve inceleme konusunda sınırsız yetki sunan ve 1909’a
kadar etkisi süren Ali Kararname yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile
hükümete gazete kapama yetkisi de verilmiştir. Kararname basın özgürlüğünün
önünde bir engeldir. (Çığ, 2007: 62-63). 1908 senesine kadar basına çeşitli
baskı ve sansürler uygulanmış, II. Meşrutiyet’in ilanını ardından 1908-1909
yılları arasında 353 gazete ve dergi yayınlanmıştır (Bülbül, 2000: 13).
24 Temmuz 1908 tarihine gelindiğinde, Osmanlı Devleti Ordusu’nun
yönetime el koymak istemesi üzerine gerçekleştirdiği hareket, II. Meşrutiyet’in
ilan edilmesine ortam hazırlamıştır. Bu tarih ilerleyen zamanda “Gazeteciler
Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Çünkü II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte
sansür memurları gazeteleri denetleyememiş, basın özgürlük havasını kısa bir
süreliğine de olsa tatmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra geçen 6 yılda,
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde 1600 adet yayın başvurusuna
rastlanmaktadır. Matbaa işiyle uğraşan birçok vatandaş basımevleri kurmuştur
(Duman, 2007).

2.1.2. Milli Mücadele Dönemi’nde Yerel Basının Durumu
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından 1918
senesinde İstanbul, itilaf güçleri tarafından işgal edilmiş, Türkiye’de milli
mücadele dönemi başlamıştır. 1918-1923 yıllarını kapsayan bu yıllarda
Türkiye’de merkezi İstanbul’da olan bir İstanbul Hükümeti ve merkezi
Ankara’da olan Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır (İnuğur, 2005: 336-337).
Ülkede iki başlı yönetim hakim olduğundan kargaşa hali mevcuttur, bu durum
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yerel basını da etkilemektedir. İstanbul basını işgallere sessiz kalıp, direnişlere
mani olayı tercih ederken Anadolu’daki yerel basın ülkenin bağımsızlığı ve
bütünlüğünün korunması için adeta seferberlik başlatmıştır. Kurtuluş
mücadelesinin başlamasıyla özgür ortam yerini, denetlenen bir basınına
bırakmış, kağıt, mürekkep, matbaa makineleri gibi eksiklikler neticesinde bir
çok gazetenin yayın hayatı sona ermiştir. Yayın hayatına devam eden gazeteler
ise sayfalarında, İttihat ve Terakki’nin haberlerine geniş çapta yer vermek
zorunda kalmıştır (Koloğlu, 1994: 60).
Milli Mücadele döneminde basın, İstanbul Basını ve Anadolu Basını
olarak ikiye ayrılmaktadır. İstanbul’da yayın yapan gazetelerin bazıları Mustafa
Kemal Atatürk öncülüğünde başlayan milli mücadeleyi desteklemesine rağmen
sansüre uğradıklarından seslerini duyurmakta zorlanmışlar, hatta karşılaştıkları
engeller neticesinde cesur yazılar kaleme alamamışlardır. Savaş yıllarında
gazeteler hem İstanbul Hükümeti hem de işgal kuvvetlerince sansür
edilmişlerdir (İnuğur, 2005: 337). İlerleyen dönemde sıkı-yönetimin ilan
edildiği her yerde, sansür uygulanması da gerçekleşmiştir (Aybars, 2000: 11)
Anadolu’da basının tamamı bağımsız hareket edememiş ve işgal devletlerinin
kontrolü altına girmiştir (Özkaya, 1989: 7-10).
Milli Mücadele Dönemi’nde Türk basını, vatanın kutsallığı ve düşmana
asla teslim edilmeyeceği mesajlarını işleyen yayınlar yapmış, halkı, ülkenin
bağımsızlığı ve bütünlüğü konusunda bilinçlendirmiş ve kitlesel bir mücadele
yürütülmesini sağlamıştır. Duman (2007: 84- 85), gazetenin kamuoyu
oluşturmadaki etkisini fark eden vatan-severlere matbaa, kağıt gibi araçların
ücretsiz verildiğine, gazete çıkarılması ve dağıtılması konusunda gazetecilere
ise maddi yardımlar yapıldığına dikkat çekmektedir. Yapılan destekler,
Anadolu halkının ülkenin durumundan haberdar olması ve böylece halkın
örgütlenmesine katkı sağlamaları açısından son derece mühimdir.
II. Meşrutiyetin ilanını takip eden süreçte zaten Anadolu kasabalarına
İstanbul’dan matbaalar götürülmüş, özel girişimlerin çabalarıyla da gazeteler
açılmıştır. 1908-1918 yılları arasına denk gelen bu dönemde Anadolu
kentlerinde vilayet gazeteleri dışında gazeteler yayınlanmıştır. Varlık (1999:
104), bu gazetelerin siyasi yönünün ön planda olduğunu vurgulayarak,
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başlangıçta ittihatçı çizginin hakim olduğu yerel gazetelerin yayınlandığını
zaman içerisinde hürriyet ve itilaf yanlısı gazetelerin de basılmaya başladığını
ifade etmektedir.
Bu yıllarda Osmanlı Devleti, Balkanlardaki tüm topraklarını neredeyse
kaybetmiş, işgal kuvvetleri böylece Anadolu’ya kadar gelmişlerdir. İşgal
kuvvetleri ilk görev olarak muhalif gazeteleri susturmayı amaçlamış ve
gazetelere sansür uygulamışlardır. Gazeteciler çeşitli nedenlerle Malta’ya
sürgüne gönderilmiştir. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli
mücadele süreci başlatılmış, halk da bu mücadeleye destek vermiştir. Bölge
halkının yanı sıra basının da desteklediği bu mücadeleye, diğer illerin basın
organları da sessiz kalmamıştır. Erzurum başta olmak üzere, Balıkesir, Sivas,
Kastamonu, Konya gibi Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki basın organları milli
mücadelenin yanında olduklarına ilişkin yazılar yazmış ve milli mücadeleyi
öven haberler kaleme almışlardır. Yazdıkları haberler ile halkı aydınlatan
gazeteciler o dönemde askere alınmayarak, halkta milli mücadele bilinci
konusunu uyandırmakla görevlendirilmişlerdir. Gazeteciler o dönemde sadece
milli mücadeleyle sınırlı kalmamışlar, halkı siyaset, ekonomi, eğitim gibi
konularda da bilinçlendirerek, ilerleyen yıllarda bilinçli bir toplumun
oluşmasına katkı sağlamışlardır (Duman, 2007: 84-85).
Yerel gazeteler Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ve savaş
yıllarında ekonomik olarak zor günler geçirmelerine rağmen görevlerini yerine
getirmek için çabalamışlardır. Siyasi ve toplumsal anlamda Anadolu halkının
ulusal bağımsızlık mücadelesinin yanında olmasını sağlamak adına, Kurtuluş
Savaşı’nın başarıyla son bulması için halk desteği basın tarafından önemli
görülmüştür (Gündüz, 2007: 91). Mustafa Kemal Erzurum’da ve Sivas’ta
yapılan kongrelerin etkisini ve ülke içerisindeki bağımsızlık hareketini tüm
Anadolu’ya yaymak amacıyla Hakimiyet-i Milliye, ve İrade-i Milliye
gazetelerini yayınlamıştır. Sadece bu gazeteleri yayınlamakla yetinmeyen
Atatürk, milli mücadele basınının güçlendirilmesi için de çaba sarf etmiştir.
Büyük bir ordu gibi hareket eden milli mücadele basını çeşitli şehirlerde sesini
duyurmuş, bu nedenle İstiklal Harbi dönemindeki yerel basına “Gazi Basın”
denilmiştir (Arabacı, 2003: 12).
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Aynı yıllarda İzmir, Edirne, Adana, Elazığ, Giresun, Bartın gibi Anadolu
şehirlerinde de milli mücadeleyi destekleyen yerel gazeteler yayınlanmıştır
(Faraç, 1999: 22). Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı olan Hasan Tahsin,
İzmir’de düşmana ilk kurşunu atan gazetecidir. Bu tavrıyla milli mücadeleye
verdiği desteği gösteren Tahsin, sadece mücadeleyi destekleyici yazılar
yazmakla yetinmeyerek düşmana karşı bizzat harekete geçmiştir.
Bazı gazeteler itilaf devletleriyle anlaşma yoluna gitmiş, milli
mücadeleyi desteklemekten ziyade, onun karşısında yayınlar yapmışladır.
Mustafa Kemal Atatürk böyle yayın yapan gazetelerin İstanbul’dan Anadolu’ya
gelmesini engellemek için çeşitli önlemeler almıştır (Koloğlu, 2006: 114).
Özkaya (1989: 24-25)’nın belirttiği gibi basından, milli mücadeleyi desteleyen,
milli mücadelenin haklı nedenlerini halka ve dünyaya duyurmaya yönelik
yazılar yazılması istenmiş, Avrupa kamuoyuna haklı bir zafer uğruna
savaşıldığı mesajı verilmek amaçlanmıştır. Milli mücadele döneminde yayın
yapan çoğu yerel gazete, bu görevi yerine getirmiştir.
İstanbul basınına önem veren Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde
İstanbul Matbuat Cemiyeti’ne telgraf göndererek, cemiyetin ve İstanbul’da
yayınlanan gazetelerinde milli mücadeleye destek vermesini istemiştir.
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin dağıtımının İstanbul’da da yapılmasını
arzuladığı dile getiren Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu isteği de cemiyet
tarafından kabul edilmiştir (Özkaya, 1989: 37). Milli mücadele döneminde
çeşitli zorlular yaşayan yerel basın, baskı makinelerini bir şehirden başka bir
şehre öküzler aracılığıyla taşımıştır (Topuz, 2003:118). Kalifiye eleman, kağıt
ve mürekkep eksikliği de çeken gazeteler yine de tüm imkanları zorlamışlardır.
Çoğu zaman haftalık olarak yayınlanan bu gazeteler 2 sayfa olarak basılmıştır.
Ankara’da yayınlanan gazeteler ise 2 bin 500 civarında tirajlara ulaşmış,
taşradaki gazetelerin tirajları ise 200-500 arasında kalmıştır (Varlık, 1999:
107).
Tasfir-i Efkar, İkdam, Tercüman-ı Hakikat, İleri, Yenigün, Akşam, Vakit
gibi gazeteler işgal kuvvetlerine rağmen milli mücadeleyi desteklemiş (Girgin,
2001: 109-110); İstanbul, Alemdar, Peyam-ı Sabah gazeteleri milli mücadele
karşıtı yazılar kaleme almışlardır (Topuz, 1973: 122- 123). 1922’de yayınlanan
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Tanin İttihatçıları savunurken, aşırı İslamcı gruplar Sebilürreşad’ın etrafında
toplanmış, komünist görüştekiler de Aydınlık Dergisi’ni yayına sokmuşlardır
(Topuz, 2003: 98). Milli mücadele karşıtı yayın yapan gazetelerin arasında
azınlık gazetelerinin yanı sıra Türklerin çıkardığı gazeteler de bulunmaktadır.
Bu gazeteler başlıca; Adana’da Ferda, Balıkesir’de İrşad, Kastamonu’da
Ferda, İzmir’de Köylü, Şark, Müsavat ve Islahat, Edirne’de Teemmin,
Bandırma’da Adalet, Bursa’da Bursa ve Mücadele gazeteleridir (Girgin, 2001:
111; İnuğur, 2002: 362).
Akşam, Sadak, At-i İleri, Yeni Gün, Vakit, Yalman gibi gazeteler de yine
Milli Mücadele Dönemi’nde yayınlanmışlardır. Erzurum’da yayın hayatına
başlayan Albayrak, Envar-i Şarkiye isimli gazete, Antalya’daki Anadolu
Gazetesi, Kayseri’de Adana’ya Doğru Gazetesi, Edirne’de Ahali, Samsun’da
Güneş, Ankara’da Mefruke, Balıkesir’de İzmir’e Doğru, Bolu’da Dertli,
Trabzon’da İstiklal, Konya’da Öğüt, Kastamonu’da Açıkgöz, Adana’da Yeni
Adana ismiyle yayın hayatlarını sürdüren bu gazeteler Milli Mücadele
Dönemi’ne önemli katkılar sunmuşlardır (Arabacı, 2003). Milli mücadeleye
destek veren yerel direnişin halk arasında yayılmasına öncülük eden yerel
gazeteler ise şunlardır: Balıkesir’de Ses, Doğru Söz, Adana’da Adana,
Konya’da Babalık ve Nasihat, Erzurum’da Varlık, Amasya’da Emet, Hakikat
ve Hadise, Edirne’de Ahali, Trakya ve Yeni Edirne, Giresun’da Işık,
Gedikkaya, Yeni Giresun, Samsun’da Ahali, Antalya’da Anadolu, İzmir’de
Sada-i Hak ve Anadolu, Nazilli’de Aydın İli, Bursa’da Ertuğrul, Hüdavendigar,
Kardaş ve Arkadaş, Eskişehir’de Ahrar, Kayseri’de Adana’ya Doğru, Erciyes,
Misak-ı Milli ve Kayseri, Ordu’da Güneş, Ses ve Ordu Bucak, Artvin’de Yeşil
Yuva, Elazığ’da Satvet-i Milliye, Maraş’ta Amal-i Milliye, Bolu’da Dertli, ve
Türkoğlu (Faraç, 1999: 23; Girgin, 2001: 110- 111; Koloğlu, 1994: 63). 23
Nisan 1920 tarihinde ise Anadolu Ajansı bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün
talimatları doğrultusunda kurulmuş, ülkenin milli birliğini bozmak isteyen
düşmana karşı halkı bilinçlendirilmiştir (Girgin, 2001: 107).
Koloğlu (1994: 63)’na göre, 1922 yılında farklı dillerde gazete basımı
ortadan kalkmış, milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının ardından
Kuvay-ı Milliye karşıtı yayın yapan gazetelere azınlık gazetelerin basımına son
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verilmiştir. Azınlıklara ait bazı gazeteler yine kendi dillerinde zaman zaman
yayın yapsalar da ilerleyen zamanlarda işlevlerini yitirmişlerdir. Türker (2000:
7)’in de belirttiği gibi, milli mücadeleden alnının akıyla çıkan Türkiye’de
azınlık gazeteleri sessizce ortadan kaldırılmıştır. Savaş esnasında halka moral
vererek halkı haklı mücadeleye teşvik eden ve mücadelenin
teşkilatlandırılmasını sağlayan işgal güçlerine karşı kamuoyu oluşturma
görevini üstlenen Milli Mücadele Basını, vermek istediği mesajları kamuoyuna
başarılı bir tutum ile aktarmıştır. Özkaya (1989: 5)’nın da belirttiği gibi,
Mustafa Kemal Atatürk ulusal mücadelenin her safhasında basının önemine
vurgu yapmış, gelecek nesillerin şekillenmesinde Milli Mücadele Basını’nın
mühim bir rol oynadığını ifade etmiştir.

2.1.3. Cumhuriyet Dönemi ve Tek Partili Dönem’de Yerel
Basın
Milli mücadele döneminde çoğunlukla dayanışma içerisinde bulunan
İstanbul Basını ve Anadolu Basını, Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından
fikir ayrılıklarına düşmüştür. İki başlılığın hakim olduğu Türk basınında bir
yanda güçlü İstanbul Basını bir yanda da Ankara ve çevresindeki illerde
bulunan yerel basın organları bulunmaktadır. İstanbul Basını geçmiş dönemde
edindiği tecrübelerle hareket etmiş, Ankara basınının ilk zamanlar İstanbul
Basını gibi hakimiyet kurması zor olmuştur. Ankara ve civarında açılan
gazetelerden bazıları zaman içerisinde kapandığından, İstanbul Basını
buralarda kendi gazetecilerine istihdam olanakları sunarak, temsilcilikler
açmıştır (Şapolyo, 1969: 204).
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden İstiklal Mahkemeleri’nin kurulduğu
zamana kadar basın özgür bir ortamında yazılar kaleme almıştır. İstiklal
Mahkemeleri’nin kurulmasıyla gazetecilere de gözdağı verilmiş, hilafet yanlısı
yayınlara izin verilmemiştir (Kabacalı, 1990: 111). Yeni rejimin kamuoyuna
benimsetilmesi çalışmalarının sürdüğü bu süreçte, hilafet yanlısı basın
organları ve tek parti yönetiminin ülkenin çıkarlarına ters düşeceğini savunan
muhalif gazeteler sert tedbirlerle püskürtülmüştür (Şeker, 2007: 41).
Cumhuriyet’in ilanının ardından, hilafetin kaldırılmasından rahatsız olan
çevreler olmuş, Emir Ali ve Ağa Han İstanbul’daki hilafet yanlısı gazetelere bu
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konuya ilişkin mektup göndermişlerdir. Bu mektuplara sayfalarında yer veren
İstanbul gazeteleri hakkında 1923 yılında İstiklal Mahkemesi’ne
başvurulmuştur (Girgin, 2001: 114). Yabancı dille yayın yapan basın
organlarının da azaltıldığı bu dönemde Tanin, İkdam, Tevhid- i Efkar gibi
geçmişi eski olan gazetelerin yöneticileri hilafeti koruyucu yayınlara göz
yumdukları gerekçesiyle İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmışlardır.
Yargılama neticesinde çoğu gazeteci beraat etse de, bu durum ülkede korku
havasını yaymıştır. 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanı’nda basının tutumu
hükümete karşı muhalif olmuş, Terakkiperver Cemiyeti’nin bazı gazeteciler
tarafından desteklenmesi basının kontrol altında tutulması fikrini
güçlendirmiştir. Çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile hükümet, muhalif
yayınları yasaklamış ve bu yayınları yapanları İstiklal Mahkemeleri’nde
yargılamıştır. Kanun’un yayınlanmasının ardından çeşitli gazete ve dergiler
kapatılmıştır. Kapatılan bu yayınlardan bazıları; Son Telgraf, İstiklal,
Sebilürreşat, Aydınlık, Orak Çekiç, Vatan, Tanin, Resimli Ay’dır. Takrir-i
Sükun Kanunu yerel gazeteleri son derece olumsuz etkilemiş, yerel gazetelerin
gelişimine engel olarak görülmüştür. Bu kanun neticesinde yargılanan
gazetecilerin bazıları serbest kalırken; bazıları da cezalar almış, sürgün
edilmiştir (Topuz, 1996: 80-85, Kabacalı, 2000: 162). Takrir- i Sükun Kanunu,
Türkiye’de yerel gazeteciliğin gelişimini sekteye uğratmış, bu dönemde
gazetecilere yapılan baskı ve sansürler hilafetin yeniden ortaya çıkma konusunu
gündeme getirmiştir. II. Meşrutiyet döneminde adeta parlayan yerel basın, bu
süreçte İstanbul Basını’nın gerisinde kalmış, duraklama dönemine girmiştir.
Muhalif basının sürekli susturulmaya çalışılmasının yanı sıra 1928’de çıkan
harf devrimiyle de gazeteler büyük oranda tiraj kaybetmişlerdir (Şeker, 2007:
42).
1928 yılında yapılan Dil Devrimi’nden yaklaşık dört ay sonra tüm
gazeteler Latin Alfabesini kullanmaya başlamıştır. Bu durum hem İstanbul
Basınında hem de Anadolu Basınında önemli tiraj kayıplarına neden olmuştur.
İstanbul gazetelerinin 30 bine yakın olan tirajı 20 bin civarına düşmüş, yeni
harflere hakim olan nitelikli personel bulmakta gazeteler çeşitli sıkıntılar
yaşamıştır. Bu duruma direnemeyen bazı gazeteler kapanmış, bazı gazetelere
ise hükümet maddi destek sağlamıştır (Kabacalı, 2000: 163-172).
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1931 yılında çıkartılan Matbuat Kanunu ile gazete çıkaracak kişilere
maddi yükümlülükler başta olmak üzere sınırlamalar konmuştur. Gazete
çıkarmak isteyen şahısların banka hesabında 1000-5000 lira teminat
bulundurmaları istenmiştir. Kanuna daha sonra toplum arasında kötü ünüyle
tanınan kişilerin gazete çıkaramayacağı maddesi de eklenmiştir (Topuz, 1996:
88- 95). Bu sınırlamalarla hilafet yanlısı kişilerin basının gücünü kullanarak
halkı kışkırtması önlenmiştir.
1935 yılında ilk kez basının sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara
çözümler bulmak amacıyla Birinci Basın Kongresi düzenlenmiş, kongrenin bir
yıl sonra yeniden yapılması kararlaştırılmıştır. Fakat bu karara rağmen ülkenin
içinde bulunduğu koşullar ve basın organlarına uygulanan baskı ve sansür
nedeniyle kongrenin ikincisi ancak 1975 yılında yapılabilmiştir. Tek parti
döneminde gazetelerin sayısına ilişkin veriler son derece kısıtlıdır. 1919-1938
seneleri arasında İstanbul’da 176, taşrada 406 olmak üzere toplam 582 gazete
yayınlanmıştır (Girgin, 2001: 113). 1940 yılı bilgilerine göre de toplam 113
gazete ve 227 derginin yayın hayatını sürdürdüğü belirlenmiştir. Kabacalı
(2000: 194), 1923’ten 1940 sonuna kadar 550 gazete ve 1008 derginin yayın
hayatına başladığını ileri sürmüş, Tek Parti Dönemi’nin sonlarında bu
yayınların yaklaşık yüzde 80’inin kapandığına dikkat çekmiştir. Bu yayın
sayılarının azalmasındaki en önemli nedenler harf devrimi ve ekonomideki
olumsuz gidişattır (Şeker, 2007: 48).
Basın, CHP tarafından çok partili hayata geçilene kadar sıkı bir denetim
altında tutulmuştur. DP’nin iktidara gelmesiyle yerel basın, II. Meşrutiyet
dönemindeki özgürlük ortamına biraz da olsa kavuşmuştur. DP’yi destekleyen
yerel ve ulusal gazeteler ülkenin çeşitli yerlerinde yayın yaparak
dağıtılmışlardır. Gazete ve gazetecilerin birçoğu dönemin Başbakan’ı Adnan
Menderes’i ve hükümetini desteklemiştir. Menderes bu dönemde gazetecilerle
olumlu ilişkiler geliştirerek basının, hükümetin yanında bir tutum sergilemesini
sağlamıştır (Topuz, 1996: 101).
Kabacalı (2000: 166- 192)’ya göre, baskı teknolojileri anlamında da
çeşitli yeniliklerin yakından takip edildiği yıllarda, el ya da gaz kuvvetiyle
çalışan makineler yerlerini yavaş yavaş otomatik olarak çalışan elektrikli
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makinelere bırakmıştır. Düz makinelerin yerine ise saatte 30 bine kadar baskı
yapabilme kapasitesine sahip rotatif makineler tercih edilmeye başlanmıştır.
İstanbul’da yayınlanan ulusal gazeteler teknolojiyi bu denli yakından izlerken,
aynı gelişmeler yerel gazetelerde gözlenmemiştir. Hatta Ankara’da yayın yapan
gazetelerin matbaaları İstanbul’da yayınlanan gazetelerin matbaalarıyla
kıyaslandığında, Ankara’dakilerin eski teknolojiyle yollarına devam ettiklerini
söylemek mümkündür.
Türkiye’de 1923-1945 yılları incelendiğinde, bu dönemde ülkede tek
partiye dayalı bir iktidarın hakim olduğu, otoriter bir biçimde ülkenin
yönetildiğini söylemek mümkündür. Bu otorite kendisini dönemin basını
üzerinde de göstermektedir. Basın organları bu dönemde çoğunlukla iktidarı
desteklemişler ve böylece ayakta kalmışlardır. Hükümete muhalefet eden yayın
organları kapanmıştır. 1946 yılına dek iktidarda kalan CHP, dini yazıların
gazete sayfalarında yer almasına müsaade etmemiştir. Kemalist çizgi
aşılmadığı takdirde basılan sol yayınlara izin verilmiş, bu çizginin dışına çıkan
gazete ve dergilerin yayın hayatına son verilmiştir. Ülkenin diğer haber
kaynakları olan radyolar ve Anadolu Ajansı da sadece hükümet yanlısı haberler
yapmıştır (Girgin, 2001: 121-122).

2.1.4. Çok Partili Dönem’den 1980’li Yıllara Yerel Basın
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerinin ardından 19461950 yılları, Türkiye için son derece hareketli ve canlı bir dönem olmuştur.
1940-1947 yılları arasında ülkede sıkıyönetim ilan edilmiş, bu esnada da basına
kısıtlamalar getirilmiştir. Gazeteler hükümet kararları ve sıkıyönetim
gerekçeleriyle sık sık kapatılmıştır. 1946 senesinde de günlük tirajları 100 bine
yaklaşan 202 gazete ve 302 dergi, yayın hayatına devam etmiştir (Girgin, 2001:
127). 1945 senesinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat
Köprülü’nün çok partili hayatı talep eden önergesi mecliste reddedilmiştir.
Aynı yılın Aralık ayında CHP’den istifa eden Celal Bayar, 1946 yılının Ocak
ayında DP’yi kurmuştur. Yapılan ilk seçimi CHP kazansa da, seçime hile
karıştırıldığına ilişkin haberler ortaya atılmış, DP’ye olan ilginin giderek
artması ve basın üzerindeki baskının kaldırılacağına ilişkin bilgiler DP’yi
gitgide güçlendirmiştir (İnuğur, 1992: 200). Gazeteler basına özgürlük ortamı
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sunacağını vaat eden DP’yi desteklemişlerdir. Bu gazetelerin en önemlileri
Hürriyet ve Milliyet olmuştur (Topuz, 1996: 100). DP’nin seçim vaatleri
arasında yer alan en önemli söylemi, iktidara geldikten sonra basın yasaklarını
kaldıracağına ilişkin düzenlemeler yapmayı planladıkları olmuştur. Bu nedenle
daha önceki çalışmalar incelenerek yeni bir basın kanunu tasarısı hazırlanması
gündeme gelmiştir.
DP iktidara geldikten sonra Anadolu’daki yerel gazetecilik faaliyetlerine
destek vermiştir. Çok partili hayata geçildikten sonra Anadolu topraklarında
çeşitli görüşleri destekleyen yerel gazeteler birbiri ardına yayın yapmaya
başlamıştır. II. Meşrutiyeti andıran bu dönem çok uzun sürmemiştir. İktidarı
destekleyen il veya ilçelerde çıkan yerel gazeteler bizzat hükümet tarafından
destek görmüş, birçok il ve ilçede demokrat kimliği olan yerel gazeteler
yayınlanmıştır (Koyukan, 1995: 167).
21 Temmuz 1950 yılında hazırlanan Basın Kanunu ile hükümetin basın
üzerindeki denetimi neredeyse ortadan kalkmıştır. 1931 yılında çıkarılan ve
1938 yılında maddeleri daha da ağırlaştırılan Basın Kanunu’nun, gazete
çıkarmayı belirli izinlere bağlayan ve kötü ünlü kişilerin gazete
çıkaramayacağına ilişkin maddeleri kaldırılmıştır. Hazırlanan yasa aracılığıyla;
cevap ve düzeltme hakkı, basın suçlarına özel mahkemelerde bakılması, gazete
sahiplerinin cezai sorumluluktan kurtulması gibi yeni maddeler eklenmiştir.
1952 yılının Haziran ayında gazetecilerin talepleri doğrultusunda yapılan
çalışmalar neticelenmiş, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu kanun ile gazeteciliğin bir meslek olarak
tanımlanması gerçekleşmiştir (Gevgili’den akt Şeker, 2007: 47). Geçmişte
gazetecilik bir meslek olarak tanımlanmadığı için sigortasız çalışan gazeteciler
ek işlere başvurmuş veya düşük ücretlerle çalıştırılmıştır. Fakat 212 olarak da
bilinen bu kanunun yürürlüğe girmesiyle gazeteciler; sendika kurma, sosyal
imkanlara kavuşma, izin kullanabilme, işverenle iş anlaşması yapabilme gibi
önemli ayrıcalıklara kavuşmuşlardır. Bu haklar gazete patronlarınca protesto
edilmiş, 3 gün boyunca gazeteler çıkarılmamıştır (Şapolyo, 1971: 239).
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Adnan Menderes, çoğu zaman gazete yöneticileri ile bir araya gelerek,
onlarla olumlu ilişkiler geliştirmiştir. Vatan, DP’nin yayın organlığını
yaparken; Akşam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer dönemin önemli gazeteleri arasında
yer almaktadır. Bu dönemde CHP’nin yayın organı Cumhuriyet’in dahi DP’yi
desteklediği görülürken, CHP’nin yayın organı haline gelen Ulus önemli tiraj
kayıpları yaşamıştır (Topuz, 1996: 101). CHP döneminde diğer gazetelere göre
çok daha fazla resmi ilan alan Ulus, Tanin ve Memleket; DP’nin iktidar
olmasıyla yerini Zafer, Türk Sesi, Son Havadis, Son Posta gibi gazetelere
bırakmıştır. Kağıt, makine gibi teknik yardımlardan da yine bu gazeteler
yararlanmışlardır. Ulus ile birlikte Yeni Gün, Dünya, Yeni Sabah gibi gazeteler
de hiç ilan alamamış; Ege Express, Aydın DP, İzmir gibi yerel gazetelerden ise
“besleme basın”7 olarak bahsedilmiştir (Koloğlu, 2006: 121-124). Bu durum
ilanların adaletsizce dağıtıldığının göstergesidir. Yandaş gazetecilere yine bu
dönemde devletten ödenek tahsis edildiği ortaya çıkmıştır (Yücel, 1999: 174).
Şapolyo (1974: 258)’ya göre bu durum, toplumun saygın kesimlerinden olan
insanların dahi gazete çıkararak ödeneklerden, resmi ilanlardan, ücretsiz
kağıtlardan yararlanmasına ve milletvekilliği konumundaki insanların daha da
zenginleşmesine neden olmuştur.
İlerleyen zamanlarda halka verdiği sözleri yerine getiremeyen DP
iktidarı ekonomik olarak zorlanmaya başlamış bu durum vatandaşın günlük
hayatını olumsuz etkilemiştir. Yolsuzluk, karaborsa gibi söylemler gündeme
gelmiş, particilik anlamında şahıslara yapılan korumalar kitleleri rahatsız
etmeye başlamıştır. Basın ile sıcak ilişkiler geliştiren Menderes, bu haberlerin
gazetelerde yer almasını istememiştir. İktidarın eleştirilere tahammül edemez
hale gelmesiyle gerginlikler 1954 senesine kadar sürmüştür. Hükümetin
çıkardığı bir kanun ile “namus, şeref ve haysiyete tecavüz edilmesi”
durumlarında ağır para cezaları getiren, şikayet olmasa dahi savcıları göreve
çağıran düzenlemeler yürürlüğe konmuştur. 1960 senesindeki askeri
müdahaleye kadar yürürlükte kalan bu kanun (Topuz, 1996: 108) ile binlerce

yılları arasında DP iktidarını destekleyen yayınlar yapan ve bu nedenle kendilerine
hükümetçe sağlanan çeşitli destek ve indirim kolaylıklarının yanı sıra resmi ilanların hükümet
yanlısı basın organlarına dağıtımından da geniş ölçüde gelir elde eden ve yaralanan bu tür basın
kuruluşları için o dönemde bu tabir kullanılmıştır (Özgen, 2004: 49).
71950-1960
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gazeteci hakkında dava açılmıştır.
27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkenin
yönetimine el koymuş, askeri yönetimin kurduğu Milli Birlik Komitesi de 6334
sayılı Neşir Yoluyla ve Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun’u
yürürlükten kaldırmıştır. Basın Kanunu’nun birçok maddesi de, yayınlanan 143
sayılı Kanun ile anti-demokratik bir hale getirilerek 29 Kasım 1960 tarihinde
kaldırılmıştır (Topuz, 2003: 228). 1960’lı yıllara kadar gazetelere dağıtılan
resmi ilanlar gazeteler ve devlet arasında hep sorun olmuştur. 1961 yılına
gelindiğinde ise bu ilan dağıtımı sorununu çözmek amacıyla Basın İlan Kurumu
kurulmuştur. Basın İlan Kurumu’nun kurulmasıyla yerel gazete sayıları da
artmaya başlamıştır. Gazeteler kurumdan resmi ilan alabilmek için birbiri
ardına açılmıştır (Koyukan, 1995: 169). Aynı dönemde gazetecilerin
sansürlenmemesi gerektiği, özgür haberleşme hakkının bireylerin doğal bir
hakkı olduğu Milli Birlik Komitesi tarafından Anayasa’ya konularak, özgür
haberleşme hakkı garanti altına alınmıştır. İnuğur (1992: 385)’unda belirttiği
gibi, resmi ilanların bu dönemde Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılması
hem ulusal, hem de yerel basında ciddi bir canlanmaya neden olmuştur.
1960’dan sonra İstanbul Basını’nın yönetim kademelerindeki isimler değişmiş,
Ankara’da Haber, Kudret, Yön gibi gazeteler yayınlanmıştır. Türk basınında
ofset baskıyla çıkarılan ilk gazete Günaydın, 1968 yılında yayınlanmıştır
(İnuğur, 1992: 385). Yeni Asır taşrada ofset baskıya geçen ilk yerel gazete
olurken; Günaydın grubu tarafından kurulan Bursa Hakimiyet ofset ile basılan
ikinci gazetedir. Günaydın daha sonraki yıllarda İzmit’te Kocaeli,
Adapazarı’nda Sakarya, Adana’da Express, Ankara’da Ulus, Konya’da Yeni
Meram adlı yerel gazetelerin ofset baskı ile basılmasına öncülük etmiştir
(İnuğur, 1992: 467).
Ulusal gazetelerle kıyaslandığında ekonomik olarak zor günler yaşayan
yerel gazeteler 1960’lı yıllarda farklı bir sorun ile karşı karşıya gelmiştir. Ulusal
gazeteler diğer illere güncel gazete ulaştırmak amacıyla dağıtım ağları
oluşturmuşlar, bu durum yerel gazetelerin tirajlarını daha da düşürmüştür.
Şeker (2007: 51)’in de belirttiği gibi; Akşam, Milliyet, Hürriyet, Tercüman gibi
büyük gazeteler İstanbul dışına açılarak, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük
illerde de basılmaya başlamıştır. Hürriyet’in kurduğu Hür dağıtım şirketleri ile
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Tercüman, Milliyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah, Dünya’nın yanı sıra Hayat
dergisinin faaliyete geçirdiği GAMEDA (Gazete Mecmua Dağıtımı Ltd. Şti.),
gazetelerin taşraya dağıtım organizasyonunu yürütmek için kurulmuştur.
1970’li yıllarda toplumsal kırılmalar meydana gelmiş; öğrenci olayları,
grevler, iş yeri kapatmalar, ekonomik bunalımdaki artış gibi nedenler ile ordu,
ülkede söz sahibi olmuştur. 11 ilde sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından,
1961 yılında güvence altına alınan gazetelerin hiçbir nedenle
toplatılamayacağına ilişkin madde anayasada değiştirilmiştir, Gazeteciler
saldırı ve suikastlere kurban gitmiştir. (Topuz, 1996: 133). 1971 Muhtırası ile
beraber özerkleşen kurumların başında gelen Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu (TRT), haberleşme sistemi ve bağımsız toplumsal gelişmeye katkı
sunmak adına tekrar devletin siyasi egemenliği altına girmiştir (Alemdar, 1981:
118).
1970’li yıllarda yerel basın ciddi sıkıntılarla boğuşmuştur. İstanbul
Basını Anadolu şehirlerinde örgütlenmesini tamamlayarak, okuyuculara
ulaşmıştır. İstanbul basınının kullandığı teknolojiyle yarışamayacak düzeyde
olan yerel basın (renkli fotoğraf, yeni baskı sistemleri vs.) İstanbul güdümünde
hareket eden bir hal almış, asıl işlevi okuyucuyu bildirmek, haberdar etmek
olmasına rağmen bu görevleri o dönem için yerine getirememiştir (Fırat, 1995:
163). Yerel basının, bulunduğu bölgede git gide güç kaybetmesinde en önemli
etken olan ulusal gazetelerin dağıtım ağının genişlemesi, yerel gazetelerin
kentlerdeki etkinliklerine darbe vurmuştur (Erdoğan, 2007: 37-38).
1971 yılında gazete tirajlarında artış yaşanmıştır. Bu dönemde basın
organları başka illerde de bürolar açmış ve haber ağlarını genişletmişlerdir. Fax
sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla habercilik daha da hız kazanmış, yurt
dışında yaşayan vatandaşların ülkeden haberdar olabilmesi için var olan
dağıtım ağları genişletilmiştir. 1970’li yıllarda ofset baskı sistemi neredeyse
tüm gazeteler tarafından kullanılır hale gelmiş, bu sayede gazetelerin kaliteleri
yükseltilmiştir. Basın İlan Kurumu’nun ilan vereceği gazetelerde arayacağı
kıstasları şeffaf bir biçimde ifade etmesi ve eşitliği göz önünde bulunduracağına
dair yükümlülüklere uyması yerel basını güçlendirmiş, basının kendini
denetlemesi için öz denetim mekanizmalarının kurulmasının önünü açmıştır
(Aksoy, 2010: 28).
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Türkiye’ de yerel basın ile ilgili önemli bilgiler 1976 yılında düzenlenen
İkinci Türk Basın Kurultayı, 1977’de düzenlenen Anadolu Basın Semineri ve
Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün 1979 yılında yayınladığı Türkiye’de Yerel
Basın isimli yayınlarla elde edilmiştir. 1980’lere gelinirken yerel gazeteciliğin
nicel anlamda geliştiği görülmekte, fakat bu gazetelerin nitelikleri ile ilgili
detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bazılarının resmi ilan alabilmek için
basıldıkları, okuyucuya ulaşamadıkları, tirajlarının birkaç yüzü geçmediği
görülmektedir. Bu gazetelerin çıkarıldıkları bölgelerde kesin olarak
yayınladıkları konusunda da ciddi endişeler bulunmaktadır. 1977 yılında Basın
Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez yerel basın ve gazetecilerin
kalitesini arttırmaya yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
1977 yılında gerçekleşen seçimlerin ardından Türkiye’de net bir istikrar
sağlanamamış, ülkede terör, bozuk ekonomi, sağ-sol çatışmaları baş
göstermiştir. 1979 yılında Adalet Partisi (AP)’nin iktidara gelmesiyle, gazete
kağıdı kilo başına 30-35 lira arasında değişirken, 41 liraya yükselmiştir.
Böylece gazeteler ekonomik anlamda sıkıntıya düşüp, kapanmışlardır.
Reklamlardan daha fazla pay alabilmek ve tirajlarını arttırmak adına gazeteler,
okuyuculara çeşitli promosyonlar vermiş, resmi ilan için hükümetle, özel
ilanlar için ise ticari şirketlerle iyi ilişkiler geliştirmeyi amaçlamışlardır. Bunun
sonucunda yavaş yavaş Türk Basını’nda basın-dışı sermayeler söz sahibi
olmaya başlamıştır (Yavalar, 2009: 19). 12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye’de
demokrasi yeniden kesintiye uğramış, ülke zor şartlardan geçmiş, bu durum da
Aydınlık gibi ideolojik yayın yapan gazetelerin kapatılmasına neden olmuştur
(Şeker, 2007: 57).
Ülkede sıkıyönetim hakim iken yerel basın da bu havadan etkilenmiştir.
Gazeteciler baskı altında yazılar kaleme almış ve yönetime muhalefetten uzak
durmuşlardır. Askeri yönetimin çalışmalarına, düzenlemelerine uyumlu
haberler yapılmış, bu çizginin dışına çıkan gazeteler ekonomik, siyasi ya da
hukuki gerekçelerle kapatılmışlardır. Halk adına gazetecilik yapmaktan
uzaklaşan basın emekçileri, işsiz kalmak endişesiyle yazdıklarını tekrar gözden
geçirmek zorunda kalmış ve askeri yönetimi eleştirmeyi göze alamamışlardır.
Bu süreçte gazeteciler, patronlar karşısında güçsüz kalmışlardır. Sendikal
faaliyetleri de ellerinden alınan basın çalışanları, patronun ve çalıştıkları iş
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yerlerinin bir takım siyasi ilişkilerine ve yakınlıklarına zarar vermeyecek
yazılar ve haberler yapmak zorunda kalmışlardır. Bu durum basının tarafsız
olması gerektiği noktasında büyük talihsizliklere neden olmuştur.

2.1.5. 1980’li Yıllardan Bugüne Yerel Basın
1980 yılından sonra Türkiye’de siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda
yeni dönüşümler görülmektedir. Bu dönüşüm süreci, liberal ekonominin devlet
tarafından benimsenmesi ve bu politikaların halk tarafından özümsenmesiyle
hız kazanmıştır (Ilgaz, 2003: 115-120). Geçmiş dönemlerde yerel basın siyasi,
sosyal ve ekonomik olaylardan etkilenirken, 1980’li yılların ardından basının
gündemini ve önceliklerini belirleyen en önemli etken ekonomik koşullar
olmuştur.
1980’li yıllara gelinceye kadar basın-yayın organları sadece gazetecilik
mesleğinden kazandıkları paralar ile bu mesleği icra etmişlerdir. 1980’li
yıllardan itibaren holdingleşme yolunda gelişim gösteren Türk Basını’na çeşitli
sermaye grupları müdahil olmuş, bu kişiler basının kamu üzerindeki gücünden
ve etkisinden faydalanmayı amaçlamışlardır. 1948 yılına kadar gazete
patronlarının çoğunlukla gazetecilik mesleğinden yetişmiş kişiler olduğunu
vurgulayan Topuz (2003: 329)’a göre; gerek Tanzimat, gerekse İstibdat
Dönemi’nde de bu durum değişmemiştir. Sabah’ın sahibi Mihran Efendi gibi
başyazarlık görevini yerine getirmeyen patron sayısı son derece azdır.
Ülkede sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından; Demokrat, Aydınlık,
Hergün gibi ideolojik yazılar kaleme alan gazeteler kapatılmış, Gazeteciler
Sendikası’nın Ankara Şubesi’nin kapısına kilit vurulmuştur. Eleştirel görüşte
olan çoğu gazeteci hapis cezası almış, 1982 yılında alınan kararlar neticesinde;
Sıkıyönetim Komutanlığı’na gazeteleri denetleme konusunda çeşitli görevler
verilmiştir. Komutanlık, gazeteleri ve dergileri sansürleme, yayınlamama,
taşınmasını ya da dağıtılmasını yasaklama, toplatma, matbaaların kapısına kilit
vurma, yeni yayınların yayınlanmasına izin verme gibi yetkilerle donatılmıştır.
Asılsız ve abartılı haberlere ilişkin de düzenlemeler yapılarak, bu doğrultuda
haber yapanlara iki yıla kadar hapis cezasının verilmesinin önü açılmıştır. 1983
yılında Basın Kanunu’nun çeşitli maddeleri de değiştirilerek, para cezaları
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arttırılmıştır (Topuz, 2011: 256-257).
1983 yılında Turgut Özal yönetimi ve Anavatan Partisi öncülüğünde sivil
yönetime geçilmesine rağmen basın üzerinde baskı ve sansür artarak devam
etmiştir. Gazete kağıdına uygulanan sübvansiyonun devreden çıkarılması ve
kağıdın fiyatının arttırılmasıyla çoğu ulusal ve yerel gazete zor durumda
kalmış, yalnızca ardında güçlü sermayesi olan basın organları, yayın
hayatlarına devam edebilmiştir. Kağıdın serbest piyasa ekonomisine göre satın
alınması nedeniyle gazete sahipleri ilan ve reklamların getirisine bel
bağlamışlardır. Basın İlan Kurumu’nun adaletli ilan dağıtımı gözlense de, yine
de bu durum gazetelerin ayakta kalabilmeleri için yeterli olmamıştır. Özel ilan
almak için birbiriyle yarışan gazeteler, 1985-1989 yılları boyunca toplam 102
milyar lirayı reklam için harcamışlar, bu harcamanın 5-7 mislinden fazlasını
gelir olarak sağlamışlardır (Koloğlu, 2006: 143).
Kağıt fiyatlarının artmasını reklam gelirleriyle kapatmaya çalışan yerel
gazeteler, bağlı bulundukları bölgelerdeki yerel sermaye güçlerinin ekonomik
gücünden, gazete sayfalarında onların ilan ve reklamlarına yer vererek
faydalanmışlardır. Adana, Bursa, İzmit, Eskişehir, Sakarya, Antalya,
Gaziantep, Malatya, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon gibi sanayileşmiş şehirlerde
yerel gazeteler kurulmuş, bu gazeteler yereldeki ticaret ve sanayi kuruluşlarının
ilanlarına da yer vererek yayıncılık yapmışlardır (Aksoy, 2010: 31).
Kağıt fiyatlarındaki artış ilerleyen dönemlerde de devam etmiş, 19801990 yılları arasındaki artış 80 kat olarak belirlenmiştir. Özal’ın basın ile
mücadele esnasında kullandığı kağıt fiyatlarını arttırma yöntemi, onun basına
karşı kullandığı en önemli silah olarak görülmektedir. 1986-1988 yılları
arasında kağıt fiyatlarına toplam beş kez zam yapılmış, zam oranı yüzde 233
olarak belirlenmiştir (Şeker, 2007: 52). Ulusal gazeteler kağıt fiyat artışlarıyla
mücadele edebilmek için gazete fiyatlarına zam yapmışlar, bununla beraber
tiraj kayıpları yaşanmıştır. Yerel gazetelerin çoğu ise kapanmak zorunda
kalmıştır.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün bu dönemde yaptığı
tespitler neticesinde gazetelerin teknolojik açıdan yenilenme yoluna gittikleri
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ve ofset baskıyı kullanmaya başladıkları kaydedilmiştir. 1986 yılında
bilgisayarlarla dizilip ofsette basılan yayınların sayısı 77 olarak tespit edilirken,
1992 aynı işlemi yapan yayın sayısı 189’a ulaşmıştır. Aynı yıl pedal ile basılan
30 gazetenin var olduğu, ofset olmayan gazetelerin düz tipo makineler
yardımıyla baskıya hazırlandığı ve 347 adet gazetede dizginin makineler
aracılığıyla; 280 tanesinde de dizginin el ile gerçekleştirildiği ifade
edilmektedir (Şeker, 2007: 59).
Türk Basın Tarihi incelendiğinde en fazla tekelleşme eğiliminin 1990’lı
yıllara denk geldiği görülmektedir. Bu dönemde tekelleşme eğilimleri
neticesinde çoğu gazete ve dergi kapanmış ya da farklı alanlarda sermaye sahibi
olan güçlerin basın sektörüne girmesiyle satın alınmışlardır. Bu eğilimlerin
sonucunda Türkiye’de basın sektörü 2-3 sermaye grubunun denetimi altına
girmiş, basında sendikasızlaştırma çabaları hız kazanmıştır. Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın çökertilmesiyle devam eden süreçte, basın dışından
gelen sermaye grupları kamuoyu oluşturabilecek güce sahip olmuştur (Girgin,
2001: 137).
Özel reklam pastasından daha fazla pay almak için birbiriyle yarışan
gazeteler zaman içerisinde kupon gazeteciliğini doğurmuştur. Okuyucu belli bir
süre gazeteyi takip ederek kupon biriktirmiş, bu kuponlar aracılığıyla
gazetelerden tencere, halı, televizyon dolap gibi ürünler almıştır. Gazetelerin
tirajları bu dönemde artsa da bunun nedeni gazetelerin içeriklerinin kalitesi
değil, okuyucuya verilen promosyonlardır. 1998 yılında Sanayi ve Ticaret
Yasası ile çıkarılan Kupon Yasası ile kupon dağıtma çılgınlığına düzenleme
getirilmiş ve sadece kültürel içerikli yayınlar promosyon olarak okuyucuya
ulaştırılmıştır. Bu dönemde okuyucuya kuponlar ile gazete satan holdingler
devleşerek, medya tekelini zaman içerisinde ellerine almışlardır (Tamar, 1996:
404). İlerleyen zamanda tekelleşme neticesinde gazetecilik faaliyetlerine radyo
ve televizyonları da ekleyen basın sektörü, reklam pastasından daha fazla pay
almaya başlamıştır.
1990’lı yıllarda yerel gazetecilerin eğitilmesine yönelik çalışmalar
başlatılmış, 1992 yılında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yerel
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Basın Kurultayı düzenlenmiştir. Kurultayda, yerel gazeteciler ve
akademisyenler gazetecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin bildiriler sunmuş,
ekonomik sorunlar, tiraj, yerel basın girdileri, ilan, reklam, yasalar, sosyal
güvenceler, yerel habercilik gibi konular ele alınmıştır. 1997 yılında Konrad
Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde başlatılan
“Yerel Basın Eğitim Seminerleri” ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşen
IPS İletişim Vakfı öncülüğünde kurulan Bağımsız İletişim Ağı (BİA)
kapsamında gerçekleştirilen Yerel Medya Eğitim Programı adlı çalışmalar en
önemlilerindendir. Bu organizasyon ile 2000 yılına kadar 15 ayrı ilde
seminerler düzenlenmiş, bu seminerlerde daha sonra yerel radyo ve
televizyonlarında sorun ve talepleri konu olarak işlenmiştir. 1998 yılından
itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü de yerel medya
eğitimlerine destek vermek amacıyla “Yerel Medya Eğitim Seminerleri” adlı
eğitim çalışmasına imza atmıştır. Bu seminerlere çeşitli illerde yaşayan yerel
gazeteciler, akademisyenler, ulusal gazete temsilcileri katılarak destek
vermişlerdir (Şeker, 20: 61-62).
2000’li yılların başında yaşanılan ekonomik kriz yerel gazeteleri de
etkilemiş, gazeteler okuyucu kaybetmişlerdir. Ekonomide yaşanılan
istikrarsızlık neticesinde yerel gazetelere ilan veren bazı şirketler kapanmış bu
durumdan büyük illerdeki bölgesel ve ulusal gazeteler de etkilenmiştir (Şeker,
2007: 61-62). Yerel basın çoğunlukla Türkiye’de ulusal basının küçük bir
kopyası gibi faaliyet gösterdiğinden, bir zaman sonra ekonomik açıdan güçlü
olan yerel gazeteler kendi radyo ve televizyonlarını da açarak, büyüme
başlamışlardır. 2000’li yıllara gelinen süreçte yerel gazeteler teknolojik
cihazlara sağladıkları imkanları nitelikli gazeteci çalıştırmak için
kullanmamışlardır. Yerel medyada, gazetecilik eğitimi almış, kalifiye
muhabirler yerine az ücretle, sigortasız çalışmayı kabul edebilen kişiler
gazeteci olarak çalıştırılmışlardır. Gazetecilik mesleği ile ilgisi olmayan
şahıslarca yürütülen meslek zaman içerisinde itibar kaybetmeye başlamış,
kalifiye eleman eksikliği gazetelerin sayfalarında kendisini göstermiştir.
Sigorta yapılmadan istihdam edilen gazeteciler ve özlük haklarını arama
konusunda bilinçsiz olan şahıslar işveren tarafından tercih edilmiştir.
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2000’li yıllarda gazeteler vasıflı, alt vasıflı ve vasıfsız olarak Basın İlan
Kurumu tarafından kategorize edilmiştir. Basın İlan Kurumu’nun olmadığı
illerde bu görevi Valilikler yürütmekte, onlar da gazeteleri nitelikli-niteliksiz
olarak ayırmaktadır. 1993 yılına kadar bu görevleri icra eden Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü günümüzde, yerel gazetelerle ilgili gazete
sayılarını ve tirajları içeren bilgileri sunmaktadır.8
2000’li yıllardan itibaren Basın İlan Kurumu çeşitli illerde kurum şubesi
açmaya yeniden başlamıştır. 2006 yılında Kurum’dan yapılan açıklamaya göre;
2005’te yeni şubelerin açılması için yeni kıstaslar belirlenmiştir. Kıstaslardan
en önemlisi, kurumun şube açabilmesi için başvurulan ilde yayınlatılan resmi
ilan ve ilan bedelinden 195 sayılı Kanun hükmü gereğince Basın İlan Kurumu
tarafından alınacak yüzde 15 komisyon tutarının şube giderlerini karşılıyor
olabilmesidir. Bunun dışında başvuran ildeki gazetelerin her gün en az 1000
tane fiili satış gerçekleştirmesinden 30 puan, gazetelerde 2-7 arasında fikir
işçisi bulunması 25 puan, her gazetenin nüshasının toplam yüzölçümünün 1.60
metrekareden az olmaması 15 puan, içeriklerinin uygun olması 10 puan, dizgibaskı tekniği 10 puan, bilanço esasına göre defter tutulması 5 puan, il nüfusu,
okur-yazar oranı, yazılı ve görsel basın sayısı, ekonomik ve sosyal gelişmişlik
düzeyi de 5 puan olmak üzere hesaplanarak, bu kriterlerden toplam 70 puan
alan ilde yeni şube açılabilmektedir (Şeker, 2007: 64-65). Bugün, internet
teknolojisinin yaygınlaşmasıyla ulusal gazetelerin yanı sıra yerel gazeteler de
dijital ortama içeriklerini aktarmışlardır. Dijital gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla
birlikte basılı gazeteler tiraj kaybı yaşamışlardır.

2.2. Tekirdağ’da Yerel Basın
2.2.1. Tekirdağ’ın İlk Gazeteleri
Tekirdağ Osmanlı Devleti zamanında Edirne’ye bağlı bir sancak
merkeziyken, Cumhuriyet’in ilanından sonra il merkezi haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti zamanında Tekirdağ’da matbaa bulunmazken, şehre ilk
matbaanın Özel İdare tarafından kurulduğu bilinmektedir (Önelçin, 1966: 4).
Tekirdağ’da yayınlanan ilk gazete Köylü Dili’dir. Kırtasiyecilik yapan emekli
Sultan Salih Çolak ile yapılan görüşme. (2016, 23 Ekim). Basın İlan Kurumu,
Tekirdağ.
8
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bir öğretmen tarafından çıkartıldığı belirtilen gazetenin nüshası
bulunmamaktadır. 1927 yılında yayınlanmaya başlayan Tekirdağ’ın ikinci
gazetesi Tekirdağ ise dört sayfa olarak ve Perşembe günleri yayınlanmıştır. 16
Aralık 1926 tarihinde yayınlanmaya başlayan Resmi Tekirdağ bazı kaynaklara
göre Tekirdağ’ın en eski gazetesidir. Bu gazetede devlet dairelerine ilişkin
resmi ilanlar ve özel ticaret kurumlarına ilişkin ilanlar yer almaktadır. Gazete,
fikir gazetesi olmaktan ziyade ilan ve reklamların yer aldığı bir yayındır. Resmi
Tekirdağ daha sonra Tekirdağ adını almıştır. Eylül 1951 yılında yayın hayatına
başlayan İnan haftada iki kez yayınlanmış, 1952 yılında ise kapanmıştır
(Önelçin, 1966: 5-7). Ağustos 1952 yılında yayın hayatına başlayan ve hala
yayınlanan Yeni İnan, Tekirdağ halkı tarafından bilinen en eski gazetedir. Bu
gazete Ekim 1954 yılından sonra Pazar günleri hariç her gün yayınlanmaya
başlamıştır. 1952 yılında yayınlanmaya başlayan Tekirdağ’ın Sesi, çiftçilik
mesleği ile uğraşan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Raşit
Dıramalı’dır. Gazetenin içeriği ve kaç sayı yayınlandığı hakkında yeterli bilgi
yoktur (Önelçin, 1966: 8).
Tekirdağ il ve ilçelerinde yayınlanan yerel gazeteler sırasıyla şunlardır;
Trakya, Demokrat Tekirdağ, Kurtuluş, Tekirdağ Hür Demokrat, Demokrat
Tekirdağ, Köyün Sesi, Demokrat Trakya, Yeşil Trakya, Trakya Ekspres, Zafer
Adaletindir, Zafer Sosyal Adaletindir, Şafak, 27 Mayıs, Ceride-i Sünnet, Balo,
Diken, Meltem, Papyon, Enjektör, Çorlu, Çorlu Postası, Çorlu Sesi, Çorlu
Ekspres, Çiftçi, Yeni Çiftçi, Köylü’nün Sesi, Hayrabolu Postası, Yeşil Malkara,
Bizim Malkara, Türkiye Köylü Postası (Önelçin, 1966: 8-18). Fakat bu
gazetelerin çoğu kapanmış olup sadece Yeni İnan yayın hayatına devam
etmektedir.

2.2.2. Tekirdağ’da Yayın Hayatını Sürdüren Gazeteler
Tekirdağ ile ilgili medya kuruluşları araştırması sonucunda, 56 gazetenin
var olduğu bu gazetelerden 15 tanesinin günlük, 33 tanesinin haftalık, 7
tanesinin 15 günde bir, 1 tanesinin de aylık olarak yayınlandığı bilgisi elde
edilmiştir. Tekirdağ’da günlük olarak yayınlanan gazeteler şunlardır; Yeni İnan,
Tekirdağ Şafak, Trakya, Haber Trak, Avrupa, Trakya Demokrat, Devrim,
Avrupa Yakası, Çerkezköy Bakış, Çerkezköy Haber, Marmara Haber, Saygın
Malkara, Çorlu, Yeni Emek, Hayrabolu Sesi. Haftalık, 15 günlük ve aylık
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olarak yayınlanan yerel gazeteler ise şunlardır: 0282 Tekirdağ, Batı Yakası,
İleri, Olay Aktif, Sağduyu, Tekirdağ Yeni Haber, 59 Haber Tekirdağ,
Tekirdağ’ın Sesi, Pusula, Kent Haber, Tekirdağ Postası, Tekirdağ Gözlem,
Yorum, Çorlu Express, Tüketici Haber, Danışman T, Eksen, Trakya Gündem,
Trakya Güncel, Trakya 2000, Babıali, Ekin, Üçüncü Göz, Birikim, Trakya
Güncel, Trakya Spor, Asayiş, Şehir Trakya, Çorlu Haberci, Çerkezköy, Gazete
Havadis, Ergene Haber, Ergene Sesi, Saray Gözlem, Saray, Muratlı Hizmet,
Muratlı Ses, Marmara Ereğli’nin Sesi, Evrim, Hayrabolu Sesi, Şarköy,
Şarköy’ün Sesi, Saygın Malkara.9 Bu gazetelerin bazıları dijital ortama
sayfalarını aktarmış, bazıları ise sadece basılı yayınlanmaktadır.

Çalışma kapsamında incelenen basılı gazeteler
Dijital gazetesi olup çalışma içerisinde incelenecek olan 10 gazeteye
ilişkin bilgiler bu kısımda yer almaktadır.

Devrim
25 Şubat 1967 tarihinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kurulan
Devrim’in kurucusu avukat, aynı zamanda CHP eski Milletvekili Yılmaz
Alpaslan’dır. Gazete Çorlu’da basılmaktadır. Başlangıçta haftalık olarak
yayınlanan Devrim, daha sonra günlüğe çevrilmiştir. Gazetenin İmtiyaz
sahipleri günümüzde Yılmaz Alpaslan’ın oğulları Özhan Alpaslan ve Zafer
Alpaslan’dır. Gazete çıkarmanın yanında matbaacılık işleriyle de uğraşan
imtiyaz sahiplerinin kendilerine ait matbaa fabrikaları bulunmaktadır.

9

Bu bilgilere, 07.10.2016 tarihinde Tekirdağ Valiliği’ne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler
Birimi’nden ulaşılmıştır.
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Resim 3.1. Devrim’in görünümü10

Matbaa fabrikasının gazete bölümünde yayına hazırlanan Devrim’de
bugün 10 kişi istihdam edilmektedir. Bu çalışanlardan 6’sı muhabir, 1’i internet
editörü, 1’i sorumlu yazı işleri müdürü, 1’i görsel yönetmen, 1’i de haber
müdürüdür. Gazete çalışanları ağırlıklı olarak lise mezunudur. Lise mezunları
gazetenin künyesinde muhabir kadrosunda yer alırken, aynı zamanda gazetenin
mizanpajını yapmaktadırlar. Gazetenin internet sayfasını internet editörü
tasarlamaktadır. İnternet editörü ön-lisans mezunudur. Sadece gazetenin
sorumlu yazı işleri müdürü gazetecilik eğitimi almıştır. Ofset matbaada basılan
gazetenin boyutları 35 X 50’dir. İlk ve son sayfası renkli ve kuşe kağıda basılan
Devrim’in iç sayfaları siyah beyazdır. Gazete 12 sayfa olarak yayınlanmakta,
pazar günleri çıkmamaktadır.

10

Devrim’in internet sayfasından 09.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Avrupa Yakası
8 Mart 2005 tarihinde Çorlu’da günlük yayınlanmaya başlayan Avrupa
Yakası’nın imtiyaz sahibi Hasan Suna’dır. Gazetede toplam 7 personel
çalışmaktadır. 5 muhabiri bulunan gazetede 1 sorumlu yazı işleri müdürü, 1 de
sayfa sekreteri istihdam edilmektedir. Avrupa Yakası’nın çalışanları ağırlıklı
olarak lise mezunudur. Gazetenin yazı işleri müdürü lisans eğitim almıştır.
Gazetede orta-öğretim mezunu personel istihdam edilmemektedir.
Gazete sahibinin kendisine ait matbaası bulunmaktadır. Aynı zamanda
bilgisayar, tasarım, farklı alanlara ilişkin matbaacılık işlerinin de yapıldığı
matbaada basılan Avrupa Yakası, 35 X 50 boyutlarında olup ofset tekniğiyle
basılmaktadır. Gazete sadece Pazar günleri yayınlanmamaktadır.

Resim 3.2. Avrupa Yakası’nın görünümü11

11

Avrupa Yakası’nın internet sayfasından 10.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Haber Trak
Haber Trak’ın kuruluş tarihi 9 Ekim 2009’dur. Tekirdağ merkezde
günlük olarak yayınlanan gazetenin sahibi Kimya Bölümü mezunu Cenap
Kürümoğlu’dur. Gazete künyesinde toplam 10 kişinin adı yer almaktadır. 7
muhabir, 1 sayfa sekreteri, 1 editör, 1 yazı işleri müdürü olarak istihdam
edilmektedir.

Resim 3.3. Haber Trak’ın görünümü12

Gazete çalışanlarından 2’si işletme ve kimya bölümü mezunu olup, 1
çalışan ön-lisans mezunudur. Geriye kalan 6 çalışan lise mezunu olup, bu
kadronun çoğunluğunu muhabirler oluşturmaktadır. 1 de ortaöğretim
mezununun çalıştığı gazetede, kısmı zamanlı çalışanlar ve haber başı
çalışanlarla birlikte 26 kişi istihdam edilmektedir. 49.5 X 34 boyutlarında ofset
tekniği ile basılan gazetenin ilk ve son sayfası renkli olup, iç sayfaları siyah
12

Haber Trak’ın internet sayfasından 10.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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beyazdır. Gazete, Pazar günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. 10 sayfa olarak
yayınlanan gazetenin bayramlarda ve resmi tatillerde aldığı reklam ve ilana
göre sayfa sayısı artmaktadır.

Trakya Demokrat
11 Ağustos 2008 tarihinde Tekirdağ merkezde yayın hayatına başlayan
Trakya Demokrat’ın imtiyaz sahibi, geçmiş dönemlerde bina elektrikçiliği
yapmış ve İşletme Bölümünde lisans eğitimi almış Yaşar İşkar’dır. Günlük
olarak yayınlanan gazetede 7 kişi çalışmakta olup, çalışanlardan 5’i muhabir
kadrosunda yer almakta, 1’i yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmekte, 1’i de
sayfa editörü olarak istihdam edilmektedir.

Resim 3.4. Trakya Demokrat’ın görünümü13

Çalışanların 3’ü lisans mezunu olup, tümü İletişim Fakültesi’ni
bitirmiştir. 4 lise mezununun istihdam edildiği gazetede ortaokul ve ön-lisans
13

Trakya Demokrat’ın internet sayfasından 08.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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mezunu çalıştırılmamaktadır. Gazetenin yayınlandığı büro 7 kişinin haber
yazmasına olanak sağlayacak büyüklükte olmadığından, muhabirlerin
haberlerini evden haber yazdığı bilgisi verilmiştir. 14 35 X 50 boyutunda
yayınlanan gazetenin tüm sayfaları siyah beyaz olarak hazırlanmakta, sadece
gazetenin logosu renkli basılmaktadır. Gazetenin kendine ait bir matbaası
yoktur. Gazete Pazar günleri dışında her gün yayınlanmakta olup, 10 sayfa
olarak basılmaktadır.

Çerkezköy Bakış
11 Haziran 2012 tarihinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yayın
hayatına başlayan Çerkezköy Bakış’ın imtiyaz sahibi Murat Öğe’dir. Gazete
sahibinin başka bir sektörde yatırımı yoktur. Gazetede 8 kişi istihdam edilmekte
birlikte bu kişilerin 6‘sı muhabir kadrosunda yer almaktadır. Geriye kalan 1 kişi
sorumlu yazı işleri müdürü diğeri de internet editörüdür.
Gazetenin çalışanlarının tamamı üniversite mezunudur. 5 lisans
mezunun çalıştığı gazetede, 4 kişi İletişim Fakültesi mezunudur. Ön-lisans
mezunu çalışanlar ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo Televizyon
Yayıncılığı Programlarından mezundurlar. 56 X 38 ebatlarında, ofset tekniğiyle
basılan gazetenin ilk ve son sayfaları renkli olup, iç sayfalar siyah beyaz olarak
yayınlanmaktadır. Gazete 10 sayfa olarak basılmaktadır.
Günlük olarak yayınlanan Çerkezköy Bakış muhabirleri ulusal basına da
haber üretmektedirler. Gazetenin kendisine ait matbaası bulunmakta ve gazete
burada basılmaktadır. Gazetenin yanında bu matbaada, broşür, davetiye, el ilanı
gibi materyaller de basılmaktadır. Gazete Pazar günleri hariç her gün
yayınlanmaktadır.

14

Trakya Demokrat’ın yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
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Resim 3.5. Çerkezköy Bakış’ın görünümü15

Çerkezköy Haber
16 Temmuz 2001 tarihinde Çerkezköy’de yayınlanmaya başlayan
Çerkezköy Haber’in sahibi Şaban Kardeş’tir. Gazetede 7 kişi çalışmakta, bu
çalışanların 5’i muhabirlik görevini yürütmektedir. 1 sorumlu yazı işleri
müdürü, 1 de hukuk danışmanı istihdam edilmektedir. Gazetede istihdam
edilen 5 muhabirin 4’ü üniversitelerin İletişim Fakültesi’ni bitirmiş olup, 1’i
İşletme Bölümü mezunudur. Diğer 2 çalışan lise mezunudur. Gazetede
ortaöğretim mezunu istihdam edilmemektedir. 48X32 boyutlarında ofset baskı
tekniğiyle basılan Çerkezköy Haber, 8 sayfa çıkmaktadır. Gazetenin tamamı
siyah beyaz olarak basılmakta, sadece logo ve ilk sayfada yayınlanan reklamlar
renkli basılmaktadır.

15

Çerkezköy Bakış’ın internet sayfasından 09.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Resim 3.6. Çerkezköy Haber’in görünümü16

Marmara Haber
26 Kasım 2012 tarihinde Çerkezköy’de yayınlanmaya başlayan
Marmara Haber’in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda
Çerkezköy Haber’in de patronu olan Şaban Kardeş’tir. Gazetede 7 personel
istihdam edilmekte olup, gazetenin muhabir ve internet editörü kadrosunda yer
alan 6 kişi gazetenin mizanpajını da yapmaktadır.
Gazetede istihdam edilenlerin 3’ü İletişim Fakültesi’ni bitirmiş olup, 2’i
Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Diğer 2 çalışanın eğitim durumu lisedir.
Gazetede orta-öğretim mezunu istihdam edilmemektedir.

16

Çerkezköy Haber’in internet sayfasından 09.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Resim 3.7. Marmara Haber’in görünümü17

48X32.5 boyutlarında ofset baskı tekniğiyle yayınlanan Marmara Haber
8 sayfa olarak basılmaktadır. Gazetenin tamamı siyah beyaz olarak basılmakta
olup, sadece logo ile ilk ve son sayfadaki reklamlar renkli basılmaktadır. Gazete
Pazar günleri hariç her gün yayınlanmaktadır.

Avrupa
1 Mart 2007 tarihinde Tekirdağ merkezde çıkartılmaya başlanan
Avrupa’nın imtiyaz sahibi öğretmen Naci Akyazı’dır. Gazetede 7 kişi
çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak üniversite mezununun istihdam edildiği
gazetede muhabir kadrosunda yer alan çalışanlar, gazetenin tasarımını da
yapmaktadır. İnternet editörü bulunan gazetede, bu iş için 1 kişi istihdam
edilmektedir. Gazete sahibinin kendisine ait matbaası bulunmaktadır.

17

Marmara Haber’in internet sayfasından 09.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Resim 3.8. Avrupa’nın görünümü18

Avrupa Gazetesi, 35X50 boyutlarında ofset tekniği ile basılmaktadır. 10
sayfa yayınlanan gazetenin sadece ilk ve son sayfası renklidir, iç sayfaları siyah
beyazdır. Gazete sadece Pazar günleri yayınlanmamaktadır.

Trakya
14 Ağustos 1997 tarihinde Tekirdağ merkezde yayınlanmaya başlayan
gazetenin sahibi Avrupa’nın da patronu olan Naci Akyazı’dır. Bu gazetede
toplamda 7 personel çalışmakta olup, çalışanların 1’i sorumlu yazı işleri
müdürü, 6’sı muhabir kadrosundadır. Muhabirler aynı zamanda köşe yazarlığı,
mizanpaj, internet editörlüğü görevlerini de yerine getirmektedir.

18

Avrupa’nın internet sayfasından 11.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Resim 3.9. Trakya’nın görünümü19

Gazetede 4 üniversite mezunu istihdam edilmekle birlikte bu kişilerin
2’si İletişim Fakültesi mezunudur. Geriye kalan 2 kişi İktisat ve İşletme
Bölümlerini tamamlamışlardır. Ön-lisans mezunu muhabirler muhasebe
eğitimi almış olup, diğer 2 kişi de lise mezundur. Avrupa ile aynı matbaada
basılan Trakya, 35X50 boyutlarında ofset tekniği ile basılmaktadır. 10 sayfa
yayınlanan gazetenin sadece ilk ve son sayfası renklidir. Gazetede iç sayfalar
siyah beyazdır. Gazete sadece Pazar günleri yayınlanmamaktadır

Tekirdağ Şafak
1 Temmuz 1994 tarihinde Tekirdağ merkezde yayınlanmaya başlayan
gazetenin kurucuları Zeki Çebi ve Yaşar Kaptan Çebi’dir. Çebi Demir-Çelik
firmasının sahibi olan bu isimler görevlerini akrabaları Tayfun Çebi’ye
devretmişlerdir.

19

Trakya’nın internet sayfasından 11.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Resim 3.10. Tekirdağ Şafak’ın görünümü20

9 kişinin çalıştığı gazetede 4 muhabir görev yapmakta, mizanpaj için 2
personel istihdam edilmektedir. İnternet editörlüğü için de 1 personelin çalıştığı
gazetede 1 yazı işleri müdürü, 1 haber müdürü görev almaktadır. 4 muhabirden
2’si İletişim Fakültesi mezunudur. 2 lise mezununun istihdam edildiği gazetede
4kişi de ön lisans mezunudur. Bu kişiler Muhasebe, Radyo Televizyon
Programcılığı Bölümlerini bitirmişlerdir.
Gazetenin kendisine ait bir matbaası bulunmamaktadır. Ofset matbaada
basılan gazetenin boyutları 35X50’dir. Tamamı siyah beyaz basılan gazetenin
sadece logosu renklidir. Toplamda 10 sayfa çıkarılan Tekirdağ Şafak, Pazar
günleri basılmamaktadır.

Gazetede çalışanların eğitim durumu
Gazetelerde istihdam edilen personelin eğitim durumlarına ilişkin detaylı
tablo aşağıda yer almaktadır:
20

Tekirdağ Şafak’ın internet sayfasından 11.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Tablo 2.1. Çalışanların eğitim durumlarının dağılımını gösteren veriler

Gazetenin Adı

Ortaöğretim

Lise

Ön-lisans

Lisans

Avrupa

0

1

1

5

Avrupa Yakası

0

5

1

1

Çerkezköy Bakış

0

0

3

5

Çerkezköy Haber

0

2

0

5

Devrim

2

6

1

1

Haber Trak

1

6

1

2

Marmara Haber

0

2

0

5

Tekirdağ Şafak

0

2

4

3

Trakya

0

2

1

4

Trakya Demokrat

0

4

0

3

Toplam

3

30

12

34

Tablo 3.1’den 10 gazetede toplam 79 personel istihdam edildiği verisine
ulaşılmakta bu çalışanların ağırlıklı olarak lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Lisans mezunlarının 19 tanesi İletişim Fakültesi mezunudur. En
fazla lisans mezununu Çerkezköy’de yayınlanan gazetelerde istidam
etmektedir.
Gazetelerde orta-öğretim mezunu bulunmamaktadır. Bunun nedeni,
yapılan görüşmelerde bu gazetelerin sahiplerinin nitelikli personel çalıştırmak
istemeleri olarak açıklanmaktadır. Tekirdağ yerel basını genel olarak kalifiye
eleman çalıştırma konusunu dikkate almakta, bu konuda Basın İlan
Kurumu’nun ilan yayınlatmak için koyduğu kuralların etkili olduğu
düşünülmektedir.

Gazetelerin Günlük Tirajları
Aşağıda, araştırma kapsamına alınan gazetelerin günlük tirajlarına ilişkin
bilgiler yer almaktadır:
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Tablo 2.2. Çalışma kapsamında incelenen gazetelerin günlük tirajları ve fiyatları

Gazetenin Adı

Günlük Tirajı

Gazetenin Bayi Fiyatı

Avrupa

1.500

25 Kr

Avrupa Yakası

3.000

25 Kr

Çerkezköy Bakış

1.000

75 Kr

Çerkezköy Haber

500

75 Kr

Devrim

1.500

35 Kr

Haber Trak

1.500

25 Kr

Marmara Haber

500

75 Kr

Tekirdağ Şafak

750

25 Kr

Trakya

1.500

25 Kr

Trakya Demokrat

600

25 Kr

12.350

-

Toplam

Tablo 3.2.’de gazetelerin tirajlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tirajı
en fazla olan gazete, Avrupa Yakası’dır. Bu gazetede Çorlu’da yayınlanmakta;
Çerkezköy ve Çorlu’da yer alan bayilerde satışa sunulmaktadır. Gazetenin web
sayfasında haberin tamamı yer almadığından, okuyucular merak ettikleri
haberleri basılı gazeteden takip etmektedir. Bu yüzden gazetenin tirajı
diğerlerine göre daha fazladır.
Devrim, Haber Trak, Avrupa ve Trakya’nın tirajları 1.500’dür. Devrim;
Çorlu, Malkara, Çerkezköy, Tekirdağ bayilerinde satılmaktadır. Bu yüzden
tirajı yüksektir. Haber Trak Tekirdağ merkezde yayınlanmakta, çeşitli kamukurum ve kuruluşlarına gazete ulaştırmaktadır. Sadece Tekirdağ merkezde
satılan gazetenin tirajının yüksek olmasının nedeni merkezde yayınlanması ve
haber kaynaklarının fazlalığıdır.
Avrupa ve Trakya aynı kişinin sahipliğinde yayınlandığından baskı
sayıları eşittir. Gazeteler sadece Tekirdağ merkeze dağıtılmaktadır. Çerkezköy
Bakış’ın tirajı 1000’dir. Bu gazete sadece Çerkezköy’de satılmaktadır. Trakya
Demokrat ve Tekirdağ Şafak Tekirdağ merkezde dağıtılmakta ve satılmaktadır.
Çerkezköy ve Marmara Haber Çerkezköy’de satılmakta, aynı kişinin
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sahipliğinde yayınlandıklarından tirajları birbirine eşittir ve en az basılan
gazetelerdir.
Çerkezköy’de yayınlanan Marmara Haber, Çerkezköy Haber ve
Çerkezköy Bakış’ın satış fiyatı 75 Kuruş’tur. Gazetelerin ilk sayfaları renkli, iç
kısımları siyah beyaz olmasına rağmen bu 3 gazete, kuşe kağıda basılan Devrim
daha pahalıdır. Çünkü bu 3 gazete bayii satışlarından da kar elde etmeyi
amaçlamaktadır. Devrim’in baskısı daha kaliteli olmasına rağmen fiyatı 35
Kuruş’tur. Geriye kalan diğer altı gazete 25 Kuruş’tan satılmaktadır.

Diğer yerel gazeteler
Çorlu 1959 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde günlük olarak
yayınlanmaya başlamıştır. Kurucusu Aydın Anıl’dır (Önelçin, 1966: 16).
Gazetenin şu anki imtiyaz sahibi Aydın Anıl’ın oğlu Engin Anıl’dır. Gazetenin
kendisine ait bir matbaası bulunmakta ve bu matbaada diğer matbaacılık işleri
yapılmaktadır. Gazetede 7 kişi çalışmaktadır. İlk ve son sayfaları renkli olan
gazete 12 sayfadır. Gazete Pazar günleri yayınlanmamaktadır. Basın İlan
Kurumu’nun yerel günlük gazetelerden istediği defter tutma görevini yerine
getirmemesinden dolayı, kurumun “Vasıflı Gazete” kategorisinin dışında
kalmıştır.
Saygın Malkara 1 Nisan 1994 tarihinde Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde
günlük olarak yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin sahibi Ali Kemal
Önder’dir. Kendisine ait matbaası bulunan gazete toplam 10 sayfa
yayınlanmakta ve sadece logosu renkli basılmaktadır. Gazete henüz dijital
ortamda yayın yapmamaktadır.
Yeni Emek, Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde yayınlanan diğer günlük
gazetedir. 7 Ekim 2016 tarihinde Tekirdağ Valiliği’nde yerel günlük gazete
olarak kayıtlı iken 6 Haziran 2017 tarihinde Yeni Emek Gazetesi’nin siyasi
gerekçelerden ötürü kapatıldığı bilgisine Tekirdağ Basın İlan Kurumu’ndan
ulaşılmıştır. Gazetenin geçmişi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. 21

21

Bu bilgilere Tekirdağ Basın İlan Kurumu’ndan ulaşılmıştır. (2017, 06 Haziran). Tekirdağ.
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Yeni İnan Ağustos 1952 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, sahibi
Celal Eren’dir (Önelçin, 1966: 7). Fakat gazetenin 5 Mayıs 2017 tarihli
künyesinde kuruluş tarihinden 4 Eylül 1952 olarak bahsedilmektedir. Gazete
10 sayfa basılmakta, gazetenin sadece logosu renkli çıkmaktadır. Gazete dijital
ortamı kullanmamaktadır.
Hayrabolu Sesi, 10 Ocak 1965 tarihinde Muzaffer Karabey tarafından
Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde yayınlanmaya başlamıştır. Günlük olarak
yayınlanan gazetenin sahibi İsmet Karabey’dir. 40X57 ölçülerinde basılan
gazetenin kendisine ait bir matbaası bulunmakla birlikte, gazete 10 sayfa
basılmaktadır. İlk ve son sayfası renkli olan Hayrabolu Sesi sadece Pazar
günleri yayınlanmamaktadır.
Saray Gözlem, Marmara Ereğli’nin Sesi, Muratlı Hizmet ve Şarköy
Basın İlan Kurumu’nun alt vasıflı olarak kabul ettiği gazetelerdir. Alt vasıflı
gazete, vasıflı gazete yayınlanmayan yerlerdeki resmi ilan yayınlama hakkına
sahip gazetelerdir. Bu gazetelerde 3 muhabir istihdam edilmelidir. Çalışanlar
İletişim Fakültesi mezunu ya da, 1 yıl boyunca başka yerel gazete çalışmış
vasıflı elemanlar olmalıdır. Ayrıca alt vasıflı gazete kabul edilmek için Basın
İlan Kurumu’na başvuran haftalık gazeteler, 1 yıl boyunca bu personelleri
istihdam
etmek
zorundadır
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
/2016/10/20161005-19.htm, erişim: 06.06.2017).
Muratlı Hizmet 15 Aralık 1994 tarihinde Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’nde
haftalık olarak yayın hayatına başlamış olup, kurucusu Kamil Baştuhan’dır.
Gazete Basın İlan Kurumu’nun alt vasıflı kabul ettiği gazetelerdendir.
Gazetenin künyesinde 3 vasıflı muhabir bulunmakla birlikte, fahri muhabirler
de gazeteye haber yapmaktadır. Gazete 35X50 boyutlarında yayınlanmakla
birlikte, 8 sayfa olarak basılmaktadır. Gazetenin ilk ve son sayfaları renklidir.
Saray Gözlem 1 Mart 1999 tarihinde Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde
haftalık olarak yayınlanmaya başlamış alt vasıflı gazetedir. Gazete birkaç kez
kapanmış, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren de yayın hayatına ara vermemiştir.
Kurucusu Tekin Sönmez olup, gazete 12 sayfa basılmaktadır. Gazetenin 1-6-712. sayfaları renklidir. Gazetenin boyutları 38X41’dir.
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Marmara Ereğli’nin Sesi 15 Şubat 2004 tarihinde Tekirdağ’ın Marmara
Ereğlisi İlçesi’nde haftalık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Gazetenin
kurucusu Selçuk Öztürk’tür. Gazete 29.5X40.5 ölçülerinde basılmakta olup
Basın İlan Kurumu’nun alt vasıflı gazete sınıfındadır. Toplamda 8 sayfa
yayınlanan Marmara Ereğli’nin Sesi siyah beyaz basılmaktadır. Gazetenin
kendine ait matbaası bulunmaktadır. Şarköy 11 Mayıs 1971 tarihinde
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yayınlanmaya başlamıştır. Kurucusu Bülent
Yakar’dır. Gazete 8 sayfa olarak basılmakta sadece Çarşamba ve Cuma günleri
yayınlanmaktadır. Alt vasıflı gazete kabul edilen Şarköy, 38X41 boyutlarında,
8 sayfa basılmaktadır. Gazetenin tamamı siyah beyazdır.
Tekirdağ’da yayınlanan diğer gazeteler Basın İlan Kurumu’ndan ilan
almayarak özel reklamlar sayesinde gelir elde etmektedirler. Bu gazeteler;
haftalık, 15 günlük, aylık olarak basılmaktadır. Bazı gazetelerin ise sadece ismi
vardır; baskısı olmamıştır. Haftalık gazetelerden Tekirdağ merkezde; Olay
Aktif, Tekirdağ’ın Sesi, Çorlu’da; Yorum, Trakya Gündem, Babıali, Asayiş,
Çerkezköy’de; Çerkezköy, Şarköy’de; Şarköy’ün Sesi, Marmara Ereğlisi’nde;
Evrim, Muratlı’da; Muratlı Ses, Ergene’de; Ergene düzenli olarak basılmakta,
Yorum, Trakya Gündem, Babıali gazeteleri dijital gazetelerini sürekli
güncellemektedir.
Ekin, Üçüncü Göz, Trakya 200, Eksen, Danışman T özel reklam ve ilan
aldıkça basılmaktadırlar. 15 günlük gazetelerden Pusula düzenli olarak
basılmakta, aylık gazetelerden Tüketici ve Birikim yayınlanmamaktadır.
Haftalık olarak yayınlanan Ergene ise günlük çıkan Avrupa Yakası yönetiminde
yayınlanmaktadır.

3. İNTERNETİN GELİŞİMİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’DE
DİJİTAL ORTAMDA GAZETECİLİK
İnternet, basın mecrasını kaçınılmaz bir değişim ve gelişime sürüklemiş,
bu gelişimden geri kalan medya sektörlerinin ise sonunu getirmiştir. Basın
kelimesi, günümüzde internet teknolojisi nedeniyle medya olarak da
adlandırılmaktadır. Pavlik (2013: 95), internetin yaratıcı beyinlerin bir ürünü
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olduğunu vurgulamakta, belirli kişi veya kurumların denetiminde olmayan
internetin, oluşturulan çeşitli içeriklerle ücretsiz olarak kitlelere sunulduğunu
ifade etmektedir. Yeni medya olarak adlandırılan internet gazeteciliği,
beraberinde hızlı erişim, yüksek saklama kapasitesi, yeni hizmet olanaklarının
ortaya çıkması gibi birçok kavramın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
İnternet gazeteciliği bilgi miktarında artış sağlamış ve insanlara çeşitli
gazeteleri aynı anda takip edebilme olanağı sunmuştur. Teknolojiden bu denli
yararlanan yeni medya, geleneksel medyanın önüne geçmiştir.
İnternet sayesinde bireyler, diledikleri haberi farklı mecralardan takip
edebilme, istedikleri haberi de anında yayma olanağına kavuşmuştur. Yeni
iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dünyanın politik ve ekonomik
olarak şekillenmesine neden olmuştur (Binatlı, 2011). Gazeteler, radyo ve
televizyon kanalları internet ortamında faaliyet göstermeye başladıkları için,
reklam verenler aynı anda birçok alıcıya ulaşma imkânı bulmuşlardır. Liderler,
yöneticiler, siyasiler bu mecrayı kullanarak takipçilerine ulaşmaktadır. İnternet
gazeteciliği haberin üretim ve dağıtım aşamasında maliyetlerin düşmesini
sağlamış, daha fazla bilginin kitlelere ulaşmasına aracılık etmiştir. Dijital
gazeteler ile okuyucular, haber sitesinde yayınlanan haberin altına yorum
yapabilir hale gelmiştir. Böylece haberi sunan ve okuyan arasında etkileşim
gerçekleşmektedir. Bu özellik geleneksel yayıncılık yapan gazete, televizyon
ve radyoda bulunmamaktadır.

3.1. İnternetin Tanımlanması Ve Gelişiminin İncelenmesi
İnternet; bireylere, kurumlara sınırsız özgürlük ve demokrasi olanağı
sunan, askeri kökene sahip olduğundan da denetimi güçlü bir sisteme
oturtulmuş uluslararası bir platformdur. İnternet kelimesi İngilizce kavramlar
olan international (uluslararası) ve network (ağ) kelimelerinin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur (Karaduman, 2003). İnternet kelimesi, belirli bir alana
gönderme yapmak yerine, geniş çaplı uluslararası bağlantıların dahil olduğu bir
alanı kapsamaktadır. Pavlik (2013: 95)’e göre, internet teknik protokollerin bir
arada bulunduğu küresel bir ağdır. İnternet, birçok ağı birbirine bağlayarak
gelişen ve her geçen gün büyüyen küresel bir iletişim ağıdır (Karaduman, 2005:
142). Küresel ağlar bütünü olarak tanımlanan internet teknolojisi, fiziksel
olarak da bölgesel ya da ulusal olarak birden fazla ağın bir araya gelmesinden
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oluşmaktadır (Gümüş, 2004: 28). Geray (2003: 20), interneti “sayısal ağları
birbirine bağlayan ağ” olarak tanımlarken, internet kısaca ağların ağı olarak da
nitelendirilmektedir. İnternet birbirinden bağımsız ortamlarda var olan çeşitli
bilgisayarları ağlar yardımıyla birbirine bağlayan, iletişimin devamlılığını
sağlayan bir ağ sistemdir. Günümüzde neredeyse tüm iş yerlerinde ve evlerde
internet teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bu teknoloji bireylere anında
iletişim, geri besleme (feedback) gibi olanaklar sunduğundan diğer kitle
iletişim araçlarını geride bırakmıştır.
İnternet fikri ilk kez 1960’lı yıllarda ortaya atılmış, laboratuar testlerine
tabi tutulmuş, 1970’li yıllardan sonra saha çalışmalarında denenmiştir. 19831993 yılları arasında da çeşitli araştırma merkezleri, hükümetler, üniversiteler
bu teknolojiden yararlanmışlardır (Geray, 1994: 61-62). İnternetin bu denli
yaygınlaşmasında ana faktörlerden biri de, mevcut teknolojinin ilk zamanlarda
ücretsiz olarak sunulması olmuştur. Atabek internetin gelişimi ile ilgili olarak
şunları belirtmiştir:
“Birçok diğer iletişim teknolojisinde olduğu gibi internetin gelişim
tarihinde askeri kurum ve amaçların önemi büyüktür. Birçok kişi
internetin
tarihinin
ABD’de
ARPANET’in
1969
yılında
oluşturulmasıyla başladığını kabul etmektedir. ABD Savunma
Bakanlığı’na (DoD) bağlı olarak askeri amaçlar için oluşturulan proje
ajansı, askeri bilgisayarların birbiriyle iletişimi için özel bir ağ
oluşturmuştu. İşte bu ağ paket anahtarlamalı devreler üzerinden TCP/IP
protokolüyle bilgisayar iletişiminin dolayısıyla da internetin
başlangıcıdır. 1969-1983 yılları arasında bu ağa projeye dahil
üniversiteler ve firmalar da katıldı ve ağ yalnız savunma projelerine
katılan kuruluşlara açık olarak 100 bağlantı noktasına kadar
genişledi.1983 yılına gelindiğinde bu ağ askeri ve sivil olmak üzere ikiye
ayrıldı ve NSF (NationalScience Foundation), üniversite ve diğer
akademik kuruluşların internet erişimi için bir omurga (backbone)
oluşturacak şekilde NSFnet’i yapılandırdı. Daha sonra 1994 yılında bu
altyapıya özel şirketlerin de katılmasıyla sistem hızla genişlemeye
başladı. Ama 1960’lı yılların ortak dili TCP/IP, bugün artık birçok
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bakımdan yetersiz kalsa da, bu karmaşık yapıyı bir arada tutabilen bir
araç olarak varlığını korudu (Atabek, 2001:118-119).”
İnternet teknolojisinin günümüzdeki şeklini alma evresinde önemli
katkıları bulunan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network),
Sputnik uydusunun Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılmasının ardından
faaliyete geçen İleri Araştırma Programları Ajansı kapsamında paket
yönlendirmeli bilgisayar ağ ortamı olarak oluşmuş, askeri çalışmalar amacıyla
kullanılmış ve daha sonra üniversiteler arasında iletişimi sağlayabilmek adına
geliştirilmiştir (Özgen, 2002: 59). İnternetin ilk kullanıcıları çoğunlukla
kurumlar, üniversiteler ve bu alan ilgi duyan öğrenciler olmuştur (Geray, 2003:
21) World Wide Web (www) uygulamasının geliştirilmesiyle de internet
kullanımı yaygınlaşmaya ve ticari bir hal almaya başlamıştır. Pavlik (2013:
96)’e göre, “www” internetin en önemli ve en hızlı büyüyen parçasıdır.
Her geçen gün artan internet kullanıcı sayısı, internetin gündelik hayatta
ne kadar önemli bir rol oynadığının göstergesidir. İnternet teknolojisinden
yararlanmayan, bu teknolojiyi kullanmayan kurum ve kuruluşlar çağın
gerisinde kalmaktadırlar. İnternet, medya sektörü bağlamında dijital bir matbaa
işlevi görmektedir (Özdemir, 2009: 16). Sınırsız arşiv kapasitesi olan internet,
bilgilerin açığa çıkmasında, teyit edilmesinde, saklanmasında ve kamuoyuyla
paylaşılmasında kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. İçinde bulunulan dijital
çağın gereği olarak da, internetin insanlara sunduğu olanaklardan yararlanmak
kaçınılmaz bir hal almaktadır.
İnternette okuyucu/izleyici/takipçiler online biçimde ortama daha yoğun
biçimde katılmaktadır (Pavlik, 2013: 35). Kitlelere kolay erişim olanağı sunan
internet aynı zamanda bilgilerin çok çeşitli olduğu bir mecradır. Yeni medya
olarak da adlandırılan internet ortamı, bireylere edilgen olmaktan sıyrılarak,
onlara kullanıcı, yorumcu gibi yeni nitelikler de kazandırmıştır. Çok uzun
olmayan bir tarihsel sürece sahip olan internet teknolojisi, yeni gelişmelerle
yoğrulmakta ve her geçen gün insan hayatında vazgeçilmez bir hale
gelmektedir.
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İnternetin ortaya çıkması ve günümüzde bu denli yaygın bir biçimde
kullanılır hale gelmesi iletişim alanıyla sınırlı kalmaksızın, bireylerin
hayatlarında sosyal, kültürel, ekonomik anlamda ciddi değişikliklere neden
olmuştur. İletişim kurmak için aynı mekanda bulunma zorunluluğunu ortadan
kaldıran internetle, bireyler hem eş anda hem de başka anlarda bu ortamı
kullanılabilmektedir. Yani kitleler diledikleri içeriklere diledikleri anda
ulaşabilir hale gelmişlerdir (Atabek,2005: 75). Ayrıca bu ortam, kullanıcılara
içeriklere anında ve doğrudan müdahale etme şansı sunarak, erişim hızıyla
gündelik yaşamın olmazsa olmazı haline gelmiştir.
İletişimin başlama ve bitme anına özgürce karar verebilen kullanıcılar,
telekonferans, Whatsapp, Messenger gibi uygulamalarla aynı anda birden fazla
kişiyle diyalog kurma imkanı bulmuşlardır. Bu teknoloji sadece basit
mesajların üretilerek dağıtıldığı bir mecra olmaktan ziyade bireylerin
birbirleriyle hatta gruplar galinde iletişim kurmasını sağlayan bir alan olarak
görülmektedir. Bu yönüyle de insanlara toplumsal iletişim ortamı sunmaktadır
(Timisi, 2003: 124). Bu toplumsal iletişim ortamında bir araya gelen bireyler,
zaman zaman bilgi kaynağı olurken, bazen de bilgilerin yayılmasına aracılık
etmektedirler.
İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başladığı dönem “bilgi toplumu”,
“enformasyon devrimi” gibi isimler alırken, bu dönemde bilgiye sahip olma ve
bu bilgilerin dolaşımını kontrol etme noktasında, sermaye ve devlet
mekanizması mühim bir dönüşüm yaşamıştır. Bilgi toplumu kavramı
neticesinde; bilgiye erişim, bilginin dağıtımı gibi konular hem siyasi hem de
ekonomik temellere dayandırılmaya başlamıştır. Yaşanılan çağın gerisinde
kalmamak ve çağın gerektirdiklerini yerine getirmek adına internet
teknolojisinden yararlanmak günümüzde adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.
İnternet, insanların çeşitli konulardaki düşünce ve tutumlarını açık bir biçimde
dile getirebildiği, konulara ve haberlere ilişkin detaylı bilgileri öğrendiği bir
platformdur. Demokrasi de bilgili insanların varlığı ile teminat altına
alındığından, internet demokrasinin gelişimine katkıda bulunmaktadır (Pavlik,
2013: 39).
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3.2. Türkiye’de İnternet
Türkiye internet teknolojisi ile 1987 yılında Ege Üniversitesi’nin
çalışmalarıyla kurulan Türkiye Üniversite Araştırma Kurumları Ağı sayesinde
tanışmıştır. Ankara-Washington arasında kiralık hat ile kurulan bağlantı
sayesinde, 12 Nisan 1993 tarihinde internet bağlantısı Türkiye’de sağlanmıştır
(Dede’den akt Özdemir, 2009: 17). Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
Türkiye’de internet bağlantısının sağlandığı ilk yerdir. ODTÜ’den sonra
internet kullanılan diğer yer Ege Üniversitesi olurken, bu üniversiteleri sırasıyla
Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi takip
etmiştir (Karaduman, 2005: 142).
Akademide yaygınlaşan internet, zamanla çeşitli alanlarda ihtiyaç
duyulan bir iletişim aracı haline gelmiştir. Teknolojide yaşanılan gelişmeler
sayesinde bugün çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlar işlerini internet aracılığıyla
yürütmekte ve takip etmektedir. 1999 yılından sonra internet kullanımında
yaşanılan artış, özel şirketleri internet kullanmaya, bu mecra aracılığıyla da
şirketlerin, hedef kitlelerine ulaşmak için seslerini duyuracakları yeni bir alanın
var olduğunu kabul etmeye yönlendirmiştir. İnternetin yaygınlaşması
beraberinde bilgisayar alım, satın sektöründe bir artışın olmasını sağlamışken,
aynı artış akıllı telefon satışlarında gözlemlenmektedir.
Tarihsel süreçte ortaya çıkan iletişim araçları, internetin gündelik hayata
dahil olmasıyla zaman ve uzama dair tüm sınırlar yok olmuş, kullanıcılar
eşzamanlı ya da eşzamansız olarak iletişim kurabilir hale gelmişlerdir (Dijk,
2016: 21-23). İnternet eski tarım toplumunun yerini sanayiye bırakmasından
sonra, sanayi toplumunun da yerini hizmet sektörüne bırakmasıyla yaygınlık
kazanan bir iletişim aracı olmuştur. İnternet bugün bilimsel gelişmelerin
yaşandığı ve bu gelişmelerin tüm dünyaya duyurulduğu bir iletişim ortamıdır.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımındaki artış sürekli olarak
artmakta bu da beraberinde internetin kullanıldığı sektörlerin fazlalaşmasını
sağlamaktadır. Gazetecilik sektörü de internet teknolojisinden yararlanılan bir
alan olmuştur. Bugün birçok derginin, gazetenin, televizyon kanalının internet
sitesi bulunmaktadır. İzleyiciler/ Alıcılar belirli bir miktar karşılığında bu
sitelere üye olmaktadır (Cumhuriyet, Türk Ekonomik Basın Ajansı vs.). Zaman
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zaman üyelik ücreti almadan da okuyucularına haber sunan internet gazeteleri
bulunmaktadır (Habertürk, Sabah vs.).

3.3. Türkiye’de Dijital Gazetecilik
Dijital gazetecilik yazılı ya da görsel medyada olduğu gibi büyük
yatırımlar gerektirmeyen, az sermaye çok sayıda okuyucu/izleyiciye ulaşma
vaadi sunan bir medya ortamı olarak nitelendirilmektedir. Gürcan’a göre dijital
gazetecilik; çeşitli gazetecilik fonksiyonlarının kullanılarak gazetecinin
internet sayesinde okuyuculara ulaşması olarak tanımlanmaktadır (Gürcan,
1999: 18). İnternet gazeteleri, bilginin okuyuculara ulaştırıldığı, bilginin okur
tarafından doğrudan alınmak yerine sorgulandığı ve yeniden üretildiği bir
platformdur (Karaduman, 2005: 143).
Basılı gazetelerin boğuştuğu ekonomik sorunların aksine dijital
gazeteler, gazeteciliğin sürdürülebilmesi ve daha kapsamlı araştırmalar
yapılabilmesi için alternatif iş modelleri yaratmıştır (Franklin, 2014). İnternet
ortamında ulaşılabilen, konuyla alakalı yeni sayfalara yönlendiren habercilik
türü günümüzde internet gazeteciliği, online gazetecilik, dijital gazetecilik,
sanal gazetecilik gibi isimlerle anılmaktadır. (Yüksel ve Gürcan’dan akt
Karaduman, 2005: 146). Okuyucunun habere ulaşması bağlamında internet
ağlarından yararlanılmasının şart olduğu dijital gazetecilikte içerik, tema
kavramları bakımından da geleneksel yayıncılıktan farklıdır. Bu alanda yazılan
haberler basılı gazetelerde olduğu gibi kısa tutulmamakta, haber
detaylandırılabilmektedir. İnternet üzerinden yayın yapan gazetelerde anket, oy
verme, birbirinden bağımsız galeriler, güncel olaylar, geçmişte meydana gelen
olaylara ilişkin haber arşivleri bir arada bulunmaktadır. Gürcan’a göre internet
gazetelerinin ana kaynağı televizyonlarda geçmiş dönemlerde bulunan
teleteksledir (Gürcan, 1999: 18).
İlk örneklerine Amerika Birleşik Devletleri’nde rastlanılan internet
gazetelerinin öncüsü 1993 yılında online olarak yayın hayatına başlayan Wired
Magazine’dir (Arsan, 2008: 232). 1995 yılında Washington Post, The New
York Times, Daily Mirror gibi isimlerin bir araya gelmesiyle toplanan 8 gazete
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kendi aralarında örgütlenerek, sanal anlamda yayıncılık faaliyetlerine
başlamışlardır (Gürcan, 1999: 32).
İnternet teknolojisi gazeteci tanımını da değişikliklere uğratmıştır.
İnternet gazetecisi olabilmek aynı zamanda donanımlı bir birey olmayı
gerektirmektedir. İnterneti kullanamayan gazeteciler çağın dışında kalmakta ve
mesleklerini icra edemeyecek duruma gelmektedir (Sütçü, Akyazı, Dilmen,
2006). Yani internet kullanmayı bilmek, gazetecilik yapmak için olması
gereken özelliklerin arasında yer almaktan ziyade, günlük hayatın bir parçası
haline gelmiştir. Haber üretiminde yer alan gazeteci yarı zamanlı, sözleşmeli,
geçici ya da hizmet karşılığı para almaya başlamış, ürettikçe değer kazanan hale
bürünmüştür. Karar verici gazetecilerin sayısı her geçen gün azalmaktadır
(Törenli, 2005: 134).
İnternet gazetecileri haberi okuyucuya en erken ulaştıran kişiler
olduğundan; haber yazmanın yanı sıra habere ilişkin doğru fotoğrafı
seçebilecek, yazım yanlışlarını fark edebilecek, hangi olayın haber değerinin
olduğuna karar verebilecek yetkinlikte olmalıdır. Yeni medya ile birlikte
gazeteci olan ile gazeteci olmayan arasındaki ince çizgi her geçen gün daha da
bulanıklaşmaktadır (Törenli, 2005: 213). Dijital çağda kimin gazeteci olduğu
soruları kafaları karıştırmaktadır (Pavlik, 2013: 143). Çünkü bireylerin
gazetecilik mesleğini yapabilmeleri için üniversite diploması almak gibi bir
zorunluluğu bulunmamaktadır. Web sitesi satın alarak, çevrelerine ilişkin
haberler hazırlayan kişiler de vardır. Bu kişilerinin tamamının gazeteci kabul
edilemeyeceği doğrudur. Fakat bu şekilde hazırlanan web sitelerinin de haber
takibi anlamında yok sayıldığının söylenmesi yanlıştır.
Dijital gazetecilik ile birlikte, gazetelerin ve televizyonların muhabir
istihdam oranları azalmakta, çoğu kitle gazete ve televizyon sahibi, tek bir
muhabir ile ihtiyacını karşılamaktadır. Bu şekilde çalıştırılan muhabirin gazete,
radyo, televizyon ve internet gibi zaman zaman birbirine benzer bazen de
birbirinden bağımsız formatta haber yazımı konusunda bilgili ve donanımlı
olması beklenmektedir (Çakır, 2007).
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Gazeteci internet sayesinde; kamu, kurum ve kuruluşlarına ilişkin
haberleri, kurumların web sitelerinden takip edebilmektedir. Böylece
zamandan tasarruf eden gazeteci bu artan süreyi de haberini daha da
zenginleştirmek için kullanmaktadır. “Mail” yöntemiyle zaman zaman
kurumlar bizzat gazetecilere haberler yollamakta bu sayede yine gazetecinin işi
kolaylaşmaktadır. Farklı gazetelerde istihdam edilen gazeteciler internet
teknolojisinin sunduğu imkanlar dahilinde birbirileriyle fotoğraf, video
alışverişinde bulunabilmektedir.
Geleneksel gazetelerde haberini belirli uzunlukta yazabilen gazeteciler,
internet teknolojisi sayesinde çeşitli araştırmalar yaparak hazırladıkları haberi,
sayfa kısıtlaması olmaksızın istenilen format ve uzunlukta yayınlamakta,
birden fazla görsele yer vermekte hatta haberin videosunu bu ortamda
paylaşmaktadır. İnternet sayesinde bilgilere ve arşivlere ulaşmak gazeteci
açısından basit bir işlem haline gelmiştir.

3.3.1.Türkiye’de Dijital Gazeteciliğin Meslek Haline Gelmesi
İnternet gazeteciliği, hızlı erişim, geri bildirim, yöndeşme gibi geleneksel
medyadan ayrılan yönleriyle habercilik sektörü için vazgeçilmez bir hal
almıştır. İnternet gazetesi sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaya
devam etmektedir. Kamuoyu oluşması, gelenek, kültür, inanç ve tutumların
nesilden nesile aktarılması doğrultusunda, internetin yaygınlaşmasıyla dijital
gazetecilik yeni bir iş kolu olmuştur (Gezgin, 2002: 30).
Dijital gazetecilik Türkiye’de üç ayrı dönemde olgunlaşmıştır. Birinci
dönem; gazetecilerin internet ortamı için değil basılı gazeteleri için içerik
oluşturduğu ve bu içerikleri dijital ortama aktardıkları dönemdir. İkinci dönem;
internet ortamına özgü haberlerin üretilmesi ve bu haberlerin bu ortamda yer
almasıdır. Üçüncü ve son dönem ise; kullanıcılarında haber içeriği ile
etkileşime geçerek, interaktif ortamın sağlanmasıdır. Tokgöz (2000: 69),
İnternet alanına ilk olarak yatırım yapan grup “Superonline” ile
Çukurova Grubu olmuştur. Daha sonra İhlas, Doğan, Uzan gibi medya
kuruluşları da bu alana olan yatırımlarını arttırmaya başlamışlardır (Aydoğan,
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2005: 269). Geleneksel gazetelerin Türkiye’de internet ortamında yayın
yapmasını tetikleyen faktörlerden biri, basılı gazetelerin daralan reklam payını
internet ortamına aktarmasıdır. 1980 sonrası Türkiye basının yoğunlaşma
görülmüş, çeşitli sektörlerdeki patronlar medya alanına hakim olmuşlardır.
Gelişen teknolojiyle birlikte ülkede internet gazeteciliğinin icra edilmesi
kaçınılmaz bir hal almıştır. Geleneksel gazeteciliğin tek başına yeterli
olmayacağı kanısına ulaşan patronlar birbiri ardına web siteleri satın alarak, bu
siteler aracılığıyla okuyucularına ulaşmayı hedeflemişlerdir.
19 Temmuz 1995 tarihinde Aktüel internet ortamında yayıncılık
faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra da yine 1995 yılının Ekim ayında Leman
internet ortamında okuyucuları ile buluşmuştur (Çakır’dan akt Karaman, 2010:
38). Zaman 2 Aralık 1995 tarihinde haber ve köşe yazılarını dijital ortama
aktararak Türkiye’de internet ortamında yayın yapmaya başlayan ilk gazete
olmuştur. 1996 yılında Milliyet bire bir gazetenin içeriğini sanal ortama
taşıyarak okuyucularına ulaşmıştır. Hürriyet ve Sabah ise 1997 yılı itibariyle
internette yayın yapmaya başlamıştır. Daha sonra ulusal düzeyde yayın yapan
neredeyse tüm gazeteler internet sitelerini kurarak yayıncılık faaliyetlerine
başlamışlardır. Sadece gazetelerle sınırlı kalmayan internet ortamı, bu süreçte
çeşitli radyo ve televizyonların da internet sitelerinin yayın yaptığı bir ortam
haline gelmiştir. 2005-2007 yılları arasında 70’in üzerinde internet gazetesi
bulunmaktadır (Çakır’dan akt Kocaoğlu, 2015: 68).
Türkiye’nin ilk internet gazetesi, diğer gazetelerin haberlerini kaynak
göstererek yayınlamaya başlayan ve web adresi (www.xn.com.tr) uzantısına
sahip olan XN’dir. Fakat bu gazete, diğer gazetelerin zaman içerisinde kendi
internet sitelerini kurarak dijital ortamda yayın yapmaya başlamalarıyla işlevini
yitirmiştir. Türkiye’de internet teknolojisine ilginin artmasıyla beraber
nethaber, internethaber, bianet gibi ulusal düzeyde yayınlanan internet
gazetelerinin yanı sıra, yerel ölçekte okuyuculara link sunarak, okuyucuların
bulundukları bölgeye ilişkin haberlere ulaşmasını sağlayan yerel haber gibi
siteler dijital yayıncılık yapmaya başlamışlardır (Karaman, 2010: 38).
Dijital gazetecilik Türkiye’de gazetelerin içeriğini web ortamına taşıması
ve içeriğin haricinde özel haber ve röportajların da dijital gazetede yer
almasıyla yapılmaktadır. Basılı olarak yayınlanmayan, sadece internet
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ortamından yayın yapan gazetelerin sayısı diğerlerine oranla daha azdır.
İnternet gazeteciliği geleneksel gazetecilikte olduğu gibi yüksek basım
maliyetleri olmayan ve belirli bir alandan yayıncılık yapma zorunluluğunun
olmadığı bir platformdur. Gazetenin içeriğinin bire bir web ortamına aktarıldığı
durumlarda ise, gazetede henüz yazı işleri bölümünde yetkinlik oluşmadığı ve
teknik bilgilerin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

3.3.2. Dijital Gazetelerin Basılı Gazetelerden Farklı Yönleri
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber dijital gazetecilik
doğmuş, bu alana her geçen gün yapılan yatırımlar arttırılmıştır. Basılı
gazetelerdeki reklam gelirlerinin azalması ve yerel gazetelerin para döngüsünü
çevirmekte zorlanmasıyla yerel gazeteler, online ve mobil olarak dijital
ortamda takip edilebilir hale gelmişlerdir (Ramsay ve Moore, 2016: 38). Dijital
gazetelerin sayısı, geleneksel gazetelerin sayısını aşmış, bu da geleneksel
olarak yayıncılık yapan gazete, radyo ve televizyonların dijital alanı iş kolu
olarak görmelerine neden olmuştur.
Dijital gazetecilik geleneksel olarak yapılan gazetecilik faaliyetlerinde
ciddi değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Geleneksel gazetecilikte haber
yazılıp, haberin yanına fotoğraf eklenirken, dijital gazetecilikte habere ilişkin
videolar, ses kaydı, haber metni, konuyu anlatan çeşitli fotoğraflar okuyuculara
aynı anda sunulmaktadır. Okuyucu haberi okuduğu esnada, olaya ilişkin yorum
yapabilmekte, başka kaynaklardan aynı habere ilişkin çeşitli bilgilere
ulaşabilmektedir. Pavlik, gazeteciliğin internetin sunduğu imkanlarla yaşadığı
dönüşümü şöyle anlatmaktadır:
“Artık haberler baskı, televizyon veya radyo gibi analog medyanın
teknik kısıtlamalarıyla sınırlandırılamaz. Bunun yerine tüm insanoğlu
iletişim yöntemleri, en ilginç, interaktif, talep uyandıran ve uyarlanmış
bir şekilde hikaye aktarımı için mevcut bulunmaktadır. Belirli
kısaltmalar, basın odası gelenekleri, eğitimi ve basın odası ekonomisi
dahil olmak üzere hala uygulanmaktadır ve bu kısıtlamalar,
gazetecilerin daha iyi, daha bütünsel ve bağlamlı haber bültenleri
oluşturması için online imkanları kullanıp kullanmadıklarını belirler.

Dr. Aslı KÖSEOĞLU | 102

Ancak teknoloji, gelişmiş haber içeriğini mümkün kılar (Pavlik, 2013:
31).”
Dijital gazetecilik; demografik bilgiler, dijital ortamda sunulan haberler
gibi faktörlerden doğrudan etkilenmektedir. Yüksek eğitim seviyesi ve gelir
düzeyindeki artış dijital gazetelerin okunmasının artmasında önemli rol
oynamaktadır. Okurun internete girecek bir cihaza sahip olması, internete
erişiminin varlığı ise dijital gazetelerin takip edilebilmesinde en önemli
unsurdur (PEW Research Center, 2015: 64).
Dijital gazeteciliğin geleneksel gazeteciliğe göre çeşitli avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Geleneksel gazetecilikte haberciliğin hakkıyla
yapılabilmesi için; yazı işleri müdürü, muhabir, editör, haber müdürü, sayfa
sekreteri gibi çeşitli görevlilerin gazete bünyesinde bulundurulması
gerekmektedir. Ayrıca gazeteyi basacak matbaa ve zaman zaman farklı yerlerde
haber masalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Çakır, 2007: 139). Ayrıca geleneksel
gazetelerin okuyucuya ulaştırmak için yaptıkları haberlerin, dijital gazetelere
göre daha seçici ve kapsayıcı olması gerekmektedir.
İnternetin okuyucuya sağladığı hız ve kolaylıklar neticesinde ulaşılabilen
güncel ve eş zamanlı haberler televizyondan daha hızlı bir biçimde internet
ortamında yayılmaktadır (Atman’dan akt Kocaoğlu, 2015: 74). Geleneksel
gazetecilikte okur/dinleyici/izleyici her an güncel habere ulaşamamaktadır.
Dijital gazetecilikte ise herhangi bir yerde meydana gelen olay çok kısa sürede
tüm dünyada yankı uyandırabilmektedir. Çünkü dijital gazetecilikte hız en
önemli farklılıktır. Aynı zamanda geleneksel gazetecilikte hedef kitle kendisine
sunulan haberleri okumak zorunda kalırken, dijital gazetelerde çeşitlilik
fazladır ve medya takipçisi aynı anda birden fazla platformda ulaşmak istediği
haberi inceleyebilmekte, çeşitli gazeteleri tarayabilmektedir. Pavlik dijital
ortamda kitlelerin; metin, ses, video, grafik, animasyon gibi kendilerine
sunulan tüm fırsatlardan faydalandığını ifade ederek, bu ortamda gazetecilerin
haberlerini yazarken sınırlamalara maruz kalmadığını belirtmektedir (Pavlik,
2013: 11).
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Hipermetin (linkler aracılığıyla aynı konuya ilişkin başka bir habere
ulaşma özelliği) olarak hedef kitlesine hizmet sunan dijital gazeteler sayesinde
bireyler, habere ilişkin farklı kaynaklardan daha detaylı ya da haberi
tamamlayıcı bilgilere ulaşabilmekte, bu sayede fotoğraflar, grafikleri,
videolarda haberin başlıca tamamlayıcı unsurları arasında yer alabilmektedir
(Halıcı, 2005: 161).
Dijital ortamda yapılan haberciliğin geleneksel habercilikten farklı
yönlerini Karaduman şu şekilde sıralamaktadır:
• Haberi çok hızlı şekilde verebilmesi ve sürekli güncellenebilmesi
• Okurun habere 24 saat dilediği zaman ulaşabilmesi,
• Ses ve grafik dosyalarını multimedya temelinde kullanma olanağı,
• Arşivdeki haberlere kolayca ulaşabilme ve istenilen haberleri
saklayabilme,
• Okurla interaktif iletişim kurma, okurların yorumlarını anında
iletebilmesi,
• Haberle ilgili konularda internet sitelerinin linklerinin verilmesiyle
arka plan bilgilere kolaylıkla ulaşabilme,
• Diğer medyada yer alan farklı haberleri bulabilme (Karaduman, 2005:
146-147).
Dijital gazetelerin geleneksel gazetelere göre üretim maliyetleri çok daha
düşükken dağıtımları elden yapılmadığından haber üreten açısından ücretsizdir.
Bu mecrada okurlar diledikleri haberleri süzgeçlerken, geleneksel gazetelerde
detaylı olarak yer almayan hava, yol durumu, detaylı iş ilanları gibi konular
internet gazetelerinin sayfalarında yer almaktadır. Ayrıca dijital gazetede okur,
ilgi alanına göre tercih yaparak dilediği kategorideki haberi okuyabilmektedir.
Okuyucular ilgilendikleri konular ve sitelere ilişkin çeşitli sitelerden derlemeler
yaparak kendi gazetelerini de oluşturma imkanına sahiptirler. Böylece haber
okuma esnasında özgür kalan okurlar, kendi belirledikleri haber ve içeriklere
ulaşmaktadır. Kara (2005: 103-104), dijital ortam sayesinde daha fazla bilginin
saklandığını, arama motorları ile okuyucuların diledikleri haberlere
ulaşabildiklerinin altını çizmektedir. Yeni haberlerin eski ile kısa sürede yer
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değiştirdiğini ifade eden Halıcı (2005: 158), anahtar kelimeler aracılığıyla bu
haberlere ulaşıldığına da değinerek, okurun gözünde gazetenin kalitesinin
arttığını ifade etmektedir.
Dijital gazetelerde haberin kaç kez okunduğu bilgisi yer aldığı için, bu
gazetelerin yaptığı haberlerin kamuoyu ilgisini çekip çekmediği rahatlıkla
ortaya çıkabilmektedir. Okuyucuların en çok hangi alanlara tıklandığını tespit
edebilen gazete patronu, bu bilgiyi kullanarak, tıklanan sayfalara daha fazla ilan
ya da reklam alarak gelirini de arttırabilmektedir. Halıcı (2005: 159-160), bu
etkileşimlerin tespit edilmesi ve okurun metne yönelik gerçekleştirdiği geri
bildirimlerle dijital gazete ve okur arasındaki iletişimin artacağını
savunmaktadır.
Dijital gazetecilikte bilgiye ulaşan muhabirlerin daha dikkatli ve daha
titiz davranmaları gerekmektedir. Çünkü bu mecrada herhangi bir habere ilişkin
yüzlerce bilgi bulunduğundan, gazetecinin araştırma yaparken ulaştığı haberleri
teyit etmesi, okuyucu ile paylaşacağı bilgilerin doğruluğundan emin olması
gerekmektedir. Haberlere bu hassasiyet gösterilmediği takdirde, okurların
haber sitesine karşı şüpheleri artacak ve haber sitesi okuyucu sayısını
kaybetmek ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır (Güreli, 2002). Güvenilirliğini
kaybeden gazetenin, televizyon kanalının ya da haber sitesinin yeniden eski
itibarını kazanması yıllar sürebilecekken o itibarı yeniden kazanmasının
mümkün olmayacağı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Burada gazetecinin
üzerine düşen görevi doğru bir biçimde yapması hem toplumsal hem de ahlaki
açıdan son derece önemlidir.
Dijital gazeteciliğin de geleneksel gazeteciliğe göre çeşitli artılarının
bulunduğu yadsınamaz bir gerçeklikken, bu gazetecilik türünün geleneksel
gazeteciliğe göre bir takım dezavantajlarının olduğunun dile getirilmesi de
gerekmektedir. Dijital gazetelerin ana amacı haberi bir an önce okuyucu ile
buluşturmak olduğundan, hızlı haber yazımı esnasında gazeteci, habere ilişkin
detayları okuyucuya verememektedir. Yüzeysel olarak yazılan haber
okuyucuları bazen tatmin etmemekle birlikte, okuyucuların başka haber
sitelerine yönlenmelerine de neden olmaktadır. Ayrıca dijital gazeteler hukuki
denetime henüz tam anlamıyla tabii değildirler.
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Dijital gazeteciliğin en önemli sorunlarından birisi de teyit sorunudur.
Sınırsız bir bilgi akışı olan internet ortamında, her bilgi doğru değildir. Hızlıca
okuyucuya haber ulaştırmak için birbiriyle yarışan internet gazeteleri aldıkları
bilgilerin doğru olup olmadığını kaynaklardan onaylamadan haberi web
sitelerinde paylaşmaları durumunda gazete ve gazeteciye güvensizlik
duyulabilecektir.
Her gün düzenli olarak gazete satın alanların sayısının azalmasına neden
olan dijital gazetecilik, matbaacılık ve reklamcılık sektörlerini de olumsuz
etkilemiştir. Bulunduğu yerden telefon ya da bilgisayar aracılığıyla ilgilendiği
haberlere ulaşan okur, bayilerden gazete almamaktadır. Geleneksel gazete
satışlarını olumsuz anlamda etkileyen dijital gazeteler, gazete sahiplerini dijital
ortama uygun reklam almaya yönlendirmiştir (Özdemir, 2009: 53). Dijital
gazeteciliğin dezavantajlarından şöyle bahsedilmektedir:
▪ İnternet, büyük ve okuyan kesim için selüloz basın-silikon basın
ayrımını yarattı. Gazeteye para veren kesimin büyük bir kısmı
internetten haber takip edebileceği için para vermeyi bırakarak
internetten takip etmeye başladı.
▪ Reklam verenler, gazete reklamcılarının verdiği ve karşı çıkılması zor
reklamların ötesine geçip izlenebilir interaktif ortamın reklam
gücünü görmeye başladı.
▪ Benzer içerik kendini onmaz bir biçimde göstermeye başladı.
Özellikle bugünkü basın dünyasında Anadolu Ajansı gibi büyük
ajansların haberleri çıkarıldığında geriye bir şey kalmadığı açıkça
görüldü. Özel haberlerin azlığı göze çarptı. Küçük ücretlerle AA’dan
haber alan internet siteleri, gazetelerle aynı sayıda ve kalitede haber
üretmeye başladı.
▪ Haberlerde yepyeni bir “sürat faktörü” devreye girdi. Eskiden
“haber atlatma” olarak tanımlanan kavram, gelen haberi çabuk
yorumlayanlar, bir an önce internet ortamına hazır hale
getirebilenler lehine çalışmaya başladı. Haberin özünü minimum
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detayla ilk veren, en çok tercih edilen basın organı olma yolunda
önemli adımları attı.
▪ Genelde haber kaynaklarını sorgulama kavramı daha etkin biçimde
devreye girdi.
▪ Gelişime ayak uyduramayan gazeteciler internet üstünde dolaşan
esprileri anonim olarak algılayıp gazetesinin sütunlarında vermeye
kalkınca komik durumlar çıktı: Bazı köşe yazarları, çalıştığı
gazetenin köşe yazarlarının birkaç gün önce yazdığı yazıyı tekrar
yayımlamaya kalkınca iş çığırından çıktı.
▪ Gazete editör ve onay kadrosu, internet üstünden oluşturulmuş
haberleri kontrol edemedi. Bu yüzden de gazetenin onay kadrosundan
normal şartlarda asla geçemeyecek yanlışlıktaki haberler kendilerine
hak etmedikleri kadar geniş yer buldu (Ayan’dan akt Çakır, 2007).
Yerel gazetecilik kavramının dijital gazeteciliği gündelik hayata
katmasıyla ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm yerel gazeteciliğin
geleceği açısından yüzyılı aşkındır sahip olunan iş modellerinin değişmesine ve
geleneksel gazeteciliğin baskı altında yapılmasına neden olmaktadır (Nielsen,
2015: 17). Ayrıca muhabir, yazı işleri müdürü kadrolarının daha da
daraltılmasına neden olan dijital gazeteler üzerine çalışma yapan Ulusal
Gazeteciler Birliği Komisyonu 2017 yılında yaptığı açıklamada, “online
işlemler başladığından beri editörlerin ücretleri, başlık başına 45 cente kadar
düşmüştür.” söylemine yer vermiştir (National Union of Journalist’den akt
Freedman, 2010: 18).
Dijital ortamda yayınlanan haberlerin objektifliği hakkında ciddi
tartışmaların yaşandığı dünyada, gazeteci bu ortamda yazdığı haberin
doğruluğunu sorgulamadan ve kanıtlamadan, tarafsız olduğunu iddia
edebilmektedir. Esasında verilen hikaye ya da haber tarafsız olabilmekte fakat
bu durum yazılan haberin doğru olacağı anlamına gelmemektedir (Pavlik,
2013: 144). Hukuki düzenlemelerin eksik olduğu dijital ortamda, bu tür
sorunlar henüz aşılamamaktadır.
Dijital gazeteyi takip eden birey açısından düşünüldüğünde ise, dijital
ortamda insan çevresinden soyutlanmış haldedir. Bu durum bireyi yalnızlığa
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iterek, onun psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Ayrıca özel
haberler dijital gazetelerin geleceği açısından son derece önemlidir. Çoğu yerel
gazete ise basılı gazetesini dijital ortama aktarmakta, dijital gazete için özel
haber üretmemektedir.

3.3.3. Basılı Gazeteciliğin Dönüşümüyle Dijital Gazeteciliğin
Geleceği
Dijital gazeteler okura ulaşma, etkileşim sağlayabilme, coğrafi sınırları
yok etme gibi çeşitli özellikler taşıdıklarından her geçen gün okurlar tarafından
daha çok tercih edilmektedir. İster ulusal olsun, ister yerel olsun; basılı
gazetelerin tirajları her geçen gün düşmektedir. Başta A.B.D. olmak üzere 2008
yılından itibaren tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz sonucu geleneksel
yayıncılık yapan birçok gazete yayın faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış,
bazıları ise tamamen kapanmıştır (Özcan, 2016). Kimi gazeteler de tamamen
kapanmak yerine yayın hayatlarına neredeyse ücretsiz olan dijital ortamda
devam etmektedir.
Afrika, Asya, Uzak Doğu ülkelerinde basılı gazetelerin tirajları ise
düşmek yerine her geçen gün artış göstermektedir. Hindistan ve Japonya’da
basılı gazetelerin rağbet gördüğü saptanırken, batılı ülkelerde satış oranlarının
düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun başlıca nedeni ise gazete okuyan kişi
sayısının azalması değil, gazeteyi basılı olarak okuyan kişi sayısının azalması
olarak tespit edilmektedir. Yani okuyucular batı ülkelerinde gazetelerini tablet,
akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan takip etmektedir
(Taylan’dan akt Özcan, 2016).
Tablo 3.1. Ulusal ve yerel gazetelerin tirajları (TÜİK’ten akt Özcan, 2016)
Gazeteler
Ulusal
Gazeteler
Yerel
Gazeteler

2012 Tirajı
2013 Tirajı
1.749.219.011 1.909.495.223

2014 Tirajı
2015 Tirajı
1.803.467.639 1.676.001.223

394.260.858

294.883.759

386.886.781

285.440.701

Yukarıdaki tablo incelendiğinde anlaşılacaktır ki; basılı gazete sayıları her yıl
azalmaktadır. Yerel gazetelerin tirajları ulusal gazetelere oranla daha fazla
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azalmakta, bu da yerel gazetelerin dijital ortama bir an önce adapte olmaları
gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Çünkü dijital ortam maliyetsiz ve basılı
gazeteye oranla yayın aşamasında daha zahmetsizdir.
Dijital gazeteler basılı gazetelere göre daha fazla okura hitap ettiğinden
yerelliğe ilişkin sınırları hafızalardan silmekte, okuyucu dünyanın her yerinden
internet teknolojisi sayesinde sadece bir “tık” ile dilediği ilin, ilçenin, bölgenin
hatta köyün haberine ulaşabilmektedir. Son derece düşük maliyetlerle
gerçekleşen dijital habercilik, sınırlı materyal ve olanaklar ile
yapılabilmektedir. Tüm bu etkenlere rağmen Ali (2013: 15), yerel medya
yayınlarının gelişerek devam edeceğini vurgulamakta ve yerelliğin gelecekte
de var olacağını ifade etmektedir.
Karaduman (2005: 152), dijital gazetelerin diğer kitle iletişim araçlarında
bulunan tüm özellikleri kendi bünyesinde topladığını vurgulayarak, yakın
zamanda haberin, haber anlayışının ve bunun temelinde gazetecilik mesleğinin
tamamen dijital ortamda yapılacak bir meslek haline dönüşeceğini ileri
sürmektedir. Aynı anda birden fazla kitle iletişim aracını yönetebilecek
donanımlı gazetelere ihtiyacın artacağını kaydeden Halıcı (2005: 168- 169),
yerel ya da ulusal olarak ayırmadan, tüm basın çalışanlarının mecralar arası
yayıncılığı benimsemesini gerektiğini vurgulamaktadır.
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4. YEREL GAZETECİLİK BAĞLAMINDA DİJİTAL
ORTAMDA YAYIN YAPAN YAZILI BASININ İNCELENMESİ:
TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
4.1. Araştırmanın Yöntemi
Akademik çalışmanın sağlam bir zemine oturması için kurama ihtiyacı
vardır. Sonuçta ister nicel, ister nitel olsun tüm araştırmalar belirli bir sisteme
oturtularak planlanmış aşamalarla ortaya çıkmaktadır (Taylan, 2015: 81). Bu
çalışma kapsamında da yöntem olarak içerik analizi ve yüz yüze derinlemesine
mülakat tekniği kullanılmıştır. Basılı gazetelerin yerini almaya başlayan dijital
gazetelerin Tekirdağ’da yayın hayatına nasıl devam ettikleri araştırılarak,
araştırma sonucu elde edilen bulgular sonuç kısmında yorumlanmıştır.

4.1.1. İçerik Analizi
28 Mayıs 2017-10 Haziran 2017 tarihleri arasında seçilen 10 gazetenin
dijital ortamdaki sayfalarına içerik analizi tekniği uygulanmıştır. İçerik analizi,
metinlerde yer alan içerikleri toplama ve bu içerikleri analiz etme yöntemiyle
gerçekleştirilmektedir. İçerik analizi tekniği ilk olarak 1930’lu yıllarda
gazetecilik öğrencileri tarafından Amerikan gazetelerinin içeriklerini
incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş (Barelson, 1952: 22) ve II. Dünya
Savaşı yıllarında da yaygınlaşmıştır.
Teknik, çeşitli alanlara (iletişim bilimleri, psikoloji, antropoloji, siyaset
bilimi, göstergebilim, dilbilim vs.) uygulanabilmektedir. Max Weber, içerik
analizini gazetelerin incelenmesi noktasında tavsiye etmiştir (Neuman, 2014:
466; Herkner: 2002). İçerik analizi, yazılı ve sözlü olarak ifade edilen
malzemelerin sistemli bir biçimde analiz edilerek, bulgulara ulaşılması, bu
bulgulardan veriler üretilmesi yöntemidir. Teknik sayesinde insanların
söyledikleri ve yazdıkları açık talimatlara göre kodlanmakta ve
sayısallaştırılmaktadır. Bu yaklaşımın özünde, yazılan ve söylenenlerin
kategorileştirilmesi ve bunların ne sıklıkla meydana geldiklerini saymak
yatmaktadır (Balcı, 1997: 230).
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Yöntemin amacı herhangi bir metnin içinde yer alan belli niteliklerin
veya kategorilerin ortaya çıkma sıklığını belirlemek ve saymaktır. Bunu
yaparak içerik analizi, metinlerin içerdiği ve ilettiği mesajlar, imajlar, temsiller
ve bunların kapsamlı toplumsal anlam ve önemleri hakkında bir şeyler
söyleyebilme amacına hizmet etmeyi hedeflemektedir (Çebi, 2003: 55). İçerik
analizinde verilmek istenen mesajlar, sembolleri araştırma yapan kişinin
güdümünde gerçekleşmediğinden bu teknik tepkisizdir. Çünkü metnin içeriği
araştırmacının etkisi olmadan hazırlanmaktadır (Neuman, 2014: 466). Bu
yöntemde herhangi bir iddianın doğrulanması ya da yalanlanması söz konusu
değildir ve estetik nitelikleri içerik analizi değerlendiremez. İçerik analizi
sayesinde metnin içeriği ortaya çıkmaktadır fakat anlamın içeriğinin
yorumlanması söz konusu değildir (Neuman, 2014: 468).
İçerik analizinde tarama gerçekleştirilirken ele alınan olay, konu veya
duruma ilişkin analizi gerçekleştiren kişi nesnel bir tavır takınmakta, metne ya
da görüntüye müdahale etmemektedir. Gözlemlenen olaya yanlı bir müdahale
söz konusu olmamaktadır (Karasar, 2010: 77). Buradan da anlaşılacağı üzere
içerik analizi yöntemi son derece objektif olarak gerçekleştirilmelidir. İçerik
analizi yöntem olarak, temelde ele alınan olay ya da konunun anlam ve
bağlamlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İçerik analizinin kuramsal
temellerini Bernard Berelson atmıştır. Berelson tarafından ortaya konan tanım,
çözümleme kuralları ve koşulları halen birçok kuramsal ve uygulamalı
çalışmaların temel hareket noktasını oluşturmaktadır (Gökçe, 2001: 7).
İçerik analizinin uygulanması aşamalar halinde yapılmaktadır (Bilgin,
2000: 9). İçerik analiziyle çalışmak isteyen araştırmacı, ilk olarak araştırma
konusunu seçmeli, araştırma hedeflerini doğrultusunda hareket etmelidir. İkinci
aşamada araştırmacı örneklemini oluşturmalıdır. Örneklemler sınırlı sayıda
gazete, dergi veya öykü olabilir. Üçüncü aşamada ise örneklemin bölüneceği
birimler, itemler ya da kayıt birimleri ve bunların içinde toplanacağı kategoriler
saptanmalıdır. Nihayet birimlerin ve kategorilerin frekansları nicel olarak
belirlendikten ve gerekirse kategoriler arası ilişkiler çözümlendikten sonra
değerlendirme, çıkarsama ve yorumlama aşamasına gelinmelidir (Bilgin, 2000:
10).
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Kategorilerin belirlenmesi önemlidir. Kategoriler homojen olmalıdır,
farklı ögeler aynı kategoride yer almamalıdır. Kategoriler bütünsellik taşımalı,
ayırt edici olmalı, bir öge farklı kategorilerde yer almamalıdır. Kategoriler
amaca uygun ve anlamlı olmalı, araştırma hedeflerine göre uygulanmalıdır
(Bilgin, 2000: 11).
“Bir içerik analizi çözümlemesi ayrıntılı olarak tasarımlandığında,
yapısında birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan bir takım
öğeler vardır. Bu öğeler bir anlamda içerik çözümlemesinin yapımındaki
aşamaları da içermektedir. Bu öğelerin önemli bir kısmı salt bu yönteme
özgü değildir. Toplumbilimlerinin diğer gözlem tekniklerinde de
bulunana ya da kullanılan öğelerdir, özelliklerdir, aşamalardır. Ancak
bu yöntemde farklı açılardan ele alınması, üzerinde durulması gerekir.
İçerik çözümlemesinde belli başlı altı temel öğe vardır. Bunlar; veri
toplama, birimleştirme, örneklem, kayıtlama yönergesi, çözümleme,
çıkarsama yapma ve çalışmanın raporlaştırılması (Aziz, 2008: 134).”
Tarama modeline dayalı içerik analizi yazılmamış kaynaklara, kitaplara,
dergilere, internet ortamındaki web sitelerine, çeşitli arşivlere (kamusal-yöresel
vs.), istatistik kaynaklarına uygulanabilmektedir (Aziz, 2008: 61-72). Bu
teknikle araştırmacı, birçok metne yönelik içeriği birbiriyle kıyaslayabilmekte,
oluşturacağı tablolar ve çizelgelerle raporlaştırabilmektedir (Neuman, 2014:
466). Barelson (1952: 14), sistematik içerik analizini, uyaranların doğasını ve
göreceli olarak adlandırılan gücünü, okuyucu ya da dinleyicilere nesnel bir
bakış açısıyla sunmak olarak değerlendirmektedir. Barelson(1952: 15)’a göre
içerik analizinin altı belirleyici maddesi bulunmaktadır:
“Yalnızca sosyal bilimler alanındaki disiplinlere uygulanabilir.
Yalnızca veya -birincil düzeyde- iletişimin etkilerinin belirlenmesi için
uygulanabilir.
Yalnızca dilin sözdizimsel (sentaktik) ve anlamsal (semantik) boyutları
için geçerlidir.
Nesnel olmalıdır.
Sistematik olmalıdır.
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Nicel olmalıdır.”

4.1.2. Yüz Yüze Derinlemesine Mülakat Tekniği
Bu çalışmada yöntem olarak seçilen gazetelerin yöneticileriyle önceden
hazırlanan 40 soru üzerinden görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada durum tespiti
yapmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yüz yüze
derinlemesine görüşme (mülakat) tekniği kullanılmıştır.
Görüşme tekniği, görüşmecinin belirlediği konu ile ilgili önceden
hazırladığı sorular kapsamında görüştüğü kişilerden bilgi almasıdır (Aziz,
2014: 85). Bu yöntemin çalışma için uygun bulunmasının gerekçesi şudur:
“Görüşme, bireylerin çeşitli konulardaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları
ile bunların olası nedenlerinin öğrenilmesinde en kestirme yol olarak kullanıla
gelmiştir. (…) Görüşmede, söylenenlerin yüzeysel anlamları yanında ‘gerçek’
ve derinliğine anlamları da çıkartılabilir. Yapmacık cevapların ayıklanabilme
ve gerçek cevapların ortaya çıkartılabilme olasılığı yüksektir. Araştırmacı
karşılaştığı her karanlık noktayı anında soracağı sorularla aydınlatma olanağına
sahiptir (Karasar, 1991:165- 166).”
Görüşme tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak mümkündür (Yıldırım ve
Şimşek, 2005). Araştırmanın verileri görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme, yapılandırılmış
görüşmeye göre daha esnektir. Bu yöntemde araştırmacı önceden, sormayı
planladığı soruları hazırlamaktadır. Görüşme esnasında planlanan soruların
yanı sıra, o anda görüşmenin akışına göre yeni sorular sorabilir, sormayı
planladığı sorunun cevabını önceki sorularda almış ise soruyu sormadan yeni
soruya geçebilmektedir (http://oguzcetin.gen.tr/nitel-bir-arastirma-teknigigorusme.html erişim tarihi: 30.04.2017).
Yüz yüze görüşme, yanıtlanma oranlarının en yüksek olduğu tekniktir.
Görüşme esnasında araştırmacı yaptığı gözlemlerle, sözlü olmayan görsel
malzemeleri de araştırmasında kullanabilme imkanına sahiptir. İyi eğitim almış
görüşmeci, görüştüğü kişiye konuya ilişkin her türlü soruyu sorarak araştırmayı
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derinleştirebilmektedir. Bu yöntem, yüksek maliyetlidir. Görüşmeler için
yolculuk, denetim, personel masrafları ortaya çıkmakta, görüşmeci kimi zaman
yanlı davranabilmektedir. Soruların soruluş biçimi, ses tonu gibi unsurlar
yanıtlayıcının cevaplarını yönlendirebilmektedir (Neuman, 2014: 436-437).
Görüşme tekniğinin temelinde iyi iletişim kurabilme becerisi yapmaktadır.
Görüşme tekniği nitel ve nicel olarak ikiye ayrılmaktadır. Nitel görüşme,
görüşülen kişinin vasıfları ve amaçlar göz önünde bulundurularak, konuya dair
detaylı bilgi alınmasını sağlamaktadır. “Derinlemesine Mülakat” adını da alan
bu türde sorular kapsamlı bir biçimde hazırlanmakta, gerekli görüldüğü
takdirde sorulan soruların dışında da yanıt veren kişiye sorular sorulmaktadır.
Nicel görüşme tekniği ise; görüşülmesi planlanan kişi sayısının fazla olduğu
durumlarda başvurulan türdür (Aziz, 2014: 85-86).
Araştırma kapsamında görüşme soruları açık uçlu olarak tasarlanmış
olup, yöneltilen sorular, kişilerin kendi pozisyonları, gazetenin günlük
faaliyetleri, araştırılmaya değer bulunan konuya ilişkin bilgi, algı ve
deneyimlerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Görüşme esnasında, görüşme
yapılan kişilerin de onayı ile ses kayıt cihazı kullanılmış, verilen bilgilerin
yazıya geçirilmesi aşamasında bilgiler gruplanarak analiz edilmiştir. Burada en
önemli nokta ise mevcut bilgilerle ortaya istatistiki bir tümevarım çalışmaktan
ziyade çalışmanın amacı Tekirdağ yerel yazılı basınının, dijital ortamdaki
yerelliği nasıl sağladığını, bu geçiş esnasında yaşanılan değişim ve dönüşümleri
yerellikle nasıl bağdaştırdığını anlamaya yönelik analitik genellemeye
ulaşmaktır.
Bu çalışma esnasında görüşmeler bireysel olarak gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yapılacak kişilere, çalışma temelinde hazırlanan teorik çerçeve
kapsamında; dijital gazeteciliğin, basılı gazetecilikten farkları, haber üretim
sürecinde yaşanılan dönüşümler, dijital ortamın yerelliğe adaptasyonu, dijital
gazeteciliğin istihdama etkilerine yönelik sorular sorularak, teorik çerçevede
verilen kavramlarla, yerelde dijital ortamda yapılan gazeteciliğin birbiriyle
örtüşüp örtüşmediği ele alınmıştır. Mülakatlar esnasında bazen, görüşülen
kişilere sorulması planlananların dışında alana ilişkin sorular yöneltilmiş,
böylece konuya ilişkin derinlemesine bilgi elde etme imkanına kavuşulmuştur.
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4.2. Bulgular
Çalışmada içerik analizi ve yüzyüze görüşmeler neticesinde elde edilen
bulgular bu kısımda yorumlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda
gazetelerin, farklı sektörlerden gelen kişilerin yönetiminde yayınlandığı ve bu
kişilerin sektör değiştirme, bağlı bulunduğu sektöre maddi anlamda destek
alma, yeni bir iş kurma ya da akrabalık ilişkileri nedeniyle gazete çıkardıkları
saptanmıştır. Çalışmaya yönelik diğer tespitler ise ilerleyen sayfalarda yer
almaktadır.

4.2.1. Dijital Ortamda Tekirdağ Yerel Basını’nın Mevcut
Durumu
Çalışmada; dijital ortamda Tekirdağ’da yayınlanan gazetelerin yerel
haberleri okuyuculara iletip iletmediğini, yerel gazetelerin bu ortamı sadece
gazetecilik faaliyetleri için mi, yoksa resmi ve özel ilan pastasından daha fazla
pay almak için mi kullandığına ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. Bu sayede tezin
teorik çerçevesi beslenmiş, bu çerçevenin pratikte yaşananlarla sınanması
sağlanmıştır.
Gazetelerin yöneticileriyle (yazı işleri müdürleri ya da gazete sahipleri)
Mayıs 2017’de görüşülmüştür.22 Görüşme esnasında gazetelerin yerellik
konusuna bakış açıları (coğrafi/mekansal ve toplumsal yerellik) ile yeni iletişim
teknolojilerini kullanmanın yerel gazetelere etkilerine ilişkin görüşlere
başvurulmuş, ayrıca yerel gazetelerin web sitesi kullanıcı verileri ile de içerik
analizi desteklenmiştir. Yöneticilere dijital ortamı kullanma gerekçeleri, yerel
haberleri dijital platformda nasıl kurguladıkları ve bu ortamın kendilerine
sunduğu avantaj ve dezavantajlara ilişkin yerellik bakış açısını belirleyici
sorular yöneltilmiştir.
Bu kapsamda gazetelerin dijital sayfaları incelenmiş, tüm gazetelerin
künye kısmında gazeteye ilişkin çalışan bilgilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Künye kısmında internet editörü olan gazetelerin haberlerini daha sık bir
biçimde güncellediği görülmüştür.

22Mülakat

soruları araştırmanın ekler bölümünde sunulmuştur.

115 | YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

Tablo 4.1. İnternet editörü istihdamına ilişkin veriler

Gazetenin adı
Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Tekirdağ Şafak
Trakya
Trakya Demokrat
Toplam

İnternet Editörü VAR
X

İnternet Editörü YOK
X
X

X
X
X
X
X
X
6

X
4

Tablo 5.1.’de gazetelerin internet editörü istihdam edip etmediklerine
ilişkin bilgiler yer almaktadır. Devrim, Çerkezköy Haber, Marmara Haber,
Avrupa ve Trakya dijital gazeteleri için internet editörü çalıştırırken, Avrupa
Yakası, Çerkezköy Bakış, Trakya Demokrat ve Tekirdağ Şafak internet editörü
istihdam etmemektedir. Yapılan analizler neticesinde internet editörü çalıştıran
gazetelerin, çalıştırmayan gazetelere göre daha düzenli yerel haber paylaşımı
yaptığı ve köşe yazılarını güncellediği saptanmıştır. Gazeteler internet
sayfalarında çeşitli anketler oluşturmuş, görüşme yapılan yöneticiler, bu
anketlerle vatandaşların en temel sorunlarını öğrenerek, bunlara çözüm aramayı
amaçladıklarını ifade etmişlerdir. Devrim’in yöneticisi:
“Dijital gazetemizde şu an ‘Sizce Çorlu’nun en büyük sorunu nedir?’
adlı anket çalışması yer alıyor. Gün içerisinde ortalama 25- 30 tane
cevap alıyoruz bu ankete. Cevaplar bilgi işlem sistemimize düşüyor. ‘Yol,
trafik, çevre, su, diğer’ olarak kategorize ettiğimiz sorunların başında,
anket sonucuna göre; %32 ile yol sorunu yer alıyor. Onu %28’lik oranla
hem trafik hem çevre takip ederken, %6 su, %6 diğer olarak sorunlar
sıralanıyor. Yol sorunu alt yapı çalışmalarından dolayı yaklaşık bir
yıldır tüm Tekirdağ’ın sorunu. Bu duruma gazetemizde defalarca manşet
haber olarak yer verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bir yerel gazetenin
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görevi vatandaşın sorunlarına eğilebilmektir zaten.” İfadelerini
kullanmıştır.23
Marmara Haber’de ise “Yarın referandum olsa sizin cevabınız ne
olurdu?” sorusuna ilişkin bir anket yer almaktadır. Cevaplar: “Parlamenter
sistemin devamı için oy veririm,” “Başkanlık sistemine evet oyu veririm”
şeklinde kodlanmıştır. Çerkezköy Haber’de ise “Size göre Türkiye’nin en
büyük sorunu nedir?” adlı anket çalışması yürütülmektedir. Seçenekler: “terör,
anayasa, başkanlık, işsizlik, ekonomi” olarak kategorize edilmiştir. Yerel
gazetede Türkiye’ye ilişkin bir anketin yer almasını, Çerkezköy Haber’in
sadece bulunduğu ilçeye değil tüm Türkiye’ye hitap edebilen bir gazete
olmasıyla ilişkilendiren yönetici, dijital gazeteleri sayesinde haberlerinin çeşitli
yerlerden takip edildiğini ifade etmiştir. 24

4.2.2. Dijital Gazetelerin Genel Görünümü
Dijital gazetelerin incelenmesi sonucunda, hepsinin içerik, söylem ve
dizayn olarak birbirine benzediği tespit edilmiştir.

Devrim
Devrim’in internet adresi sayfanın en başında devrimgazetesi.com.tr
ibaresi yer almaktadır. Bir alt kısımda; Gündem, Sağlık, Ekonomi, Spor,
Röportaj, Siyaset, Foto Galeri, Video Galeri gibi kategoriler oluşturmuştur.
Gündem kategorisinde, gazetenin haber dizisinin göründüğü kısımda
yayınlanan haberler sırasıyla yer almaktadır. Sağlık kategorisinde, sağlığa
ilişkin haberler bulunmakta olup kategori en son 4 Haziran 2017 tarihinde
güncellenmiştir. Ekonomi kategorisinde ise haberler nadiren yayınlandığından
bu kategoriye en son 20 Nisan 2017 tarihinde haber yüklenmiştir.
Araştırma yapılan süreçte gazetede 19 ekonomi haberi yayınlanmasına
rağmen, adı geçen haberler bu kategoride yer almamıştır. Spor kategorisi
devamlı olarak güncellenmekte, Röportaj kategorisinde de en son Mart 2017’de
röportaj yayınlanmıştır. Gazetenin siyaset kategorisinde ağırlıklı olarak
Türkiye gündemine ilişkin siyaset haberleri yer almakta ve kategori güncel
23
24

Devrim yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
Çerkezköy Haber yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 3 Mayıs). Tekirdağ, Çerkezköy.
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tutulmaktadır. Gazetenin Foto Galeri kısmında yerel görseller yer almamakla
birlikte bu kategori güncellenmemektedir. Video Galeri’ye ise en son 2013
yılında video eklenmiştir. Gazetenin bu kategorisi de güncellenmemektedir.
Dolar ve Euro değerlerinin günlük olarak yer aldığı dijital gazetede,
Bayilerimizi Tanıyoruz kısmı bulunmaktadır. Bu bölümde Devrim’i satışa
sunan 13 gazete bayisi okuyuculara tanıtılmaktadır. En Çok İzlenenler
kategorisi Video Galeri kısmındaki güncel olmayan videolardan oluşmaktadır.
En Çok Okunanlar ve Öne Çıkanlar kategorileri haber dizisindeki haberleri
içermektedir.
Köşe yazılarının bulunduğu gazetede, Firma Rehberi adlı kategori
oluşturulmuş; burada 45 ayrı başlık altında Çorlu ve Çerkezköy’de bulunan
firmaların reklamları ve iletişim adresleri yer almaktadır. ilan.gov.tr kısmında
gazetenin aldığı resmi ilanlara yer verilirken, gazetede özel ilanlar da yer
almaktadır. Gazetenin basılı halinin görseli sayfada yer almaktadır.

Resim 4.1.Devrim’in internet sayfası görünümü25
25

Devrim’in web sitesinden 20.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Gazetede, yayınlanan haberlerin kaç kez okunduğu bilgisi yer almazken,
araştırma esnasında yayınlanan 228 habere 47 yorumun geldiği tespit
edilmiştir. Gazetede, haberlerin Facebook, Twitter, Gmail gibi yollarla
paylaşılmasını kolaylaştıran bağlantılar yer almaktadır. Haberler, içerisindeki
bazı anahtar kelimelerle etiketlenmektedir.
Tıklanan anahtar kelime, okuyucuyu o kelimeyi içeren diğer haberlere
yönlendirmektedir. Gazete sayfasının en altında Reklam bölümü yer alırken, bu
kısma tıklandığında Devrim’e reklam vermek isteyenlere reklam alanı
boyutlarına ilişkin seçenekler sunulmakta, fakat fiyat tarifesi bulunmamaktadır.

Avrupa Yakası
Avrupa Yakası’nın internet sayfasının en başında gazetenin logosu
bulunmaktadır. Sağ üst köşede banner reklamlar görüntülenmektedir. Bir alt
kısımda Çorlu Güncel, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sağlık, Ekonomi, Spor,
Röportaj, Ergene Web Tv, Künye, İletişim, Foto Galeri, Video Galeri gibi
kategoriler oluşturmuştur.

Resim 4.2. Avrupa Yakası internet sayfası görünümü26
26

Avrupa Yakası’nın web sitesinden 20.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Gazetenin Çorlu Güncel kategorisinde, haber dizisinde yayınlanan
haberler yer almaktadır. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne kategorilerindeki haberler
en son 17 Şubat 2017 tarihinde güncellenmişlerdir. Ekonomi, Sağlık, Spor,
Röportaj, Ergene kategorileri ise güncel tutulmamaktadır. Web Tv
kategorisinde Youtube üzerinden yerel haberlere ilişkin videolar
yayınlanmakta fakat bu videoların kimisi izlenmekte, kimisi
yüklenmemektedir. Videolar güncel değildir.
Gazetede yayınlanan tüm haberlerin altında “Haberin Devamı Gazeteniz
Avrupa Yakası’nda Gazetenizi Çorlu, Çerkezköy’ün Tüm Belde ve Köylerinden
Temin Edebilirsiniz.” ibaresi yer almaktadır. Gazete internet ortamında
okuyucuya haberin tamamını sunmamakta, gazeteci okuyucuda merak
uyandırarak, okuyucuyu basılı gazeteyi almaya teşvik etmektedir. Gazetenin
künye ve iletişim kısmında gazeteye ait bilgiler yer almaktadır.
Bir alt kısımda günlük olarak girilen haberlerin yer aldığı haber dizisinin
görüntülendiği alan yer almaktadır. Bu kısımda ana sayfada en fazla 10 haber
görüntülenebilmektedir. Diğer haberler alt kısma kaymaktadır. Köşe
yazılarının yer aldığı gazetede, Astroloji kısmı bulunmakta, bu kısım
güncellenmektedir. Çeşitli özel reklamların bulunduğu ortamda, resmi ilanların
yayınlandığı ilan.gov.tr adresi yer almaktadır. Günün fotoğrafı kısmı
güncellenmemektedir. Gazetede yayınlanan haberlerin kaç kez okunduğu
bilgisi yer almazken, yayınlanan 239 habere, okuyuculardan 37 yorum
gelmiştir.

Haber Trak
Dijital gazetenin en üst kısmında Web Tv kategorisi yer almakta fakat bu
kısma tıklanamamaktadır. Sayfada haberlerin saat ve başlıklarının yer aldığı üst
kısımda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ortamlarına kolay
erişim için bağlantılar bulunmaktadır, bu bağlantılar okuyucuyu gazetenin
kendi sayfalarına yönlendirmektedir.
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Künye, İletişim, Firma Rehberi, Sitene Ekle, Yazarlar, Haber Gönder,
Burçlar, BİK kategorilerinin yer aldığı üst kısımda okuyucuların kendi
belirledikleri anahtar kelimelerle haber araması için bir alan da bulunmaktadır.
Künye ve İletişim kısımlarında gazeteye ilişkin bilgiler yer alırken, Firma
Rehberi alanının içeriğinde herhangi bir bilgi yoktur. Sitene Ekle kategorilerine
tıklandığında “Sitenizde Son Dakika Haberlerini Yayınlamak İsterseniz
Aşağıdaki Farklı Tasarımlara Sahip Haber Kodlarını Kullanabilirsiniz.” yazısı
çıkmakta fakat bu kısımda herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

Resim 4.3. Haber Trak’ın internet sayfası görünümü27

27

Haber Trak’ın web sitesinden 21.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Haber Gönder kısmı ise okuyucuların paylaşmak istedikleri haberleri
gazeteye göndermeleri için tasarlanmıştır. Bu kısım tıklandığında:
“Editörlerimizin Kontrolü Sonrasında Haberiniz Büyük Ölçüde Haber
Kategorilerimiz İçerisinde Yayınlanacaktır.” ibaresi yer almaktadır.
Görüşmeler esnasında Haber Trak yöneticisi, bu kısma okuyucuların
yoğun ilgi gösterdiğini, çeşitli içeriklerde yerel haberlerin kendilerine ulaştığını
söylemiştir. Yazı işleri müdürleri tarafından kontrol edilen ve yayınlanması
uygun bulunan haberlerin yayınlandığını ifade eden gazete yöneticisi, yazarın
haberiyle ilgili değerlendirmeyi en geç iki gün içerisinde gerçekleştirdiklerini
vurgulamıştır.28
Yerel Haberler, Magazin, Spor, Teknoloji, Siyaset, Sağlık, Ekonomi,
Kültür Sanat, Gündem, Video Galeri kategorilerinin bulunduğu gazetede, haber
dizisinin görüntülendiği alanda, gün içerisinde yayınlanan tüm haber yer
almaktadır. Yerel Haberler, Spor, Siyaset, Sağlık, Ekonomi, Kültür Sanat,
Gündem ve Video Galeri kategorilerinin sürekli güncel tutulduğu gazetede,
Magazin ve Teknoloji kısımlarına düzenli olarak haber yüklenmemektedir.
Video haber kategorilerinin oluşturduğu alana Pazartesi ve Cumartesi
günleri 20 saniyenin üzerinde en az 1 video haber yüklenmektedir. Pazar
günleri ise video haber bazen yüklenmekte, bazen yüklenmemektedir. Günlük
Haberler videolara ait alanın altında yer almakla beraber, bu kısımda toplamda
20 haber görüntülenmekte, diğer haberler alt kısımlarda yeniden yer alan
yukarıda yazılı kategorilerin altında toplanmaktadır.
Köşe Yazarları ve Basın İlan Kurumu’nun ilanlarının yayınlandığı
alanlar bulunan gazetede, özel reklamlar da yer almakta, gazetenin en alt
kısmında para piyasalarına ilişkin veriler ve Tekirdağ’ın günlük hava durumu
bilgilerine de ulaşılmaktadır. Sitede ayrıca günlük ulusal gazetelerin (Sözcü,
Haber Türk, Takvim, Vatan, Fanatik, Akşam, Bugün, Star, Güneş, Milliyet,
Cumhuriyet) bağlantıları da yer almaktadır.

28

Haber Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
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Haberlerin siteye hangi tarihte ve saat kaçta eklendiğinin görülebildiği
Haber Trak’ta: “Bu Haber 20 Haziran 2017 – 10:09’da Eklendi Ve Kez
Görüntülendi.” ibaresi yer almaktadır. Haberin görüntülenme sayısına dair
verilere ulaşılamamaktadır. 28 Mayıs - 10 Haziran 2017 tarihleri arasında 228
haber yayınlayan gazeteye, toplam 24 okuyucu yorumu ulaşmıştır.

Trakya Demokrat
Dijital gazetenin en üst kısmında, Anasayfam Yap, Favorilerime Ekle,
Reklam, Künye, Son Manşetler, İletişim, Facebook, Twitter alanları yer
almaktadır. Bu kısımlardan Künye ve İletişim kısımlarının içerisinde bilgiler
yer almakta, Facebook ve Twitter kısımları okuyucuyu bu sosyal ağlara
yönlendirmekte, diğer kısımlara tıklandığında ise içeriğin boş olduğu
görülmektedir.

Resim 4.4. Trakya Demokrat internet sayfası görünümü29

29Trakya

Demokrat’ın web sitesinden 20.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Gazetenin logosunun yer aldığı sol kısmın yanında, banner reklam alanı
bulunmasına rağmen araştırma süresince bu alanda reklam gözlemlenmemiştir.
Bu kısmın hemen altında, Anasayfa, Foto Galeri, Video Galeri, E-Gazete, Arşiv
kategorileri yer almaktadır. Foto Galeri ve Video Galeri kısmının içerisinde
herhangi bir görsel ya da video bulunmamaktadır. E-Gazete bölümünde,
Trakya Demokrat’ın basılı hali yer almaktadır. Arşiv kategorisine tıklandığında
herhangi bir sayfaya ulaşılamamaktadır.
Gündem, Ekonomi, Politika, Spor, Dış Haberler, Televizyon, KültürSanat, Röportaj, Dizi, İnceleme, Sağlık kategorilerinin yer aldığı gazetede
haber güncellemesi sık yapılmamaktadır. Araştırma süresi boyunca bir gün
içerisinde en fazla 3 haberin yayınlandığı tespit edilmiştir. Yayınlanan haberler
Gündem, Ekonomi, Politika, Spor, Sağlık kategorilerinde görüntülenmekte
diğer kategoriler ise güncellenmemektedir. Gazetede ilan.gov.tr adresine erişim
olanağı sağlayan bir alan bulunmakta, bu kısımda Basın İlan Kurumu’ndan
alınan ilanlar yayınlanmaktadır. Gazetede özel ilan bulunmamaktadır. Haber
dizisinin altında bulunan Göze Çarpanlar alanının içeriği boştur, haber
yüklenmemiştir. Tekirdağ’ın hava durumunun yer aldığı bir bölümün de
bulunduğu gazetede köşe yazıları yer almakta fakat Gazete Manşetleri adlı
alana tıklandığında erişim gerçekleşmemektedir.
Bağ-Kur, Şans Oyunları, Uçak Rezervasyon, T.C. Kimlik Numarası,
Emekli Sandığı, Petrol Fiyatları, Başbakanlık Bilgi, Vergi Kimlik Numarası,
Tren Seferleri Bilgisi gibi linklerin verildiği alanların sadece Uçak
Rezervasyon, T.C. Kimlik Numarası, Şans Oyunları kısımları kullanıma
açıktır. Bu kısımlar okuyucuları İçişleri Bakanlığı’nın, Milli Piyango
İdaresi’nin ve Türk Hava Yolları’nın internet sitelerine yönlendirmektedir.
Altın ve Dolar fiyatlarının takip edilebildiği Trakya Demokrat’ın, sol kısmında
içi boş kategoriler yer almaktadır. Haberlerin kaç kez okunduğu bilgisinin yer
almadığı gazetede, araştırma süresince yüklenen hiçbir habere yorum
yapılmamıştır.
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Çerkezköy Bakış
Gazetenin web sayfası açıldığı an, kullanıcının karşısına emlak reklamı
gelmektedir. Gazeteye ulaşmak isteyenler bu reklamı kapattıktan sonra ana
sayfayı görüntüleyebilmektedir. En üst kısımda özel reklamların yer aldığı
gazetede Galeriler, Videolar, Yazarlar, Anketler bölümleri bulunmakta fakat bu
kısımlar güncellenmemektedir. Tekirdağ’ın hava durumunun yer aldığı
kısımda, gazetenin içerisinde arama yapabilmek için bölüm ayrılmıştır.

Resim 4.5. Çerkezköy Bakış’ın internet sayfası görünümü30

İlçeler, 3. Sayfa, Gündem, Politika, Spor, Sağlık, Çevre, Genel,
Ekonomi, Asayiş, Yerel, Dünya kategorilerinin bulunduğu gazetede, alt
kısımda bulunan haber dizisinde yer alan haberler bulunmaktadır. İlçe
kategorisine tıklandığında lokanta reklamı okuyucuların karşısına çıkmakta,
daha sonra Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Çorlu, Süleymanpaşa, Muratlı,
Malkara, Hayrabolu, Şarköy ilçelerine ilişkin yeni kategoriler görülmektedir.
30Çerkezköy

Bakış Gazetesi’nin web sitesinden 21.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Fakat bu kategorilerin altında yer alan haberlerin hepsi aynı olmakla beraber,
güncel değildir. 3.Sayfa haberleri kategorisinde cinayet, hırsızlık, gasp gibi
haberler yer almaktadır. Haber dizisinde yayınlanan haberler bu kısımda
görüntülenmektedir. Gündem kategorisinin sürekli güncellendiği gazetenin
diğer kategorilerine yüklenen haber sayısı daha azdır.
Yerel kategorisine tıklandığında ise gazete, farklı illerdeki yerel haberleri
okuyucunun önüne getirmektedir. Flash Haber alanında ve son dakika kısmında
gazeteye en son girilen haberin başlığı yer almaktadır. Bir alt kısımda ise çeşitli
firmaların reklamları bulunmaktadır. Haber dizisinin görüntülendiği kısımda
15 haber yer almakta, okuyucu yorumlarının görüntülendiği kısım
bulunmaktadır. Tekirdağ Namaz Vakitleri, Lig Tablosunun da bulunduğu
gazetede arşiv kısmı yer almasına rağmen, bu alana tıklandığına yeni bir sayfa
açılmamaktadır. Resmi ilanlar ilan.gov.tr kısmında görüntülenmektedir.
Araştırmanın yapıldığı süre boyunca yayınlanan 165 habere 21 yorum
yapılmıştır.

Çerkezköy Haber
Gazetenin logosunun üzerinde “Ana Sayfa, Yazarlar, Foto Galeri, Web
Tv, E-Gazete, Resmi İlanlar, Anket, Künye, Reklam, İletişim” kategorileri
bulunmaktadır. Köşe yazılarının yer aldığı yazarlar kısmında ağırlıklı olarak
sağlık haberi bulunmaktadır.
Foto Galerinin içeriği boştur, Web Tv kısmı ise Çerkezköy’de meydana
gelen olaylara ilişkin Youtube üzerinden yayınlanan videoları içermektedir. EGazete kısmında gazetenin günlük basılı hali yer alırken, resmi ilanlar da
ilan.gov.tr alanında yayınlanmaktadır. Reklam kısmının içeriği boş olmakla
beraber, künye ve iletişim kısmında gazeteye ilişkin bilgiler
görüntülenmektedir.
Gazetenin logosunun her iki yanında, gazeteye ait matbaa şirketinin
reklamı yer almaktadır. Alt kısımda Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, Ergene,
Hayrabolu, Kapaklı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray,
Süleymanpaşa, Şarköy, Bölge, Spor kategorileri bulunmaktadır. Bu kategoriler
altında yer alan haberler, haber dizisinde bahsedilen ilçelere göre
sıralanmaktadır.
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Özel ilanların yer aldığı gazetede, Çerkezköy Konuşuyor adlı bir kısım
bulunmakla beraber, bu alanın içeriği boştur. Günlük gazetelere erişim olanağı
sunan Çerkezköy Haber, Facebook sayfasının da reklamını yapmakta, bu
sayfanın beğenilmesi için Beğen bağlantısını sitesinde tutmaktadır.

Resim 4.6. Çerkezköy Haber’in internet sayfasının görünümü31

Haberlerin içeriğine çeşitli konularda etiketler yapılmakta, bu etiketler
okuyucuyu, kelimeyi içeren diğer haberlere yönlendirmektedir. “T Haber canlı
izle, Canlı radyo dinle” başlıklarıyla okuyucuları, haber ve radyo kanalına
yönlendiren gazete, T Haber’in güdümünde yayınlanmaktadır. Bu kanalda
Tekirdağ’a ilişkin haberler yer almaktadır.

31

Çerkezköy Haber‘in web sitesinden 21.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Araştırma yapılan süre boyunca toplam 171 adet haber yayınlanan
gazetenin haberlerine 34 okuyucu yorumunun ulaştığı gözlemlenmiştir.
Haberlerin kaç kez okunduğunun yer almadığı gazetede Haber Arşiv kısmı da
aktif değildir.

Marmara Haber
Gazetenin en üst bölümünde Son Dakika kısmı bulunmakta, bu kısımda
gün içerisinde yayınlanan haberler başlıklarıyla özetler yayınlanmaktadır.
Künye, Reklam ve Bize Ulaşın kısımlarında gazeteye ilişkin bilgiler yer
almaktadır. Gazetenin logosunun bulunduğu kısmın her iki yanında güncel
haberler yer almaktadır. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Çorlu, Ergene, M. Ereğlisi,
Hayrabolu, Muratlı, Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Türkiye, Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli başlıklarının yer aldığı kısımda haber dizisinde yer alan
haberlerde adı geçen ilçenin ya da ilin haberi, bahsedilen yerin adı koyu renkle
olacak biçimde yayınlanmaktadır.

Resim 4.7. Marmara Haber’in internet sayfası görünümü32

32Marmara

Haber’in web sitesinden 22.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Son dakika, Yazarlar, Türkiye Konuşuyor, Fotoğraf Galeri, Web Tv, T
Haber, E-Gazete, Anket, Arşiv bölümlerindeki Son Dakika kısmında gazetenin
yayınladığı haberler; Yazarlar kısmında köşe yazıları; Türkiye Konuşuyor
kısmında ülkeye dair haberler; Foto Galeri kısmında yayınlanan haberlere
ilişkin birden fazla fotoğraf, Web Tv kısmında bölgeye ilişkin yerel Youtube
videoları; T-Haber kısmında gazetenin televizyonunun sayfası; E-Gazete
kısmında gazetenin basılı görseli yer almaktadır. Anket kısmının içeriğinin boş
olduğu gazetede, Arşiv kısmı çalışmakta, yazılan anahtar kelimeleri içeren
haberlere erişim sağlanmaktadır.
Ana Sayfa, Gündem, Siyaset, Ekonomi, Spor, Dünya, Eğitim, Kültür
Sanat, Yaşam Sağlık, Magazin, Bilim Teknoloji, Resmi İlan kategorilerinin
sıralandığı gazetede, haber dizisinde görüntülenen haberler yer almaktadır. En
çok Gündem, Spor, Yaşam Sağlık, Resmi İlan kategorilerinin güncellediğinin
tespit edildiği Marmara Haber’de, Resmi İlan kategorisinin dışında ilan.gov.tr
adresine erişim sağlanmakta, bu kısımda gazetenin Basın İlan Kurumu’ndan
aldığı resmi ilanlar yayınlanmaktadır.
Görüntülü haberlerin sıkça yer aldığı gazete, T-Haber sitesinin
haberlerine yer vermektedir. Bu haberlerin tamamı yerel içerikli olup Tekirdağ
ve ilçelerine ilişkin haber videoları paylaşılmaktadır. Facebook ve Twitter’a
erişim için okuyucuya bağlantı sunan gazete, resmi ilanların yanı sıra özel
ilanlar da almaktadır.
“Türkiye Bunu Konuşuyor” bölümünde ise sadece bir görsel
bulunmakta, bu alan güncellenmemektedir. “Günün Gazete Manşetleri”
kategorisinde, okuyuculara ulusal gazetelerin sayfalarına erişim olanağı
sağlanmaktadır. “Çok Okunanlar” kısmında yayınlanan haberler yer almakla
birlikte, “Çok Yorumlananlar” kısmının içeriği boştur. Haberlerin kaç kez
görüntülendiği bilgisi gazetede yer almamaktadır. Facebook sayfasının da
reklamını yapan gazetenin, araştırma boyunca yayınladığı haber sayısı 156’ dır.
Bu haberlere okuyuculardan toplamda 26 yorum gelmiştir.
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Avrupa
Gazetenin en üst kısmında gün içerisinde yayınlanan haberlerin saati ve
başlığı ye almaktadır. Bu kısmın yanında Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerine erişim için bağlantılar
bulunmaktadır. Fakat bu kısımlar çalışmamaktadır. Gazetenin logosu sol kısma
dayalıdır, Anasayfa, Video Galeri, Foto Galeri, İletişim alanları hemen logonun
yanında
yer
almaktadır.
Video
Galeri
kısmındaki
videolar
görüntülenememekte, Foto Galeri kısmında yayınlanan haberlere ilişkin
fotoğraflar yer almaktadır. İletişim alanında gazeteye ait bilgiler
bulunmaktadır.

Resim 5.8. Avrupa’nın internet sayfası görünümü33

33Avrupa

Gazetesi’nin web sitesinden 22.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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Tekirdağ’a ilişkin hava durumu bilgisini gösteren kısmın yer aldığı
gazetede, günlük dolar ve altın fiyatları da bulunmaktadır: Köşe, Ana sayfa,
Genel, Gündem, Trakya, Galeriler, Ekonomi, Sağlık, Siyaset, Spor Teknoloji,
Magazin kategorilerinin bulunduğu Avrupa, haberlerin içeriklerine göre
kategorilerin altına, haberleri yerleştirmektedir. En çok Genel, Gündem, Spor
ve Sağlık kategorilerinin güncellendiği gazetede, Magazin, Teknoloji
kategorilerine haber yüklenmemektedir.
Haber dizisinde 15 haber görüntülenmekle birlikte, yeni haber
yüklendikçe haberler alt kısımlardaki alanlara kaymaktadır. Her haberin
yayınlandığı tarih, haberin üzerinde yer almaktadır. Basın İlan Kurumu’ndan
alınan resmi ilanlar ilan.gov.tr adresinde yayınlanmakta, gazete özel ilan
yayınlamamaktadır. Yayınlanan haberlerin kaç kez okunduğu bilgisinin yer
aldığı gazetede, araştırma süresi boyunca 260 haber yayınlamış, haberlere 43
yorum almıştır.

Trakya
Gazetenin en üst kısmında Anasayfam Yap, Favorilerime Ekle, Sitene
Haber Ekle, Künye, Mobil, Yazar Kadrosu, İletişim, Reklam kategorileri yer
almakta; ilk üç kategori çalışmamaktadır. Yazar kadrosu kısmından köşe
yazılarına ulaşılmakta, Künye, İletişim ve Reklam bölümlerinde gazeteye ait
bilgiler yer almaktadır.
Bir alt kısımda Son Dakika kısmı bulunmakta bu kısma haber
yüklenmemektedir. Üye Ol, Üye Girişi kısımlarından ise sadece gazeteye üye
olan kişiler yararlanmaktadır. Yapılan görüşmelerde, Trakya’nın bazı
haberlerin tamamını internet ortamında okuyucuya sunmadığı, bu haberleri
okuyabilmek için gazeteye üye olunması ya da gazetenin basılı halinin satın
alınması gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. İnternet aboneliği ve bayi satışlarından
kar elde etmeyi amaçlayan yöneticiler, bu yönteme başvurmuştur.
Gazetenin logosunun yanında özel ilanlar yer almakta, Ana Sayfa, Foto
Galeri, Video Galeri, Firma Rehberi, Seri İlanlar kategorileri bulunmaktadır.
Foto Galeri kısmında yer alan fotoğraflar güncel olamamakla birlikte bölgeye
ilişkindir. Video Galeri kısmında çeşitli video kategorileri (bilim, sanat, müzik,
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sağlık) bulunsa da bu kısımdaki videolar güncellenmemektedir. Firma Rehberi
kısmında farklı sektörlerden 64 firmanın adı ve adresi yer alırken, Seri İlanlar
kısmının içeriği boştur.

Resim 4.9. Trakya’nın internet sayfası görünümü34

Genel, Trakya, Gündem, Siyaset, Spor, Yaşam, Ekonomi, Sağlık,
Magazin, Teknoloji, Kültür-Sanat gibi haber kategorilerinin yer aldığı
gazetede, en çok Genel, Gündem, Spor, Sağlık kategorileri güncellenmektedir.
15 haberin görüntülenebildiği haber dizisinde görüntülenemeyen haberler, alt
kısımlarda yer almakta, yayınlanan haberler içeriklerine göre yukarıda sayılan
kategorilerin altında toplanmaktadır.
Dolar, Euro ve altın fiyatlarının yer aldığı gazetede, Hava Durumu,
Namaz Vakitleri, Süper Toto Süper Lig bilgileri, Ziyaretçi Defteri, Kim Kimdir
34Trakya

Gazetesi’nin web sitesinden 22.06.2017 tarihinde alınmıştır.
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gibi alanlar yer almaktadır. Ziyaretçi Defteri kısmının içeriği boştur. Haberlerin
kaç kez okunduğu bilginin de yer aldığı gazetede, araştırma yapılan sürede 256
haber yayınlamış, bu haberlere 32 yorum alınmıştır.

Tekirdağ Şafak
Gazetenin en üst sol köşesinde gazeteye ait logo yer almakta, onun
hemen yanında gazete sahiplerine ait firmanın reklamı bulunmaktadır.
Anasayfa, Gündem, Politika, Ekonomi, Spor, Sağlık gibi kategorilerin
bulunduğu gazetenin Künye kısmında gazeteye ilişkin bilgilere ulaşılmaktadır.

Resim 4.10. Tekirdağ Şafak’ın internet sayfası görünümü35

Gazetelerde yayınlanan haberlere ve köşe yazılarına alınan yorumların,
gazetelerin yayın politikasını etkilemediğini ifade eden gazete yöneticileri,

35Tekirdağ

Şafak’ın web sayfasından 23.06.2017 tarihinde alınmıştır.

133 | YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

yapılan yorumlarda okuyucunun haklı olduğu ya da haberi eleştirdiği durumlar
olduğunda yayını yeniden gözden geçirerek, gerektiği takdirde haberde
düzeltme yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Haber dizisi bölümünde 15 haber yer almakta, diğerler haberler yeni
haber yüklendikçe alt kısımlara kaymaktadır. Haber kategorilerine
tıklandığında ise yine haber dizisinde yer alan haberlere ulaşılmaktadır. Köşe
yazılarının yer aldığı gazetede ilan.gov.tr adresi yer almakta, diğer gazetelerde
de olduğu gibi bu alanda gazetenin resmi ilanları görüntülenmektedir. Kendi
firmasının logosu haricinde gazetede özel ilan bulunmamaktadır. Nöbetçi
Eczane, Süper Lig gibi alanlar sunarak okuyucuları bilgilendiren gazetenin,
araştırma yapılan süreçte 1 gün içerisinde en fazla 4 haber yüklediği
görülmüştür. Gazetede haberlerin okunma sayılarına ilişkin veriler yer
almaktadır. Araştırma boyunca 44 haber yüklenen gazeteye okuyucu yorumu
gelmemiştir.

4.2.3. Dijital Ortamda Yerel Gazetelerin Önem, İşlev ve
Görevlerine İlişkin Değerlendirme
Tekirdağ’daki dijital gazeteler, yerel gazetelerin yaşanılan toplum için
öneminin bilincinde olup, dijital gazetelerini de yaşanılan bölgeye ilişkin
haberler, duyurular ve ilanlar yayınlamaktadır. Haberler, köşe yazıları bölge
insanlarını bilgilendirme amacıyla yazılırken, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları
dijital gazetelerde yer almaktadır. Yerel gazetenin toplum ve yöneticiler
arasında köprü görevi gördüğüne vurgu yapan Devrim yöneticisi şunları ifade
etmiştir:
“Gazetecilik mesleği her geçen gün daha da önemli bir noktada
konumlanıyor. Sadece yaşadığınız bölgeyi değil, dijital gazeteler
aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Çorlulu vatandaşı
da bilgilendiriyoruz Yaptığımız haberlerle kamu kurum ve kuruluşlarının
hizmetlerini, yapmayı planladıkları yatırımları, hangi mahallenin neye
ihtiyacı olduğunu, vatandaşların yaşadıkları sorunları ve bu sorunların
çözümüne ilişkin kaynakların cevaplarını toplumdan yöneticilere,
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yöneticilerden de halka iletiyoruz. Gazetemizde yayınlanan haberler
neticesinde çoğu problemin çözüldüğüne şahit oluyoruz.”36
Yaşanılan toplumda yöneticiler ve yönetilenleri bir araya getiren yerel
gazeteler, bu iki taraf arasında köprü kuran önemli bir platformdur. Dijital
gazetelerin üst düzey yöneticilere ulaştığına değinen Haber Trak yöneticisi:
“Eskiden sadece basılı gazetelerimizi bayilerden alan okurlara
sesimizi duyurabiliyorken bugün Türkiye’nin hatta dünyanın her yerine
ulaşabiliyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını,
eksikliklerini ve dertlerini yöneticilere ileten bizler, dijital gazetelerimiz
ile en tepedeki yöneticilere dahi ulaşabilir hale geldik. Sitemizde
yayınlanan haberleri Ankara’dan takip edip bizlere ulaşan
milletvekilleri hatta bakanlar oluyor. Vatandaşımızın gözü kulağı olan
bizler de, yetkilileri konuya ilişkin bilgilendirerek yol, elektrik, su gibi
temel ihtiyaca ilişkin pek çok sorunu zamanında kısa sürede çözdük.”
ifadelerini kullanarak, yerel dijital gazetelerin, basılı gazetelere göre
daha fazla kişiye ulaşarak, çok daha fazla sorunu çözdüğünü vurgulamıştır. 37
Dijital gazetelerin insanları aydınlatma, bilgilendirme ve yöneticileri
halk adına uyarma görevlerinin yanı sıra yerel yöneticileri de sorunlar
karşısında harekete geçirmeye yönelik bir gücü vardır. Yerel makamlar, yerel
basın sayesinde denetlenmektedir. Yerel basının Tekirdağ kültür ve mirasına
sahip çıktığını ifade eden Trakya Demokrat yöneticisi:
“Şehrimizde düzenlenen etkinliklerin, toplantıların, sosyal
faaliyetlerin yapılacağı tarihi ve yeri okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Bu
etkinliklere sadece burada yaşayan vatandaşlar katılırken, dijital
gazetemiz sayesinde burada bulunmayan vatandaşlarda Tekirdağ’ımızı
tanıyorlar, şehrin kültürü hakkında bilgi sahibi oluyorlar. El sanatları
sergisinde Tekirdağ’a ait özel motiflerin resimlerini sayfalarımızda

36Devrim
37Haber

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
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yayınlıyoruz, Tekirdağ’ın yöresel yemeklerine ilişkin bir dönem
hazırladığımız yazı dizimiz vardı. Şimdi devam edemesek de bu
yemeklere ilişkin bilgi ve tarifler gazete arşivimizde hala saklanıyor.
Yaklaşık 60 yıldır yapılan Kiraz Festivali etkinlikleri okuyucuların çok
yakından takip ettiği bir festival. Festival programının içeriğine ilişkin
sürekli mailler, telefonlar alıyoruz. Almanya’da yaşayan vatandaş
internet sitesindeki haberin altına yorum yazarak, festival programı
hakkında görüşlerini bildiriyor. Bu internetin yerel gazetecilik sınırlarını
kaldırdığının en önemli kanıtıdır.”38
ifadelerini kullanmıştır. Ulusal basının habere konu etmediği olayları
gündeme taşıyarak, dijital gazetelerine de haber yaptıklarını dile getiren Avrupa
Yakası yöneticisi, yerel basının bu anlamda okuyucu için çok büyük bir şans
olduğunu vurgulamıştır. İlçe ya da mahallelerindeki yöneticilere
başvurmalarına rağmen yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulamayan vatandaşların
artık ilk önce kendilerine geldiklerini bildiren yönetici, vatandaşın sorunlarının
özünde kendi problemleri olduğunu belirtmiştir.39

4.2.4. Dijital Ortamda Yerelliğin Kurgulanması
Basılı gazetelerle yerel haberlerini sınırlı bir okuyucuya ulaştıran
gazeteler, dijital gazeteler sayesinde sınırları yok etmişlerdir. Yerel haberler
sadece Tekirdağ’dan değil Türkiye’den, hatta kimi zaman da dünyanın çeşitli
yerlerinden takip edilmektedir.

Dijital Gazetelerde Yerel Haberler
Tekirdağ yerel basını dijital ortamda, ulusal ve dünya haberlerinden
ziyade yerel haberlere yer vermektedir. Yerel haber vermenin okuyucuya
ulaşma bağlamında kendilerine başarı getirdiğini ifade eden yöneticiler,
üretilen haber içeriklerinde yerelliğin ön plana çıkmasına dikkat ettiklerini
ifade etmişlerdir. Yerel haberlerin okuyucular tarafından merakla takip
edildiğini vurgulayan Trakya yöneticisi şunları kaydetmiştir:

38Trakya
39Avrupa

Demokrat’ın yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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“Trakya haberlerini oluştururken bölgeye ilişkin konuları ön planda
tutmayı ilke edinmiştir. Gazetemizde zaman zaman Edirne ve Kırklareli
haberlerini de yayınlıyoruz. Çünkü Trakya denilince akla sadece
Tekirdağ gelmiyor. Ama ağırlıklı olarak Tekirdağ ve ilçelerinin
haberlerini sayfamıza yüklüyoruz. Zaten en çok okuyucu yorumu ve maili
de bu haberlere geliyor. Tekirdağ ve ilçelerde yapılan futbol maçları,
turnuvalar, okulların yılı sonu etkinlikleri gibi yerel haberler
gazetemizde her zaman yer alıyor.”40
Gazete sayfalarında yer alan yerel haberlerin bizzat kendi muhabirleri
tarafından oluşturulduğuna vurgu yapan Çerkezköy Bakış yöneticisi:
“Muhabirlerimiz öncelikli haberlerin Çerkezköy’ü ilgilendiren
konular olduğunun bilincindeler. Çünkü biz Çerkezköy’ün gazetesiyiz.
Bizim başlıca görevimiz vatandaşlarımızı ilgilendiren haberleri ve
bilgileri onlara sunmak. Tarafsız habercilik ilkemizle Çerkezköy’ün
sosyal ve kültürel sorunları başta olmak üzere, halkımızın talep ve
isteklerini yöneticilere iletme misyonumuz var. Dijital gazetemiz
sayesinde daha çok kişiye ulaştığımız için muhataplarımız her geçen gün
artıyor. Böylece çoğu mesele kısa sürede çözülüyor.”
ifadelerini kullanmıştır.41 Tekirdağ Şafak yöneticisi, dijital gazetelerinin
henüz tam anlamıyla hizmet vermediğini ifade ederek, gazetenin mevcut
halinin dahi öncelikli olarak yerel haberler olduğunu ifade etmiştir. Web
sayfasında okurlardan gelen istek üzerine Nöbetçi Eczane başlığı
oluşturduklarını dile getiren yönetici, yakın zamanda şehirde doğan bebeklerin
isimlerini gün gün sayfalarında vermeyi istediklerini ve sadece Tekirdağ
merkezde hayatını kaybeden vatandaşlarının adlarını yayınlamayı
planladıklarını ifade etmiştir. Böylece yerel halka bir adım daha yaklaşmayı
başaracaklarını düşündüğünü ifade eden yönetici, bu talebin bizzat Tekirdağlı
vatandaşlardan geldiği belirtmiştir.42

40Trakya

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
Bakış yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
42Tekirdağ Şafak yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
41Çerkezköy
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Avrupa yöneticisi ise tüm haberlerinin yerel olmasına dikkat ettiklerini
ifade ederek, dijital gazetelerinde hava durumu, nöbetçi eczane başlıklarıyla
Tekirdağ halkını bilgilendirdiklerini belirtmiştir. Bazen Tekirdağ’a ilişkin
ulusal haberler çıktığında ise bu haberleri ulusal gazetelere göre daha detaylı
bir biçimde kaleme aldıklarını dile getirerek:
“Bazen Tekirdağ’da meydana gelen bir olay ulusal basında yer
alıyor. Ulusal basın bu haberi sadece bir kez gündeme taşıyarak,
okuyuculara detaylı bilgi ulaştıramıyor. Biz bu durumda
görevlendirdiğimiz muhabirlerimiz aracılığıyla, haberin kaynaklarına
ulaşıyor ve birinci ağızdan aldığımız bilgilerle haberimizi yapıyoruz.
Bazen de haber dizisi şeklinde aydınlanmayı bekleyen konuları
okuyucularımızla paylaşıyoruz. Yaptığımız özel röportajlar ve haberler
ile ulusal basının kısacık yer verdiği bir haberi günlerce manşete
taşıyarak kamuoyu oluşturuyoruz.” demiştir.43
Devrim yöneticisi, okurlarının kendilerinden her zaman yerele ilişkin
haberler üretmelerini beklediğini ifade etmiş44, Avrupa Yakası yöneticisi ise
ulusal basında bölgeye ilişkin yayınlanan tüm haberleri, yerel bir çerçeveden
incelediklerini ve olayların detayına ulaştıklarını kaydetmiştir. 45 Çerkezköy
Haber yöneticisi ise ajanslardan gelen Çerkezköy’e ilişkin haberler hakkında
şunları ifade etmiştir:
“Ajanslardan gelen Tekirdağ ve Çerkezköy’ü ilgilendiren haberleri
doğrudan kopyala-yapıştır yöntemiyle alarak web sitemize kesinlikle
koymuyoruz. Zaten bu haberleri detaylı inceleyen muhabir kadromuz
var. Yer vermemiz gereken başlıkları ele alıyoruz, sonrasında bu habere
ilişkin daha önce haber yapıldıysa arşivimizden faydalanarak haber
hakkında daha detaylı bilgiye ulaşıyoruz. Ardından haberle ilgili bir
arkadaşımızı görevlendirerek, onun ilgili kişilerden tüm detayları

43Avrupa

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
45Avrupa Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
44Devrim
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öğrenmesini istiyoruz. Böylece ulusalda yayınlanan Çerkezköy ya da
Tekirdağ haberi yerel gazetemizde daha detaylı yayınlanıyor.”46
Dijital ortamda yerel haberlerin çok daha fazla ses getirdiğine vurgu
yapan Çerkezköy Haber yöneticisi, 15 Temmuz gecesi kendi web sayfalarında
canlı yayın yaptıklarını bu sayede Türkiye’nin hatta dünyanın çeşitli yerlerinde
yaşayan Tekirdağlı ve Çerkezköylü vatandaşların ülkelerinden haberdar
olduklarını ifade etmiştir. Basılı gazetenin tanıtımına da yardımcı olduğu
düşünülen dijital gazete sayesinde gazetenin hem okuyucu sayısının hem de
web sitesinin takipçi sayısının arttığı ifade edilmiştir.
Facebook, Twitter, Instagram gibi linkler aracılığıyla da haberlerinin
paylaşıldığı dijital gazetelerin, haberi verilen olayın önemine göre takipçi sayısı
ve yorum sayısının arttığı yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. Devrim
yöneticisi şunları belirtmiştir:
“Yaklaşık 3 ay önce Çerkezköy’de meydana gelen bir fabrika
yangınına ilişkin olarak yazdığımız haber ve habere ilişkin yüklenen
video sonucu bir anda gün içerisinde normalde haberlere aldığımız
yorum sayısının yaklaşık 10 katı kadar yorum aldık. Facebook’ta takipçi
sayımız arttı. Okuyucular haberle ilgili bilgi almak için ofisimizi telefon
yağmuruna tuttular. Yerele inmek bence budur. O kazada hayatını
kaybedenler bu bölgenin insanları ve o insanların geride bıraktıkları
aileleri var. Biz de bunun bilincinde olduğumuzdan haberimizi detay
aldıkça basılı gazetenin ertesi gün yayınlanmasını beklemeden ‘Son
Dakika’ olarak dijital gazetemizde haberi yayınladık. Hazırladığımız
yerel haber çok ses getirdi.47”
Gazete yöneticileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, Tekirdağ’da
yayınlanan yerel gazetelerin yerelliği haberler aracılığıyla okuyucuyla
buluşturduğu, bu noktada okurların da taleplerini göz önünde bulundurarak,
yerel haberlere ağırlık verildikleri tespit edilmiştir. Gazetelere en çok Pazartesi

46Çerkezköy
47Devrim

Haber yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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günleri haber yüklendiği saptanmış, bu durum gazetelerin Pazar günleri tatil
olmasıyla ilişkilendirilmiştir.
Cumartesi günü basılı gazetede yayınlanan haberlerin Pazartesi günü
internet ortamına aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu incelemenin ardından,
haberlerde yerellik unsurunun önemini kavrayan yerel dijital gazetelerin
çevrimiçi ortamda yapmış oldukları yayıncılık incelenerek, ulaşılan veriler
sayesinde dijital gazetelerin yerelliği haberlerinde ne oranda yansıttığı tespit
edilmiştir.
Tablo 4.2. 28 Mayıs 2017 – 10 Haziran 2017 tarihleri arasında dijital gazetelerde
yayınlanan yerel, ulusal ve uluslararası haber sayıları

Gazetelerin Adı
Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Trakya
Trakya Demokrat
Tekirdağ Şafak
Toplam

Yerel Haber Ulusal
Sayısı
Sayısı
256
3
233
6
165
0
166
5
218
10
219
9
153
2
250
5
19
5
41
3
1720
48

Haber

Uluslararası
Sayısı
-

Haber

Tablo 4.2.’den anlaşılacağı üzere Tekirdağ’da yayınlanan yerel gazeteler
yerel haberlere, ulusal haberlere oranla çok daha fazla yer vermektedir. Ulusal
haberlerin sayısı 48’de kalmış, sağlık haberleri esasen bölgede faaliyet gösteren
hastanelerin doktorlarının çeşitli rahatsızlıklara ilişkin bilgilendirme yazılarını
içermektedir. Gazetelerin incelendiği süre boyunca gazetelerde dünya haberine
rastlanmamış, yerel haberler ön plana çıkartılmıştır. Dijital gazetelerde basılı
gazetelerde olduğu gibi sayfa sayısını tamamlama gibi bir amaç olmadığından,
dijital gazeteler yerel halka ilişkin haberleri içermektedir.
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Tablo 4.3.Yayınlanan haberlere ilişkin veriler

Gazetenin Adı

Kendi
Muhabirlerinin
Haberleri

Ajans Haberleri
(AA, İHA vs.)

229
0
0
166

İsimsiz
Haberler ya da
Haber Merkezi
İmzalı Haberler
0
0
165
0

Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy
Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Tekirdağ Şafak
Trakya
Trakya
Demokrat
Toplam

161
186
154
44
212
0

0
12
0
0
0
24

67
30
0
0
44
0

1152

201

169

28
0
0
0

Yukarıdaki tabloda dijital gazetelerde yayınlanan haberlerin ayrıntılarına
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Tablodan anlaşılacağı gibi gazetelerin kendi
muhabirleri aracılığıyla ürettikleri haber sayısı, ajans haberlerinden ve isimsiz
ya da haber merkezi adıyla yayınlanan haberlerden çok daha fazladır. Dijital
gazeteler çoğunlukla yerel haberlerini kendileri üretmekte ve okuyucularına
sunmaktadır.
Devrim çoğu zaman kendi muhabirlerinin yaptığı haberlere dijital
sayfasında yer vermekte, zaman zaman da Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber
Ajansı (İHA) gibi büyük haber sitelerindeki üyelikleri sayesinde, buradan
bölgeye ilişkin haberler alarak yayınlamaktadır. İnternet gazetesinde isimsiz
haber çıkmamaktadır.
Avrupa Yakası’nın haber içeriğine ilişkin bilgiler dijital gazetede yer
almamaktadır. Çünkü gazete internet ortamında haberin tamamını okuyucuya
vermemekte, okuyucuda merak uyandırarak, okuyucuyu basılı gazete almaya
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yönlendirmektedir. Çünkü yerel gazetelerin Basın İlan Kurumu’na göre günlük
olarak satması gereken gazete sayısı vardır. Avrupa Yakası da bu bayi satışını
yakalayabilmek için haberin detayını dijital ortamda okuyucu ile
paylaşmamaktadır. 48
Haber Trak kendi muhabirleri aracılığıyla haber üretmekte, ajans
haberlerinden de yararlanmaktadır. Haber merkezi imzasıyla, ya da isimsiz
yayınlanan haber sayısı azdır. Trakya Demokrat’ta yer alan haberlerin tamamı
isimsiz olarak yayınlanmakta, muhabir ismi ya da ajans adı verilmemektedir.
Çerkezköy Bakış’ta haberler, muhabirlerin isimleriyle değil Haber
Merkezi imzasıyla yayınlanmaktadır. Buna gerekçe olarak da yapılan bir
haberin daha sonra başka bir muhabir tarafından yeniden tasarlanması ya da
detaylandırılması gerektiğinde konuya ilişkin olarak tüm çalışanların yetkin
olmasını sağlamak gösterilmiştir. 49 Çerkezköy Haber ve Marmara Haber’de
tüm haberler, muhabirlerin imzasıyla yayınlanmaktadır.
Avrupa ve Trakya haber üretim aşamasını gerçekleştiren muhabirlerin
isimlerini ağırlıklı olarak vermektedir. Tekirdağ Şafak’ta yayınlanan haberlerin
tamamı muhabirlerin adıyla yayınlanmakta, gazetede isimsiz haber
bulunmamaktadır. Ajans haberlerinin de yer almadığı Tekirdağ Şafak’ta haber
üretimi gazetenin künyesindeki isimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan Görsellerde Yerellik
Dijital gazeteler haber üretim aşamasında çeşitli görseller
kullanmaktadır. Gazetelerin incelendiği süre boyunca fotoğrafsız haber metni
web sitelerinde hiç yayınlanmamıştır. Kullandıkları görselleri seçerken
yerelliği ön planda tuttuklarını ifade eden Avrupa Yakası yöneticisi:
“Gün içerisinde Çorlu, Tekirdağ, zaman zaman da ilçelere ilişkin
çeşitli haberler hazırlıyoruz. Bu haberleri okuyucuya ulaştırmadan önce
haberle ilgili olan görsel malzemenin seçiminde yerelliği önemsiyoruz.
Çünkü biz bu bölgenin sesiyiz. Vatandaşlar hem haber metninde hem de
48Avrupa

Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
Bakış yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.

49Çerkezköy
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haber fotoğrafında tanıdıkları bildikleri mahallelere ilişkin haberleri
okumalı, o yerlerin fotoğraflarını görmelidir.” demiştir. 50
Trakya sorumlusu haberde görsel malzemenin günümüz koşullarında
artık vazgeçilmez hale geldiğini vurgulayarak, okurların her haberde fotoğraf
görmek ifade etmiştir. Okurun haberi fotoğraf ile anlamlandırdığına değinen
yönetici, yerel haberlerde görsel malzeme kullanımının okuyucuya aidiyet
duygusunu aşıladığını da ifade etmiştir.51 Haber Trak sorumlusu ise fotoğrafın
olmadığı bir gazetenin, derginin olduğunu düşünmenin imkansız olduğuna
vurgu yaparak, bu malzemenin dijital ortamda daha fazla okuyucu çektiğini
belirtmiştir. Basılı gazete fotoğraf sayısı sınırlı iken, dijital gazetelerde olaya
ilişkin birden fazla fotoğraf kullanabilmenin kendilerine avantaj sağladığını
dile getirmiştir.52
Tekirdağ Şafak sorumlusu, habere göre fotoğraf seçiminin önemine
değinerek şunları ifade etmiştir:
“Haber fotoğrafı okurun habere ilişkin bilmesi gereken olayları
anlatan karedir. Okuru habere çeken ilk adımdır. Bir mahallede
meydana gelen bir kazaya ilişkin koyduğunuz fotoğrafta okur, ilk önce
fotoğrafa bakarak o bölgeyi ve fotoğraftaki insanları tanıyıp
tanımadığına bakar. Kazaya ilişkin habere bir manzara fotoğrafı
koymazsınız. Manzara fotoğrafı kullanmanız gereken yerde de konuyla
ilgili fotoğraflar seçmeniz gerekir. Çünkü okur haberin ciddiyet ve önemi
ilk etapta haber fotoğrafından anlamaktadır.”53
Zaman zaman da dijital gazetelerde okuru bilgilendirme amaçlı verilen
haberler görülmektedir. Bu haberlere ilişkin görsele ulaşılamadığı takdirde
Photoshop, Paint gibi basit programlarla görsel oluşturduklarını ifade eden
Avrupa sorumlusu, bu sayede fotoğrafa hem gazetelerinin isimlerini

50Avrupa

Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
52Haber Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
53Tekirdağ Şafak yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
51Trakya
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yazdıklarını böylece fotoğraflarının başka sitelerde kullanılmasını engellemeyi
amaçladıklarını ifade etmiştir.54
Devrim sorumlusu dijital gazetelerinde kullandıkları yerel habere ilişkin
fotoğrafların haberden daha etkili olduğunu ifade ederek, okuyucuları ikna
etme gücünün olduğunu belirtmiştir. 55 Trakya Demokrat yöneticisi, haberlerin
tamamına muhabir yollayamadıkları durumların da olduğunu dile getirerek,
böyle zamanlarda mail yoluyla haber ve haber fotoğrafına ulaştıklarını
söylemiştir.56
Tablo 4.4. Kullanılan görsellere ilişkin veriler

Gazetenin Adı
Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Tekirdağ Şafak
Trakya
Trakya Demokrat
Toplam

Kullanılan
Görsel Sayısı
252
233
154
159
215
197
146
39
249
18
1662

Yerel

Kullanılan
Görsel Sayısı
6
6
10
15
13
31
9
3
7
6
106

Ulusal

Tablo 4.4.’te yerel gazetelerin dijital ortamda kullandığı yerel ve ulusal
görsel sayısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yerel görseller, başlık atılan
habere ilişkin konuyu anlatan yerel yöneticilerin, okulların, mahallelerin vs.
görsellerine ilişkin fotoğraflar olarak sınıflandırılmış, ulusal görseller ise
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi kamu kurumlarının haberlerinin yanı sıra

54Avrupa

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
56Trakya Demokrat’ın yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
55Devrim
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terör haberlerini, genel sağlık sigortasına ilişkin haberleri, işsizliğe ilişkin
görselleri vs. kapsamaktadır.
Gazetelerin yerel görsel malzemeleri, ulusal görsellere göre daha fazla
kullandığı Tablo 5.4.’te açık bir biçimde görülmektedir. Sonuç olarak, yerel
gazeteler dijital ortamda da yerel görsellerin daha fazla kullanılmasına önem
vermekte, ulusal haberlere ilişkin de yerel görselleri kullanmaya özen
göstermektedir.

Dijital Gazetelerin Haber Kategorileri
Gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan haberler incelendiğinde,
haberlerin ağırlıklı olarak yerel haberlerden oluştuğu ve bu haberlerin farklı
kategorilere ilişkin olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber üretim sürecinde
vatandaşları ilgilendiren farklı konularda haberlere yer vermeyi amaçladıklarını
ifade eden Marmara Haber yöneticisi şunları dile getirmiştir:
“Yerel gazete olarak görevimizin sadece Çerkezköy Belediyesi’nin ya
da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini ya da eksikliklerini
halka bildirmek olduğunu düşünmüyoruz. Farklı konular ve haber
içerikleriyle okurun karşısına çıkıyoruz. Böylece vatandaş yaşadığı
çevreye ilişkin hizmetleri takip ederken, sağlık haberlerine de
ulaşabilmekte aynı zamanda bölgedeki sporcuları ve onların
faaliyetlerini de öğrenebilmektedir.”57
Farklı kategorilerden haberlerin okuyucuya ulaşmasının, hem okuyucu
hem de gazete açısından avantajlı bir durum olduğuna değinen Çerkezköy
Bakış sorumlusu, bu sayede gazetenin toplumda saygınlığının arttığını ifade
etmiştir. Yönetici gazetenin her yerden ve her kesimden ulaşılabilir olmasının,
okuyucuda gazeteyi takip etme isteğini artırdığını vurgulamıştır. 58

57Marmara
58

Haber yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
Çerkezköy Bakış yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
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Tablo 4.5. Gazetelerde yayınlanan haberlerin kategorileri
Gazetenin
Adı

Sağlık

Ekonomi

Politika

Hizmet

Spor

Eğitim

Asayiş Güncel

Avrupa

12

7

12

66

48

46

33

36

Avrupa
Yakası
Çerkezköy
Bakış
Çerkezköy
Haber
Devrim

17

13

9

62

32

44

24

38

9

7

8

49

23

34

19

16

11

8

6

52

23

38

19

12

18

19

8

55

30

43

25

30

Haber
Trak
Marmara
Haber
Tekirdağ
Şafak
Trakya

17

7

11

59

40

42

20

31

7

5

4

53

26

31

17

13

4

3

1

10

5

8

7

6

8

16

9

68

43

57

31

24

Trakya
Demokrat

1

2

2

8

3

4

1

3

Toplam

104

87

70

482

273

347

196

209

Tablo 4.5.’te gazetelerin dijital ortamda 28 Mayıs-10 Haziran 2017
tarihleri arasında yayınlanan haberleri; Sağlık, Ekonomi, Politika, Hizmet,
Spor, Eğitim, Asayiş, Güncel adlı başlıklarla kategorize edilmiştir. Hizmet
kategorisinde hem ilçe belediyeleri, hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı
hizmetler, eksiklikler, yatırım planları gibi haber başlıkları yer almaktadır.
Tablodan da anlaşılacağı üzere hizmet kategorisi en fazla haberin yer aldığı
kısımdır. Devrim ve Avrupa Yakası Çorlu ilçesinde yayınlanan, aynı haber
kaynaklarının sunduğu bilgilerden faydalanan gazetelerdir. Hizmet
kategorisindeki haber sayıları bu yüzden birbirine yakın olarak tespit
edilmiştir. En fazla haber Avrupa ve Trakya’da yayınlanmıştır. Bu gazeteler
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Tekirdağ merkezde yayınlandığından, daha fazla haber kaynağına sahiptirler
ve aynı kişinin gazeteleridir. Trakya Demokrat web sitesini aktif olarak
kullanmadığı için haber sayısı azdır. Fakat onun da en fazla girdiği haber
başlığı hizmet kategorisine ilişkindir. Çerkezköy Haber’in ve Marmara
Haber’in de en fazla yayınladıkları haberler hizmet kategorisi başlığı altında
toplanmıştır. İki gazetenin yakın sayıda haber yayınlaması tesadüf değil,
gazetelerin aynı kişinin sahipliğinde yayınlanması ve aynı ofiste
düzenlenmesidir.
İkinci sırada en fazla haberin yayınladığı kategori eğitim kategorisi
olarak saptanmıştır. Bunda en önemli faktör ise, gazetelerin incelendiği
tarihlerde 2016-2017 eğitim-öğretim hayatının sona ermesidir. Eğitim
kategorisinde ağırlık olarak okulların mezuniyet törenleri haberlerine, yaz
döneminde öğrenciler için açılması planlanan kurslara, yaz okullarına ilişkin
haberlere yer verilmiştir. Haberlerden 5 tanesi anne ve bebek arasındaki
ilişkiyi geliştirmek adına hazırlanan eğitici haberlerdir.
Eğitim haberlerine ilişkin en fazla haber yine Trakya ve Avrupa’dadır.
Avrupa Yakası ve Devrim bu gazeteleri takip etmektedir. Çünkü bu gazeteler
sanayi ilçesi olan ve gelişmişlik düzeyi bakımından diğer ilçelerden daha önde
olan Çorlu’da yayınlanmaktadır.59 Bu etken Çorlu’daki özel okul sayısının
artmasını sağlamış okul sayısı diğer ilçelerden fazla olduğu içinde Avrupa
Yakası ve Devrim eğitim haberlerinde öne çıkmıştır.
Trakya Demokrat ve Tekirdağ Şafak, web sitelerine gün içerisinde
düzenli olarak haber yüklemediklerinden, eğitim haberleri sayıları azdır.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ’daki okullar spor faaliyetlerine
önem vermekte, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri spor kulüplerine
destek olmaktadır. Spor kategorisinde yine en çok haber yayınlayan iki gazete
Avrupa ve Trakya’dır. Bu gazeteleri Haber Trak takip etmektedir. Çerkezköy
(Çerkezköy Haber, Çerkezköy Bakış, Marmara Haber) ve Çorlu (Devrim,
Avrupa Yakası) ilçelerinde yayınlanan gazetelerin spor haberlerine ilişkin
yayınladıkları haber sayıları birbiriyle neredeyse aynıdır. Bu durum

59

Avrupa Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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gazetelerin aynı haber kaynaklarından bilgilere ulaştığının göstergesi olarak
yorumlanmıştır.
Güncel Haber kategorisinde Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının
düzenlediği iftar yemekleri, açılış törenleri, festival, konser haberleri vs. gibi
haberler yer almaktadır. Çalışmanın araştırma kısmı Ramazan ayına denk
geldiğinden bu kategoride yer alan 209 haberin 154 tanesi iftar yemeklerinin
verileceği ve verildiğine ilişkin hazırlanan haberlerden oluşmaktadır. Güncel
haber sayısı en fazla Avrupa Yakası’dır. Avrupa bu kez ikinci sırada kalmıştır.
Asayiş haberleri kategorisinde; bölgede meydana gelen, hırsızlık, gasp,
tutuklama, uyuşturucu kaçakçılığı, trafik kazası gibi polisiye haberler yer
almaktadır. Gazete yöneticileri ile yapılan görüşmelerde Tekirdağ halkının en
çok bu kategorideki haberleri takip edip, bu haberlere yorum yaptığı bilgisine
ulaşılmıştır. Avrupa Yakası sorumlusu bu durumu şöyle değerlendirmiştir:
“Vatandaşlar kaza, cinayet, hırsızlık gibi olayları yakından takip
ediyorlar. Bundaki en önemli etken merak duygusu. Hele bir de haber
ulusala yansıdıysa, adeta bir dizinin gelecek bölümünü merak eder gibi
bizleri arayıp, habere ilişkin detaylı bilgiler istiyorlar. Suçlunun nereye
götürüldüğü, ne kadar ceza aldığı ya da alacağı gibi konuları yakından
takip ediyorlar. Haberlerin altına bir saat gibi zaman diliminde 20-25
yorum düşüyor. Biz de şaşırıyoruz.” 60
Araştırma boyunca gazetelerde toplam 196 asayiş haberi yer almış, bu
haber kategorisinde en çok yayın yapan gazete Tekirdağ’da yayınlanan Avrupa
olmuştur. Trakya asayiş haberleri sırasında ikinci sırada yer alırken, Çorlu’da
yayınlanan Devrim ve Avrupa Yakası gazeteleri listeyi takip etmiştir. Haber
Trak Tekirdağ merkezde yayınlanmasına rağmen bu kategoride yayınlanan
haber sayısı 20’de kalmıştır. Bu durum gazetenin o dönemde eğitim
haberlerine ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır.

60Avrupa

Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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Trakya Demokrat 2 hafta boyunca sadece 1 asayiş haberi yayınlamış, bu
haber de, diğer gazetelerde daha önceki bir zamanda yayınlanan uyuşturucu ve
esrar kaçakçılığına ilişkin haber olmuştur. Haberin görseli incelendiğinde
fotoğrafı, gazetenin muhabirinin çekmediği anlaşılmakta, haberin üye olunan
bir ajanstan alındığı düşünülmektedir. Çünkü haber hem bayatlamış hem de
haber üretim aşamasında görsel kullanılırken seçici davranılmamıştır.
Tablo 5.5.’ten anlaşılacağı üzere, 104 adet sağlık haberinin yayınlandığı
gazetelerde, en fazla sağlık haberi yayınlayan 18 haberle Devrim olmuştur.
Avrupa Yakası ve Haber Trak da 17 haberle Devrim’i takip etmiştir.
Gazetelerde yayınlanan sağlık haberleri ağırlıklı olarak ramazanda beslenme
ve su tüketimi konularına ilişkin haberlerdir. Bu haberler hazırlanırken uzman
görüşlere yer verilmiştir.
Ekonomi haberlerinin yayınlandığı gazetelerde, araştırmanın yapıldığı
iki haftalık süreçte toplam 87 adet ekonomi haberi yer almıştır. Ağırlıklı olarak
çiftçiliğe ilişkin haberlere yer veren gazeteler, bu kategoride ulusal haberleri de
yayınlamıştır. Doların yükselmesi, maaş primleri, ülkenin ithalat ve ihracatına
ilişkin haberler gazetelerde çıkmıştır. Bu kategoride 19 haberle en çok haberi
Devrim yayınlamıştır. Gazete 5 tane ekonomi haberini Çorlu’da faaliyet
gösteren fabrikaların yatırımlarına ilişkin olarak hazırlamıştır. Devrim’i
Trakya takip etmiş, üçüncü sırada ise Avrupa Yakası yer almıştır. Gazetelerde
en az yayınlanan haber içeriği politika haberleri olmuştur. Bu kategoride yer
alan haberler, siyasi partilerin faaliyetleri, katıldıkları etkinlikler ve ülke
siyasetidir.
Tablo 5.5.’in detaylı olarak incelenmesiyle görülmüştür ki; Tekirdağ’da
yayınlanan dijital gazeteler vatandaşların ilgisini çeken, onların gündelik
yaşamını etkileyen ve düzenleyen olay, durum ve konulara ilişkin haberlere yer
vermektedir. Hizmet haberlerinin ağırlığının fazla olması gazetelerin, kamu
kurumlarının halk adına takipçisi olduğunun göstergesidir. Eğitim haberleri
yine yerel halkın bizzat kendi çocukları ve yakınlarına ilişkin haberlerin yer
aldığı kategoridir. Spor kategorisinde yer alan haberler vatandaşların,
yaşadıkları bölgedeki spor faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamakta, Güncel Haberler ise Tekirdağlıların günlük yaşamda başlarına
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gelen olayları, yaşadıkları durumları içermektedir. Asayiş haberleri ile il
genelinde meydana gelen olayları takip eden vatandaşlar, sağlık, ekonomi ve
politika kategorilerinde yer alan haberlerle de yaşadıkları şehirden haberdar
olmaktadırlar.

Gazetelerde Yayınlanan Köşe Yazıları ve Video Haberler
Çalışma kapsamında incelenen gazetelerde 139 köşe yazısının
yayınlandığı tespit edilmiştir. Devrim, Haber Trak, Çerkezköy Bakış,
Çerkezköy Haber, Marmara Haber, Trakya ve Avrupa gazeteleri sahiplerinin
de köşe yazarlığı yaptığı tespit edilmiştir. Haber Trak, Trakya ve Avrupa
sahiplerinin neredeyse her gün gazeteye en az 1 köşe yazısı verdikleri
görülmüştür. Bu 3 gazete Tekirdağ’da Basın İlan Kurumu’nun ek kontenjanına
hak kazanmış gazetelerdir. Köşe yazılarının sürekli olarak güncellenmesi ve
gazete sahiplerinin de gazetelere köşe yazısı yazmasının sebebinin bu ödeneği
almak olduğu, yapılan görüşmelerle tespit edilmiştir.
Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Yezdan Uğurlu ile yapılan
görüşmede, yerel gazetelerin dijital gazeteleri aracılığıyla Basın İlan
Kurumu’ndan ek kontenjan alabildiği bilgisine ulaşılmış, Uğurlu konu ile ilgili
olarak şunları kaydetmiştir:
“Ek kontenjan yöntemiyle gazeteleri dijital ortama geçmeleri için
teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu kontenjandan yararlanmak isteyen gazete
yöneticilerinin yazılı olarak ek kontenjandan yararlanma talebinde
bulunması gerekiyor. Ek gösterge almak için dijital gazetelerin haber
sitelerinde, ilgili gün içerisinde farklı konuları içeren en az on beş yerel
ve güncel haberle bu haberlerle ilgili resim ya da fotoğraf yüklenmesi,
dijital gazetede süresi 20 saniyenin altında olmamak üzere 1 güncel
video haber yayınlaması ve iki köşe yazısına yer verilmesi
gerekmektedir. Dijital gazetede kurumun resmi ilanlarını içeren dijital
pano uygulaması da bulunuyorsa gazete, 1/6 oranında ek gösterge
almaya hak kazanıyor.”61

61Yezdan

Uğurlu ile yapılan görüşme. (2017, 12 Mayıs). Basın İlan Kurumu, Ankara.
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Tablo 4.6. Gazetelerde yayınlanan köşe yazılarına ve köşe yazarı sayılarına ilişkin
veriler

Gazetenin Adı
Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Tekirdağ Şafak
Trakya
Trakya Demokrat
Toplam

Yayınlanan Köşe Yazısı
Sayısı
24
0
4
5
19
34
8
2
27
16
139

Köşe Yazarı Sayısı
6
6
5
30
9
13
50
3
19
5
146

Tablo 4.6.’da Haber Trak’ın köşe yazarı sayısının 13, araştırmanın
yapıldığı sürece yayınlanan köşe yazısı sayısının 34 olduğu görülmektedir.
Köşe yazılarında yerel konulara değinilmekte ve ağırlıklı olarak belediyecilik
faaliyetlerine ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır. İnceleme yapılan süre
boyunca hafta için en az 2, hafta sonları en az 1 yeni köşe yazısı gazetede
yayınlanmıştır.
Trakya köşe yazarı sayısı 19’dur. İnceleme süresi esnasında gazetede
yayınlanan köşe yazısı sayısı 27’dir. Gazetede Pazar günleri köşe yazısı
yayınlanmamakla birlikte Cumartesi günleri en az 1 yeni köşe yazısı
yayınlanmış, hafta içi ise bu sayı en az 2 olmuştur. Gazetede yayınlanan köşe
yazıları yerel konuları içermekle beraber zaman zaman siyasi içerikli yazılar da
yazıldığı görülmüştür (4 tane).
Avrupa’da 6 köşe yazarı bulunmakla birlikte gazetede 24 köşe yazısı
yayınlanmış bu köşe yazılarının içeriği ise eğitim-öğretim faaliyetleri,
belediyecilik faaliyetleri ve yazarların hayat tecrübelerine ilişkin konulardan
oluşmaktadır. Gazete, diğer 2 gazete gibi Basın İlan Kurumu’ndan ek kontenjan
aldığından hafta içi her gün en az 2 köşe yazısı yayınlamıştır. Pazar günlerinde
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yeni köşe yazısı girilmeyen Avrupa’da, Cumartesi günleri en az 1 yeni köşe
yazısı yer almıştır.
Devrim’in 9 köşe yazarı bulunmasına rağmen, köşe yazarlarından Erdal
Özcan isimli yazar, 2 yıl önce hayatını kaybetmiştir. Fakat siteye güncelleme
yapılmamış, köşe yazarı sayısı 9 olarak kalmıştır. Gazete en çok Pazartesi
günleri köşe yazısı yayınlamaktadır. Bunun nedeni gazetenin Cumartesi
öğleden sonra ve Pazar günleri gazetenin tatil olması, dolayısıyla önceden
hazırlanan Cumartesi gününe ait gazetenin ancak Pazartesi günü dijital ortama
aktarılmasıdır. 6 Köşe yazarı bulunan Avrupa Yakası Çorlu ve Tekirdağ’da
okunan bir gazete olmasına rağmen, iki haftalık süreçte hiç yeni köşe yazısı
yayınlamamıştır. 5 köşe yazarı bulunana Trakya Demokrat ise gün içerisinde
en fazla 3 haber güncellemesi yapmasına rağmen hafta içi her gün köşe yazısı
yayınlamıştır. Güncellenen köşe yazılarının 11 tanesi gazetenin sahibine aittir.
Çerkezköy Bakış’ta 5 köşe yazarı bulunmasına rağmen gazetede
inceleme yapılan süreçte 4 yeni köşe yazısı yayınlanmıştır. Köşe yazılarının
içeriği Çerkezköy’e yapılan yatırımlar ve ramazan ayına ilişkin konulardır.
Marmara Haber ve Çerkezköy Haber’de toplamda 80 tane köşe yazarı olduğu
görülmektedir. Köşe yazarlarının büyük çoğunluğu Çerkezköy ve Çorlu’da
faaliyet gösteren özel hastanelerin doktorlarıdır. Bu doktorlar sağlığa ilişkin
yazılar kaleme almışlardır. 2 haftalık süreçte toplamda 13 köşe yazısı
yayınlanmıştır. Tekirdağ Şafak genel anlamda dijital gazetesini güncel
tutmamaktadır. 3 köşe yazarı bulunan gazetede, incelemenin yapıldığı sürede
toplamda 2 köşe yazısı yayınlanmıştır.
Avrupa, Trakya ve Haber Trak hafta içi her gün dijital gazetelerine 20
saniyenin üzerinde güncel video haber yüklemişlerdir. Bu haberlerin
içeriklerinde mezuniyet törenleri, sanatsal faaliyetler, eğlence görüntüleri,
belediye çalışanlarının açıklamaları, suçluların polis merkezine götürülme
anları gibi kesitler yer almaktadır. Ayrıca bu haberlerin kenarında Video Haber
ibaresi yer almaktadır. Pazar günleri Trakya ve Avrupa video haber
yayınlamamıştır. Haber Trak ise iki haftalık süreçte bir Pazar günü video haber
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yayınlamış, diğer Pazar günü yayınlamamıştır. Buradan da bu gazetenin hafta
tatil de olsa, haberlerini güncellediği bilgisine erişilmiştir.

4.2.5. Dijital Gazetelerin Gelir Kaynakları
Tekirdağ’da yayınlanan dijital gazetelerin 3 gelir kaynağı
bulunmaktadır. Bu kaynakların ilki Basın İlan Kurumu’ndan alınan resmi
ilanlar, ikincisi özel ilanlar, üçüncüsü de abonelik sistemiyle siteye üye olan
kullanıcıların ödedikleri ücretlerdir. Üyelik sisteminin olduğu tek gazete
Trakya’dır. Diğer gazetelerden Avrupa Yakası hariç tümünün haberlerini dijital
ortama aktardığı görülmüştür. Trakya yöneticisine üyelik sistemini neden
kullandıkları sorulmuştur. Yönetici, şunları ifade etmiştir:
“Bazen özel haberlerimiz oluyor, diğer gazetelerde yayınlanmıyor
bunlar. Bu haberleri basılı gazete de yayınlamıyoruz. Sadece dijital
gazetede yer alan haberleri üyelerimiz okuyabiliyor. Bu haberler
genellikle Tekirdağ’a yapılması planlanan yatırımlara, sanayicilerin
çalışma alanlarında yapılması planlanan düzenlemelere vs. ilişkin
oluyor. Üyelik sistemi ile çok fazla bir gelir elde etmiyoruz ama yine de
az da olsa kazanç sağlıyor.”62

Resmi İlanlar
Resmi ilan gelirleri olan gazeteler, bu gelirlerden yararlanmak için
kurumun yerine getirilmesini istediği şartları sağlamışlardır (Bu kısımdan
birinci bölümde bahsedilmiştir). Resmi ilanları kendi web sayfasında
yayınlama zorunluluğu olan gazeteler bu ilanları yayınlamaktadır. Haber Trak,
Trakya ve Avrupa ek kontenjan dahilinde kurumdan aldığı reklamın 1/6
oranında daha gelir elde etmektedir. (Ek gösterge alma yönergesinden 5.
bölümde bahsedilmiştir). Resmi ilanları dijital ortamlarında yayınlayan bu
gazeteler; tirajlarına, basılı gazetelerinin boyutlarına, çalıştırdıkları vasıflı
personel sayısına, gazetelerin kuruluş tarihine ve bölgede bulunan gazetelerin
sayısına göre resmi ilanlardan pay almaktadır.

62

Trakya yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
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Tablo 4.7. Dijital gazetelerde yayınlanan resmi ilan sayılarına ilişkin veriler
Gazetenin Adı
Dijital Gazetede Yayınlanan Resmi
İlan Sayısı
Avrupa
27
Avrupa Yakası
31
Çerkezköy Bakış
24
Çerkezköy Haber
23
Devrim
36
Haber Trak
27
Marmara Haber
26
Tekirdağ Şafak
19
Trakya
25
Trakya Demokrat
19
Toplam
257

Araştırmanın yapıldığı süre boyunca 10 gazetede toplam 257 aktif resmi
ilanın yayınlandığı görülmüştür. Bu ilanlar gazetelerin erişim olanağı
sağladığı ilan.gov.tr adresinden takip edilmiş, her gazetenin yayınladığı ilan,
kendi internet gazetesinden görüntülenmiştir. En fazla resmi ilanı Devrim’in
aldığı saptanmış, onu Avrupa Yakası’nın takip ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Devrim’in Tekirdağ’da Malkara, Çorlu, Çerkezköy ilçelerine dağıtımının
olması, basılı gazetenin kuşe kağıtta yayınlanması ve gazetenin 12 sayfa olarak
çıkarılması resmi ilan sayısının diğer gazetelerden fazla olmasını sağlamıştır.
Haber Trak, Avrupa ve Trakya’nın yayınladıkları resmi ilan sayıları birbirine
eşittir. Bu gazeteler aynı zamanda ek kontenjandan yararlanmakta, aldıkları
tutara 1/6 oranında ek gösterge uygulanmaktadır. Çerkezköy’de yayınlanan üç
gazetenin aldığı resmi ilan sayıları da yaklaşık olarak birbirine denktir. 3
gazetenin içeriği zaten birbirine benzemekte, sayfa sayıları eşit basılmaktadır.
En az resmi ilan alan gazeteler Tekirdağ Şafak ve Trakya Demokrat’tır. Bu
gazetelerin diğer gazetelere göre daha az resmi ilan almalarındaki nedenlerin
63

Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında sitede bulunan resmi ilanların tamamı 28 Mayıs-10
Haziran 2017 tarihleri arasında yayınlanmamıştır. Bu ilanların bir kısmı araştırmanın yapıldığı
tarihten önce siteye yüklenmiş olup aktif ilan başlığı altında yayınlanmaya devam etmektedir.
63
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arasında; gazetelerin diğer gazetelere göre kuruluşlarının yeni olması, sayfa
sayılarının 10 olması ve Tekirdağ’da merkez ilçe statüsündeki
Süleymanpaşa’da vasıflı gazete sayısının diğer ilçelere göre fazla olması ve
gazetelerin alacağı ilanın bölünmesi yer almaktadır. Resmi ilanların dağıtılması
esnasında kimi zaman yapılan uygulamaların yanlış olduğuna değinen Haber
Trak yöneticisi şunları ifade etmiştir:
“Tekirdağ yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi olan bir ildir.
Dolayısıyla eskiden valiliğin yürüttüğü resmi ilan işine artık Basın İlan
Kurumu bakıyor. Bursa ile Tekirdağ’ı aynı kefeye koyarak bizleri 7
vasıflı personel çalıştırmaya zorlamaları yanlış. Bursa’daki vasıflı
gazete de 7 eleman çalıştırıyor ben de. Oradaki gazetelerin aldığı resmi
ilan miktarı bizden çok daha fazla. Yılsonu geldiğinde ikimizde aynı
sayıda personel çalıştırmışız, aynı koşulları sağlamışız giderimiz aynı
oluyor, gelirimiz ise farklı. O daha çok kazanıyor ben daha az.”64
İlçeler arasında da bu koşulların adaletsizliğe neden olduğuna vurgu
yapan yönetici; nüfusu 250 bin olan Çorlu ile nüfusu 50 bin olan Malkara
ilçelerindeki gazetelerde, Basın İlan Kurumu’nun aynı vasıfları aramasını
yanlış bulmaktadır. 250 binlik nüfuslu Çorlu’da çalıştırılabilecek 7 vasıflı
personelin bulunmasının kolay olduğuna vurgu yapan gazete sorumlusu, 50 bin
nüfuslu Malkara’da bu işin çok daha zor olduğunu dile getirmektedir. Yönetici
bu konuda Basın İlan Kurumu’nun, nüfus ve yüzölçümü kriterlerini de resmi
ilan alma kriterlerine dahil etmesini ve ilçeleri içerisinde bulunduğu koşullarla
değerlendirmesi gerektiğini savunmaktadır.65
Trakya Demokrat sorumlusu da aynı soruna vurgu yaparak kurumun
aracı olmadığı reklamlardan aldığı %15’lik komisyonu almaması gerektiğini
ifade ederek:
“Bizim kendi çabamızla ayarladığımız kurumların bayram
tebriklerinden, kutlama mesajlarından %15 komisyon alıyor Basın İlan
Kurumu. Bence bunu yapmamalı çünkü ilanının alımı esnasında hiçbir
64Haber
65Haber

Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
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girişimi, yardımı yok. Sadece tahsilat aşamasında karışıyor, bu da bizi
olumsuz etkiliyor. Kurum aynı zamanda sahaya inmeden bir takım
kuralları koyuyor. Biz asgari ücretli 3 personelin maaşını zor ödüyorken,
7 personel çalıştırmak bizlerin belini büküyor. Asgari ücrete yapılan
zamlarla işimizi iyice zorlaştı. Dijital gazeteyi yayınlamamıza da neden
olan olay Basın İlan Kurumu’nun dijital gazete yayınlamak için bizleri
zorlaması oldu. Dijital gazetelere erişimin ücretsiz olması bizlerin
tirajlarının düşmesine sebep oldu.”66 ifadelerini kullanmıştır.
Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Yezdan Uğurlu ise gazetelerde
vasıflı personel çalıştırılmadığı takdirde gazetelerin sadece ilan yayınlanmak
için çıkarıldığını ifade etmiştir. Uğurlu, vasıflı personel istihdam edilmediği
takdirde birçok imla hatasının önemsenmediği, haber değeri taşımayan
olayların gazetelerde yer aldığına vurgu yapmıştır. Aynı zamanda vasıflı
personel çalıştırma zorunluluğu ile gazetelerin kalitelerinin yükseldiğini ve
vasıflı elemanların istihdama katılmalarının önünün açıldığı ifade edilmiştir.
Her bir şehir ve ilçe için tek tek düzenleme yapmanın mümkün olmadığına
vurgu yapan Uğurlu, kuralların gazeteden gazeteye değişmeyeceğini, herkese
eşit oranda uygulanacağını dile getirmiştir. Uğurlu, %15’lik komisyon
uygulamasının esasında şöyle olduğunu ifade etmiştir:
“Biz Basın İlan Kurumu olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının
devletin kasasından verdiği ilanların takibini yapıyoruz. Bir belediye
başkanının kendi adıyla verdiği bir ilandan %15 lik pay almıyoruz.
Bayram tebriği mesajında sadece İ. Melih Gökçek imzası olduğunda bu
Basın İlan Kurumu’nun takibine girmiyor. O ilan kişinin kendi cebinden
bedelini ödediği ilan kategorisinde yer alıyor. Fakat bayram mesajının
altında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek yazdığı an
iş değişiyor. O zaman o ilanın bedelini gazeteye, belediye yani devlet
ödüyor. Bizlerin görevi devletin parasının takibini yapmaktır. Ayrıca
vasıflı olmadığı halde haftalık gazete çıkaran gazeteler de
belediyelerden ya da kamu kurum kuruluşlarından bu tarz ilanlar

66Trakya

Demokrat’ın yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
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alıyorlar. Onlardan da %15lik pay alıyoruz. Üstelik bu gazetelere ilan
da vermiyoruz. Onlar durumu kabul ederken, Basın İlan Kurumu’ndan
resmi ilan aldığı halde durumun haksızlık olduğunu ifade eden gazeteler
yanlış düşünüyorlar, olayları yanlış aksettiriyorlar.”67
Dijital gazeteciliğin çağın gerekliliği olduğunu da belirten Uğurlu,
insanların artık basılı gazetelere eskisi kadar yönelmediğini söyleyerek bu
noktada dijital ortamın nimetlerinden yararlanmanın gazetelere de faydası
olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Uğurlu ek kontenjan uygulamasının da
dijital gazeteciliğe teşvik amaçlı tasarlandığını dile getirmiştir. 68 Basın İlan
Kurumu’nun ve gazete sahiplerinin düzenlenen uygulamalar karşısında kimi
zaman birbirine ters düştükleri görülmektedir. Her iki taraf da bu konulara
ilişkin toplantılar yapıldığını ifade etmiş, sorunlara ilişkin çözüm arayışlarına
katkı sunduklarını dile getirmişlerdir.

Özel Reklamlar
Araştırma yapıldığı süre boyunca gazetelerde toplam 33 özel ilanın
olduğu tespit edilmiştir. Özel reklamların fiyat tarifelerine ilişkin bilgiler,
gazete yöneticileri tarafından gizli tutulduğundan bu bulgulara ulaşılamamıştır.
Tablo 4.8. Dijital gazetelerde yayınlanan özel reklam sayılarına ilişkin veriler.

Gazetenin Adı
Avrupa
Avrupa Yakası
Çerkezköy Bakış
Çerkezköy Haber
Devrim
Haber Trak
Marmara Haber
Tekirdağ Şafak
Trakya
Trakya Demokrat
Toplam

67Yezdan
68Yezdan

Özel Reklam Sayısı
0
5
6
7
4
3
5
1
2
0
33

Uğurlu ile yapılan görüşme. (2017, 12 Mayıs). Basın İlan Kurumu. Ankara.
Uğurlu ile yapılan görüşme. (2017, 12 Mayıs). Basın İlan Kurumu. Ankara.
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Tablo 4.8.’de gazetelerde yayınlanan reklam sayılarına ilişkin bilgiler
yer almaktadır. Araştırma süresince en fazla özel reklam Çerkezköy Haber’de
yer almıştır. Bu reklamlar; emlak, özel okul, özel hastane, matbaacılık ve gıda
sektörlerine aittir. Çerkezköy Bakış’ta yayınlanan reklamlar; hastane lokanta ve
emlak reklamlarından oluşmaktadır. Marmara Haber’de yayınlanan ilanlar
Çerkezköy Haber’de yayınlanan reklamların aynısı olup, Avrupa Yakası’nda
yayınlananlar; bijuteri, kolej ve özel hastane tanıtımlarıdır. Devrim’de özel
hastane ve özel okul reklamları yer almıştır. Haber Trak; emlak ve araç
sektörüne ilişkin reklamları yayınlamış; Trakya’da ise emlak ve lokanta
reklamları yer almıştır. Tekirdağ Şafak kendi firmasının reklamına logosunun
yanında yer vermiş, Trakya Demokrat ve Avrupa özel reklam
yayınlamamışlardır.
Özel reklamları yayınlayabilmek için ayrı bir Pazarlama Departmanları
olduğunu ifade eden Devrim yöneticisi, bu birimin ağırlıklı olarak fabrikadaki
matbaa işlerine yönelik çalıştığını ifade etmiş, zaman zaman da gazete için
reklam alındığını kaydetmiştir. 69 Çerkezköy Bakış sorumlusu, gazetelerinin
Çerkezköylüler tarafından bilindiğini, dijital gazetelerine reklam almak için
özel bir çaba sarf etmediklerini ifade etmiştir. Basılı gazete yayınlanan özel
reklamları çoğu zaman ücret almadan dijital gazetelerine de koyduklarını ifade
eden gazete yöneticisi bu durumun reklam verenleri memnun ettiğini
vurgulamıştır.70 Tekirdağ Şafak sorumlusu ise, dijital gazetelerinin henüz
yapım aşamasında olduğunu bu nedenle şimdilik sadece basılı gazetelerine özel
reklam aldıklarını ifade etmiştir. 71 Trakya yöneticisi, Avrupa ve Trakya
gazetelerine verilen özel reklamları sadece Trakya’da yayınladıklarını,
Avrupa’ya özel reklam koymadıklarını, bu gazeteyi yerel haberler ile
doldurmayı tercih ettiklerini söylemiştir. 72
Gazeteler resmi ilan aldıkları için, özel reklamlara çok fazla
eğilmemişlerdir. Resmi ilanların ödemelerinin zamanında yapılması ve bu ilan

69Devrim

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
Bakış yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
71Tekirdağ Şafak yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
72Trakya yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
70Çerkezköy
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türünün günlük gazete için garanti gözüyle görülmesi, gazetelerin özel reklama
yönelmelerini engellemiştir. Gazeteler çoğunlukla basılı gazetelerine aldıkları
özel reklamları dijital sayfalarında yayınlamaktadır.

4.2.6. Dijital Gazetelerin Haber Kaynakları
Gazeteciler haber kaynaklarına ulaşmadan önce fotoğraf makinesi, video
kayıt makinesi ve ses kayıt cihazlarını yanlarına almakta, bazen zaman kaybını
önlemek adına ofise dönemden internet ortamında haberlerini bürolarına
iletmektedir. Haberlerin üretim aşamasında Photoshop, Indesign gibi tasarım
programları kullanılmaktadır. Yapılan görüşmelerde ve analizlerde gazetelerin
haber kaynakları genel olarak basılı gazetelerinin haber kaynaklarından bir
farklılık göstermemiş, internet sayesinde E-Mail, Facebook, Twitter gibi
ortamlar aracılığıyla haberlere ulaşıldığı bilgisine erişilmiştir. Gazete basılı da
olsa dijital de olsa haber kaynakları ile sıkı ilişkiler kurmanın önemine vurgu
yapan Avrupa Yakası sorumlusu:
“İnternet ortamında yayınladığımız haberlerimizin kaynakları basılı
gazetede yayınlanan haber kaynaklarımızla aynı. Bizim için haberin bu
bölgeyi yansıtması yani yerel olması önemli. Haberi yaparken
muhabirlerimiz, en yetkin haber kaynağına ulaşması gerektiğinin
bilincinde hareket etmekte, bu noktada bazen haber kaynakları ile yüz
yüze görüşmekte bazen de internetin sunduğu olanaklardan
faydalanmaktadır. Ortam ne olursa olsun, haber kaynaklarımız ile her
zaman saygılı mesafeli ilişkiler kurarak okuyucumuza en doğru bilgiyi
ulaştırmayı arzularız.” demiştir.73
Gazetelerin haber kaynakları araştırma süresince şöyle tespit edilmiştir:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, özel okullar, Bakkallar
Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, devlet hastaneleri, özel hastaneler, bölgede
yaşayan vatandaşlar, Emniyet Müdürlüğü, cem evleri, camiler, amatör spor
takımları yöneticileri, özel sektörlerin yatırım danışmanları, esnaflar vs.

73Avrupa

Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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4.2.7. Dijital Gazetelerin Kullanıcı Analizleri
Tekirdağ’da yayınlanan dijital gazetelerin kullanıcı analizlerine ilişkin
bilgiler, gazetelerin web sayfalarına giriş sayısı ve oturum açılma sayısına
ilişkin olarak düzenlemiştir. Bu bilgilere gazetelerin yöneticileri sayesinde
ulaşılmıştır. Bilgilere erişebilmek için Google’ın web analiz programı Google
Analytics’in kullanıldığı ifade edilmiştir. Fakat araştırma kapsamındaki
gazetelerden sadece 4 tanesi bu programdan haberdardır. Bu gazeteler
Çerkezköy Bakış, Devrim, Avrupa Yakası ve Haber Trak’tır. Geriye kalan 6
gazete bu uygulamadan habersizdir.
Tablo 4.9. Gazetelerin kullanıcı analizleri verileri 74

Gazetelerin Web Adresleri
http://www.avrupagazetecilik.com.tr/
http://www.avrupayakasi.com.tr/
http://www.cerkezkoybakis.com.tr/
http://www.cerkezkoyhaber.com.tr/
http://www.demokrattrakya.net/
http://www.devrimgazetesi.com.tr/
http://www.habertrak.com.tr/
http://www.marmarahaber.com.tr/
http://www.safakgazetesi.com.tr/
http://www.trakyagazetesi.com.tr/

Sayfaya Giriş
Sayısı
7800-8200
3000-4000
8500-10000
4800-5250
-

Oturum
Açma Sayısı
8000-8500
4000-4500
8000-10000
4750-5500
-

Kullanıcı ve oturum açma sayılarına erişilemeyen gazeteler için,
“teknolojinin sunduğu imkanları yeteri kadar kullanamıyor.” şeklinde bir
74

“Analytics, giriş sayısını oturum sayısından farklı bir şekilde hesaplar. Giriş sayısı ile oturum
sayısının aynı olmasını beklemenize rağmen, raporlarınızda bu metrikler için farklı değerler
görebilirsiniz. Giriş Sayısı, bir oturumda gerçekleşen ilk sayfa görüntüleme veya ekran
görüntülenme isabeti sonucunda artar. Öte yandan, Oturum sayısı, isabet türünden bağımsız
olarak bir oturumdaki ilk isabet sonucunda artar. Dolayısıyla, bir oturumdaki ilk isabetin etkinlik
isabeti olabileceği mülkler için giriş sayısı ile sayfa görüntüleme sayısı veya ekran görüntülenme
sayısı birbirini tutmayabilir. Bazı raporlarda giriş sayısı ile oturum sayısı metriklerini doğrudan
karşılaştırdığınızda
veya tarih boyutunu
kullandığınızda
uyuşmazlıklar
görülür”
(https://support.google.com/analytics/answer/2956047?hl=tr adresinden 20 Mayıs 2017
tarihinde alınmıştır).
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değerlendirme yapılması mümkündür. Çünkü internet ve teknolojinin bu denli
yaygın kullanıldığı bir ortamda böyle bir bilgi eksikliğinin saptanmasının başka
bir nedeni bulunmamaktadır.
Tablo 4.9. incelendiğinde bilgilerine erişilen dört gazeteden üçünün
internet editörü istihdam ettiği bilinmektedir. Gazetelerden sadece Avrupa
Yakası’nın internet editörü bulunmamaktadır. Gazetelerin web siteleri için
internet editörünün istihdam etmesi gazetenin bu işi ciddiyetle yaptığının en
önemli göstergelerindendir. Tablodan, en fazla oturum açma sayısına sahip
olan gazetenin Çorlu’da yayınlanan Devrim olduğu anlaşılmaktadır.
Devrim’in hem kuruluşu oldukça eskidir, hem de gazete çeşitli ilçelerde
dağıtılmaktadır. Bu durum gazetenin daha fazla kullanıcıya sahip olmasına ve
dijital gazetenin daha fazla görüntülenmesini sağlamaktadır. Avrupa Yakası
Çorlu’da yayınlanmakta, Çerkezköy’e de dağıtılmaktadır. Gazete vatandaşlar
tarafından tanınmakta, bu durum gazeteye giriş sayısı sayısının yaklaşık 8000,
oturum açma sayısının günlük 8000-9000 civarında olmasını sağlamaktadır.
Çerkezköy Bakış sadece Çerkezköy’de, Haber Trak da sadece Tekirdağ’da
dağıtılmakta, buralarda başka günlük gazeteler de çıkarılmaktadır. Bu durum
her iki gazete için de için kullanıcı sayısının 3000 ile 5000 arasında olmasına,
oturum açma sayılarının 3000-5500 arasında seyretmesine neden olmaktadır.
Yapılan görüşmelerde gazete yöneticileri, gazetelerinin gayri resmi tıklanma
oranlarına ilişkin şu bilgileri vermişlerdir:
“Avrupa: 10000
Avrupa Yakası: 9000-10000
Çerkezköy Bakış: 5000-6000
Çerkezköy Haber: 6000
Devrim: 10000
Haber Trak: 5000
Marmara Haber: 5000-6000
Tekirdağ Şafak: 5000
Trakya: 10000
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Trakya Demokrat: 5000”75
Verilen ortalama değerler ve elde verilen veriler dört gazete üzerinden
karşılaştırıldığında, gazete yöneticilerinin ortalama tıklanma olarak verdikleri
rakamlar ile Analytics verileri uyuşmaktadır. Bu durum diğer gazeteler için de
doğru olarak kabul edilir ise, Tekirdağ yerel basının dijital ortamda yayın
yapan vasıflı gazetelerinin günlük takipçi sayısı ortalama 75.000 civarındadır.
Günlük tirajı ortalama 12.350 olan bu gazetelerin, dijital ortamda ulaştığı kişi
sayısı basılı halinin ulaştığı kişi sayısının yaklaşık altı katıdır.

4.2.8. Gazetelerin Dijital Ortamda Yayınlanma Nedenleri
Yapılan görüşmelerde gazete yöneticilerine “Neden dijital ortamda
yayın yapma gereği duydunuz?” sorusu yöneltilmiş, yöneticilerin verdiği
cevaplar 7 başlık altında toplanmıştır. Aşağıdaki tabloda, hangi gazetenin
hangi nedenlerle bu ortama geçtiğine dair bilgiler yer almaktadır:

75Gazete

Haber Trak

Trakya Demokrat

Çerkezköy Bakış

Çerkezköy Haber

Marmara Haber

Avrupa

Trakya

Tekirdağ Şafak

Okur Sayısını
Artırmak
Okurla
Etkileşim
Kurmak
Tanıtım
Yapmak
Reklam
Almak
İl Dışından
Takip Edilmek
Basın İlan
Kurumu’nun
Zorlaması
Okuyuculardan
Gelen Talepler

Avrupa Yakası

Dijital
Ortamda Yayın
Nedenleri

Devrim

Tablo 4.10. Gazetelerin dijital ortamda yayınlanma nedenleri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

yöneticileri ile yapılan görüşmeler. Yöneticilerin gazetelerinin takipçi sayılarına ilişkin
olarak görüşmeler esnasında söylediği takipçi sayılarına ilişkin rakamlardır.
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Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, yapılan görüşmelerde 10
gazetenin yöneticilerinin her biri, okur sayısını arttırmak için dijital ortama
geçtiklerini ilk neden olarak ifade etmişlerdir. Gazete yöneticilerinin tamamı,
dijital gazete yayınlamalarının bir başka nedeninin il dışından takip edilme
isteği olduğunu vurgulamıştır. Gazetelerin tamamı kendi reklamlarını yapmak
amacıyla da dijital ortamı kullanmaktadır.
Okurla etkileşim kurmak için dijital gazete yayınladığını ifade eden
gazete yöneticisi 8 iken, diğer 2 yönetici Basın İlan Kurumu’nun internet
ortamında yayın yapılmasını zorlamasından dolayı bu ortama geçtiklerini
belirtmişlerdir. Haber Trak, Avrupa ve Trakya yöneticileri de Basın İlan
Kurumu’nun gazeteleri bu ortamı kullanmaya zorlaması ve ek kontenjan
teşviği nedeniyle ortamı kullandıklarını söylemişlerdir. Dijital gazeteyi reklam
almak amacıyla kullandıklarını ifade eden gazete yöneticisi sayısı 4’tür.
Çerkezköy Bakış, araştırma süresince en çok özel reklam alan gazete olmuştur.
Diğer 3 gazete internet gazetesini de kullandıkları için Basın İlan
Kurumu’ndan ek ödenek almaktadır.
Sadece Çerkezköy’de yayınlanan gazeteler okurlardan gelen talepler
üzerine dijital ortama geçmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bu üç
gazete bölgedeki halkla sıkı ilişkiler kurmuş, onların istekleri doğrultusunda
hareket etmişlerdir. Diğer gazetelerin yöneticileri görüşmeler esnasında
kendilerine böyle bir talep gelmediği ve kendi istekleriyle ya da Basın İlan
Kurumu’nun dayatmasıyla bu ortamı kullanmaya başladıklarını ifade
etmişlerdir.
Trakya Demokrat yöneticisi, Basın İlan Kurumu’nun dijital ortamı
kullanmaları için gazetelerini zorladığını ifade etmiş, bu uygulamanın
tirajlarını düşürdüğünü söylemiştir. 76 Avrupa Yakası sorumlusu ise; bu ortam
sayesinde gazetelerinin sadece Çorlu ve Çerkezköy’de değil tüm Trakya’da
tanınır hale geldiğini belirtmiştir. 77

76Trakya
77Avrupa

Demokrat’ın yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.
Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
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4.2.9. Dijital Gazetelere Yapılan Yatırımlar
Görüşmeler esnasında gazete yöneticilerine bu ortama yaptıkları
yatırımlar hakkında sorular sorulmuştur. Dijital gazeteler için yapılan masrafın
senelik olarak 1000- 2000 Türk Lirası arasında olduğu ifade edilmiş, gazeteler
açısından bu ücretin son derece makul olduğu söylenmiştir. Bu gazetecilik
türünün ekonomik anlamda kendilerine büyük bir gelir sağlamadığını kaydeden
yöneticiler, özel reklamlar için, reklam vermek isteyenlerin dijital gazetelerinde
kendilerine ulaştıkları ayrı bir alan olduğunu ifade etmişlerdir.
Marmara Haber sorumlusu, dijital gazetelerinin masrafı olmadığını
belirterek, bu alana alınan özel reklamlar ile dijital gazetenin ekonomik olarak
kendisini döndürdüğünü vurgulamıştır. 78 Gazetede çalışan muhabirlerin bu
alana da haber hazırlamaları, fotoğraf sunmaları gazeteye ekstra masraf
getirmemektedir.

4.2.10. Dijital Gazetelerde Gazetecilik Mesleğinin Durumu
Yapılan görüşmelerde gazete yöneticilerine dijital gazetelerin
Tekirdağ’da gazetecilik mesleği üzerinde nasıl bir etkisi olduğu sorusu
yöneltilmiştir. Bir gazete yöneticisi haber üretim aşamasının daha hızlı
gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparken, bir başka yönetici bu ortamda
gazetecinin tembelleştiğini; kopyala-yapıştır haberciliğin önünün açıldığını
ifade etmiştir. Bir başka yönetici ise dijital ortamda haber üretmek isteyen
gazetecinin, kendisini daha fazla geliştirmesi gerektiğini söyleyerek; merak
duygusunun gazeteci de daha ön plana çıkması gerektiğini dile getirmiştir.
Sadece Tekirdağ’da değil dünyanın herhangi bir yerinde internet
gazeteciliği yapmak isteyenlerin, oturduğu yerden haber yapmak yerine daha
çok araştırma yapması gerektiğine vurgu yapan bir başka yönetici, gazetecinin
hazırladığı haberlerin, dijital gazeteler sayesinde mekânsal sınırları aştığını,
dolayısıyla bu mesleğin ufkunun genişlediğini ifade etmiştir.

78Marmara

Haber yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 3 Mayıs). Çerkezköy, Tekirdağ.
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4.2.11. Dijital Gazetecilik Yerel Gazetelerin Sorunlarına
Çözüm Buluyor mu?
Gazete yöneticileri dijital ortamda yapılan gazeteciliğin mevcut yerel
basın sorunlarına çözüm sunmayacağı aksine yeni sorunları beraberinde
getireceği konusunda hem fikirdirler. Haber Trak yöneticisi bu konuda şunları
ifade etmiştir:
“Gazetelerin sorunları genel olarak ekonomik sorunlar. Bu ekonomik
sorunlar çözüme kavuşmadığı sürece, dijital gazeteler de bu sorunun bir
parçası olacaklar. Bizler kendi yağımızda kavrulan iş koluyuz. Devletin
desteği olmadığı takdirde yayın hayatımıza devam etmemiz çok zor.
Dijital gazetecilikle bir de hukuki sorunlar baş gösterdi. Bu ortama
yönelik hukuki düzenlemeler olmadığından, benim gazetemde
yayınlanan haber, bir başka gazetede yayınlanıyor ve başka muhabirin
ismi yazıyor. Haber hırsızlığı dijital ortamda daha yaygın. Bunları
şikayet etsek bile sonuç alamıyoruz. Hukuki denetimsizlik dijital ortamın
en büyük problemidir.”79
Tekirdağ Şafak sorumlusu; dijital gazeteleri sayesinde sadece okurla
gazeteci arasındaki etkileşimin arttığını, haber üretim sürecinin hızlandığını
ifade etmiş, ekonomik sorunlarının herhangi bir çözüme kavuşmadığını dile
getirmiştir. Dijital gazeteciliğin tiraj düşüklüğüne neden olduğunu savunan
yönetici, dijital gazetelerinden gelir elde etmeyi zaten planlamadıklarını dile
getirmiştir.80

4.2.12. Dijital Gazetelerin Geleceği Üzerine Öngörüler
Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde gazete yöneticilerine yerel
gazetecilik açısından basılı gazeteciliğin ve dijital gazeteciliğin geleceği
hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. Bu soruya alınan cevaplar oldukça ilgi
çekici olmakla birlikte yöneticiler, dijital gazeteciliğin basılı gazeteleri yok
edemeyeceği fikrine sahiptirler.

79Haber

Trak yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ.
Şafak yöneticisi ile yapılan görüşme.(2017, 5 Mayıs). Tekirdağ.

80Tekirdağ
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Basılı gazetelerin okunma sayısında her geçen gün düşüşün olduğunu
ifade eden Devrim sorumlusu, bu düşüşe rağmen basılı gazeteye dokunmaktan
haz duyan okuyucu kesiminin olduğuna vurgu yapmıştır. “Sadık okuyucular”
olarak nitelendirdiği bu kitlenin varlığını sürdüreceği, dijital gazete
okuyucularının da teknolojinin sunduğu olanaklar neticesinde artacağı
kanısındadır. Basılı gazetede ertesi gün var olan güncel haberlerin, dijital
gazeteler tarafından okuyucuya çok çabuk duyurulduğunu ifade eden yönetici,
bilginin çabuk yayılması bağlamında dijital gazetelerin sektöre hakim olacağını
ifade etmektedir. 81
Avrupa sorumlusu, Tekirdağ’da yayın yapan yerel dijital gazetelerin
sayısının her geçen gün arttığını fakat basılı gazetelerde bir azalma
görülmediğini ifade etmiştir. Dijital gazetelerin basılı gazeteciliği yok
edemeyeceği düşüncesiyle hareket eden yönetici, dijital ortamın ücretsiz ve her
yerden ulaşılabilir olmasının okuyucuya cazip geldiğinin altını çizmektedir. 82
Avrupa Yakası yöneticisi; dijital gazeteciliğin herkese ulaşabilmesi açısından
büyük bir nimet olduğunu ifade etmiş fakat bu esnada dijital gazetelerin
kalitesinin düştüğünü vurgulamıştır. Bu ortamda gazetecilik yapmak için
masraf edilmemesinin, akıllı telefon sahibi birçok kişinin internet gazetesi
kurmasına neden olduğunu dile getirmiştir. Bu konuda Basın İlan Kurumu’nun
düzenleme getirmesi gerektiğine vurgu yapan sorumlu, teknolojinin geleneksel
gazeteciliği olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. 83
Gazete yöneticileri dijital gazeteciliğin basılı gazeteciliği bitiremeyeceği
fikrinde buluşurken, dijital gazeteler için bir denetim mekanizması kurulması
gerektiğinin altını çizmektedirler. Onlara göre, bu alanın hukuki
sorumluluklarının kesin olarak sınırlarının çizilmemesi, vergisini veren,
çalışanlarına sigorta yapan, hukuki düzenlenmelere uyan gazete sahiplerinin
mağdur olmasına neden olmaktadır.

81Devrim

yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 8 Mayıs). Tekirdağ.
83Avrupa Yakası yöneticisi ile yapılan görüşme. (2017, 4 Mayıs). Tekirdağ, Çorlu.
82Avrupa
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SONUÇ
Bu çalışmada yeni iletişim teknolojilerinin yerel medyada meydana
getirdiği dönüşümler Tekirdağ üzerinden, araştırma kapsam ve sınırlılığında ele
alınmıştır. Tekirdağ’da günlük olarak yayınlanan; Basın İlan Kurumu’nun
vasıflı gazete kabul ettiği ve dijital gazetesini aktif olarak kullanan 10 gazete
örnekleminden yola çıkılarak; dijital yerel gazetelerin yerelliğe bakış açıları,
yerelliği nasıl konumlandırdıkları, dijital gazetenin basılı gazeteye göre farklı
yanları, yayınlanma nedenleri ve dijital gazetelerin gelirleri yapılan mülakatlar
ve analizler neticesinde değerlendirilmiştir.
Yerel basına ilişkin yapılan akademik çalışmalarda genel olarak, yerel
basının sorunlarının ele alındığı tespit edilmiştir. Yerel basının içerisinde
bulunduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen üzerine düşen vazifeleri yerine
getirmeye çabaladığı bilinmektedir. Bu çalışmada ise, ekonomik zorluklardan
ziyade Tekirdağ’da yayınlanan yerel gazetelerin dijital ortamda yerel
gazetecilik görevlerini nasıl yerine getirdiği açıklanmak istenmiştir. Örnekleme
alınan 10 gazetenin ilk olarak yöneticileriyle mülakatlar yapılmış, gazetelerin
web sayfalarına içerik analizi uygulanarak farklı kategorilerde tablolar
oluşturulmuş ve bu tablolar objektif olarak yorumlanmıştır.
2017 yılında yapılan görüşmeler neticesinde Tekirdağ yerel basınında 79
kişinin çalıştığı öğrenilmiş; bu çalışanların 34’ünün lisans mezunu olduğu,
19‘unun da İletişim Fakültesi’nde eğitim aldığı tespit edilmiştir. Çalışanların
eğitim düzeyinin ortalama olarak lisans seviyesinde olmasının en önemli
nedeninin Basın İlan Kurumu’nun yerel gazetelerde ilan yayınlatmak için
koyduğu “7 nitelikli personel çalıştırma” zorunluluğu olduğu bulgusuna
görüşmeler neticesinde ulaşılmıştır.
Yerel gazetelerin halkı bilgilendirmek, eğlendirmek, eğitmek gibi bir
takım amaçları bulunmaktadır. Dijital ortamda da aynı amaçlarla hareket eden
Tekirdağ yerel gazeteleri, sundukları haberlerle okuyucularına, bağlı
bulunduğu bölgeye ilişkin haberler iletmekte, vatandaşlar tarafından
yöneticilere ulaştırılması istenen konuları sunmakta, halk ile yöneticiler
arasında köprü görevi görmektedir. Tekirdağ’da gazetelerin ayakta
kalmalarının yolunun, teknolojiyi yakından takip etme zorunluluğu olduğu
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kavranmış, oluşturulan yerel içeriklerin bu ortamda daha fazla okuyucuya
ulaşabileceği özümsenerek dijital ortama geçilmiştir. Devrim, yerel gazetesini
dijital ortama 2010 yılında geçirmiş, diğer gazeteler 2000’li yıllardan sonra
kuruldukları için, kurulur kurulmaz dijital ortamda faaliyet göstermeye
başlamıştır. Gazetelerin haber içeriklerini sunduğu haber dizileri tamamında
yer almakta ve bu pencereler ulusal gazetelerle benzeşmektedir. Gazetelerin
dijital ortamları genel olarak basılı hallerinin dijital ortama aktarılmış halidir.
Zaman zaman dijital gazetelerde özel haberler yer almaktadır. Genel olarak
dijital gazeteciliği, basılı gazetecilikte birlikte hareket edeceği, basılı
gazetelerin sonunun gelmeyeceği öngörülmektedir. Dijital gazetelerin
yaygınlaşması Tekirdağ yerel basınında da istihdamı olumlu etkilemiştir.
Gazeteler, teknik bilgisi olan elemanları ve dijital ortama içerik aktarma
konularında tecrübeli personelleri tercih etmektedir. Yerel sınırları aşma
konusunda gazete yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, yöneticiler Tekirdağ
ve ilçelerinde meydana gelen bir olaya ilişkin Almanya, Kanada, İngiltere,
Bulgaristan gibi ülkelerden elektronik postalar, yorumlar ve telefonlar
aldıklarını ifade etmişlerdir.
Bugün herhangi bir yerde meydana gelen olay artık sadece o yeri
ilgilendirmekle kalmayıp, dijital gazeteler sayesinde dünyanın çeşitli
yerlerinden takip edilmektedir. Tekirdağ’da yayınlanan yerel gazeteler bu
durumun farkında olup, hem yereli hem ulusalı göz önünde bulunduran
haberler yapmakta, dünyaya ilişkin haber kategorilerini geliştirerek
okuyucularına ulaştırma yolları aramaktadırlar.
Mevcut sınırları ortadan kaldıran dijital gazeteler, okuyucunun sıcak
habere anında ulaşmasını sağlamış, bağlantılar aracılığıyla konuya ilişkin diğer
sitelere ulaşılarak, okuyucuların yerel ve ulusal haberler hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olmasının önünü açmıştır. Dijital yerel gazeteler,
haberin tek bir basın organından takip edilmesi yerine, okuyucunun önüne
birçok haber platformu getirerek, haberin kısa sürede, ücretsiz olarak çeşitli
kaynaklardan okunması sağlamıştır. Aynı ortamda okuyucu haberi hem
okuyabilir, hem izleyebilir, hem de habere ilişkin düşüncelerini aktararak,
interaktif ortamdan yararlanabilir hale gelmiştir. Etkileşimin önünü açan dijital
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gazetelerle okuyucular, haberlere ilişkin yorumlar yazarak diğer okuyucularla
bilgi alışverişi gerçekleştirmektedir. Dijital gazeteler hız unsurunun haberin
vazgeçilmezi olmasını sağlamış ve bu sayede haberler kısa sürede çeşitli
şehirlere hatta dünyaya yayılır hale gelmiştir. Memleketi hakkında bilgi almak
isteyen göçmen ya da farklı şehirden yeni bir şehre gelen birey, basılı gazetelere
her zaman ulaşma imkanına sahip değilken, dijital gazetelere internet,
bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunun olduğu her yerden erişebilmektedir.
Tekirdağ’da yayınlanan basılı gazetelerin içerikleri son derece standart
ve renksiz iken, dijital gazetelerde bu içerik daha çeşitlidir. Yerel haberlerin
çeşitli kategoriler altında verildiği gazetelerde okuyucular kategorilerin
altındaki haber başlıklarını inceleyebilmektedir. Fakat buradaki sorun bu
kategorilerin düzenli olarak güncellenmemesidir. Araştırma sonucunda
okuyucunun ilgi alanına ya da aradığı habere kolay ulaşmasına yönelik olarak
hazırlanan bu kategorilerin çoğunlukla bayat haberleri barındırdığı ortaya
çıkmıştır. İnternet editörü de istihdam eden yerel gazetelerin bu açıklarını
kapattıkları takdirde daha fazla okuyucuya ulaşacağı ve daha itibarlı hale
geleceği öngörülmektedir. Ayrıca şehirde bulunan nöbetçi eczaneler,
Tekirdağ’ın hava durumu, namaz vakitleri gibi sadece Tekirdağ halkını
ilgilendiren köşelerin dijital gazetelerde yer alması, yerelliğin önemsendiğini
göstermesi bakımından anlamlıdır. Yerel görsellerin haberlerde yer alması, ve
haberlerin ağırlıklı olarak gazetelerin kendi muhabirleri tarafından üretilmesi
yerelliğin gazetelerde hakim olduğunun bir başka sonucudur.
Ağırlıklı olarak Tekirdağ’da meydana gelen haberlere internet
sayfalarında yer veren Tekirdağ yerel medya çalışanları, olaylara ve konulara
ilişkin köşe yazıları da kaleme almakta, okuyucuları bilgilendirmektedir. Kimi
zaman ulusal basında yer alan haberler dijital gazetelerde yer alsa da bu
haberlerin sayısı son derece azdır. Gazetelerde dünya geneline ilişkin haberler
yer almamaktadır. Pazar günlerinin tatil olması nedeniyle en çok Pazartesi
günleri haber yüklenen dijital gazetelerde Tekirdağ dışında, Edirne ve
Kırklareli haberleri de yayınlanmaktadır. Yöneticilerle yapılan mülakatlarda,
bu gazetelerin haberlerini ulaştırmak istedikleri hedef kitlelerinin, Trakya’nın
tamamı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Gazete sahiplerinin de köşe yazıları
yazdığı Tekirdağ yerel basını, Tekirdağ’daki vatandaşların ve diğer yerlerde
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yaşayan Tekirdağlıların bölgeleri hakkında meydana gelen olaylardan anında
haberdar olmasını sağlamaktadır.
Çalışmanın başlangıç aşamasında dijital gazetelerin haber üretim
sürecinde basılı gazetelerden farklı yönleri olduğu düşüncesiyle hareket
edilmiş, yapılan görüşme ve analizlerde basılı ve dijital gazetelerin bu süreçte
çok farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde, dijital
gazetelerde “hız” unsurun ön plana çıktığı, gazetecinin haberi yazma ve
yayınlama süresini kısaltmak zorunda kaldığı saptanmış, tek farklılığın bu
olduğu verisine erişilmiştir. Dijital gazeteler yine basılı gazetelerle aynı haber
kaynaklarından yararlanmaktadır. Haber kaynakları ile kimi zaman elektronik
posta, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlar ile iletişim kuran dijital gazete
çalışanları, elektronik bültenlerden de yararlanmaktadır. Basılı gazetelerde
yayınlanan haberleri dijital ortamda yayınlayan gazeteler bazen “Son Dakika”
haberlerini, olayın gerçekleştiği anlarda okuyuculara ulaştırma imkânına dijital
gazeteler sayesinde kavuşmuşlardır.
Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları resmi ilanları gösteren alanları
bulunan dijital gazeteler, kurumdan aldıkları ilanlarla ayakta durmaktadır. Bu
alanda yayınlanan özel reklam sayısı araştırma sonucunda düşünülenden daha
az çıkmıştır. İki haftalık süre boyunca 10 gazetede toplam 33 özel reklam yer
alırken, resmi ilan sayısı ise 253 olarak kaydedilmiştir. Özel reklam almak için
dijital ortama geçmediklerini ifade eden gazete yöneticileri (dört gazete hariç),
bu ortamı okuyucu sayılarını arttırmak, okurla etkileşim kurmak ve il dışında
da tanınarak, takipçilerini arttırmak amacıyla kullandıklarını ifade etmiştir.
Araştırmanın varsayımları arasında bu gazetelerin ekonomik nedenlerle dijital
ortama geçtiği düşüncesi yer alırken, verilen cevaplar neticesinde, dijital
gazetelerin daha fazla okura ulaşmak amacıyla dijital teknolojiden
yararlandıkları verisi elde edilmiştir.
Yapılan çalışmalar her geçen gün basılı gazete sayısının tirajlarının
düştüğünü göstermektedir (Tablo 4.1.). Bu durum dünyada, Türkiye’de ve
Tekirdağ’da yayınlanan dijital gazetelerin ulaştığı okur sayısının basılı
gazetelere göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. İnternet teknolojisi
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sayesinde basılı gazetelerin sınırlı okuyucu sayısı, dijital gazeteler sayesinde
sınır tanımayarak artmıştır. Bir tık sayesinde dilediği şehirden, ülkeden
Tekirdağ’a ilişkin habere ulaşan internet kullanıcısı, bu ortamda ulusal basında
yer almayan Tekirdağ haberlerine ulaşabilir hale gelmiştir. Günlük ortalama
75.000 takipçisi olduğu saptanan 10 gazetenin tirajı 12.000 civarındadır. Bu
sayı dijital gazeteleri okuyanların sadece altıda biridir. Buradan da anlaşılacağı
üzere dijital gazetelerin ulaştığı kitle, basılı gazetelerden fazladır.
Dijital gazetelerin, yerel gazete sahiplerine önemli bir maliyeti olmadığı
görüşmeler neticesinde saptanmış, bu ortamın ücretsiz olması Tekirdağ
gazetelerin tirajlarında düşüşe neden olmuştur. Yerel basın gelişen internet
teknolojisine ayak uydurmuş, dijital ortamda yayın yapmak gazetelerin daha
fazla okunmasını sağlamıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmayla; yerel
gazeteciliğin ürettiği özgün içeriklerin, dijital ortamda daha güçlü ve etkili bir
biçimde yayın hayatına devam edeceği, sadece yerel içerikli haberlerle değil;
ulusala ilişkin haberlerin de yerelleştirilerek, dünyanın çeşitli yerlerine sesini
duyurabildiği düşünülmektedir. Bu noktada gazeteler; yerel haber
malzemelerini iyice özümsemeli, onlardan hiçbir zaman kopmamalıdır.
Böylece yerel dijital gazeteler, yeni iletişim teknolojilerinin kendilerine
sunduğu imkânlar neticesinde yerel sınırları ortadan kaldırarak, yerel
gazeteciliğin coğrafi bir alanla anılması geleneğini tamamen yok edecek ve
yerel gazeteciliği yakın zamanda küresel boyutlara taşıyacaklardır.
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EKLER
EK-1.Görüşme Soruları
1)Gazetedeki göreviniz nedir?
2)Aktif olarak gazetecilik yapıyor musunuz?
3)Kaç yıldır sektördesiniz?
4)Eğitim durumunuz nedir, daha önceki iş deneyimleriniz nelerdir?
5)Gazetenizin kuruluşundan bahseder misiniz?
6)Gazetenin sahibinin gazete çıkarmak dışında yaptığı işler nelerdir?
7)Gazetenizde kaç kişi çalışıyor? Çalışanlar hangi görevleri yapıyorlar?
8)Çalışanların eğitim durumları nedir?
9)Çalışan gazetecilerin önceki dönemlerde yaptığı işler hakkında bilgi
verebilir misiniz?
10)Gazetenizde gazetecilerin çalışma saatleri nasıl düzenleniyor?
11)Sizce bulunduğunuz bölgenin en önemli sorunları nelerdir?
12)Sizce bir yerel gazetenin görevleri nelerdir?
13)Yerel gazete yayınlamanızın nedenleri nelerdir?
14)Yerel gazetelerin sizce en önemli sorunları nelerdir?
15)Yerel gazeteciliğinin medya sektörüne katkıları konusundaki
düşünceleriniz nelerdir?
16)Gazeteniz basılı mı, dijital mi yoksa her ikisi de var mı?
17)Dijital ortamda gazeteniz kaç yıldır yayınlanıyor?
18)Neden yerel gazetenizi dijital olarak yayınlama ihtiyacı duydunuz?
19)Gazetenizi dijital olarak yayınlamanın katkıları neler oldu?
20)Dijital gazeteciliğin ilk andan itibaren size maliyeti ne kadar oldu?
21)Dijital gazetecilik size para kazandırıyor mu?
22)Dijital gazeteniz resmi ilan ve reklam alıyor mu?
23)Gazeteye reklam veren özel sektörler hangileridir?
24)Büyük markalar gazetenize reklam veriyor mu? Veriyor ise
hangileri?
25)Dijital ortamda yayın yapmaya başladığınız andan itibaren
gazetenizin bu kısmı için yeni bir muhabir, redaktör ya da tasarımcı
istihdam ettiniz mi? Ettiyseniz neden? Etmediyseniz gerekçeleriniz
nelerdir?
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26)Dijital
gazete
yayınında
hangi
bilgisayar
programları
kullanılmaktadır?
27)Dijital gazetenizin sayfa tasarımını nasıl yapıyorsunuz?
Okuyucuların bu noktada talepleri oluyor mu? Oluyorsa talepleri göz
önünde bulunduruyor musunuz?
28)Gazetenin kullandığı gazetecilik araç gereçleri nelerdir?
29)Dijital gazetede yayınlanan haberlerin basılı gazeteden farkları
nelerdir?
30)Dijital gazetede haber üretim süreci nasıl işliyor?
31)Dijital gazetede haber üreten gazeteci ve geleneksel gazetede çalışan
gazeteci arasında sizce fark var mıdır? Varsa nelerdir?
32)Düzenli olarak takip edilen ve düzenli olarak okuyucuya verilen
haber kategoriniz var mı?
33)Dijital gazetenizin haber kaynakları nelerdir? Haber kategorilerinizi
neye göre belirlediniz?
34)Dijital gazeteciliği okur ve yazar açısından faydalı buluyor musunuz?
35)Dijital gazetenizdeki haberlerinize yorum alıyor musunuz? Alıyor
iseniz yorum ve tepkiler yayın politikanızı etkiliyor mu?
36)Gazetenizin tirajı ve tıklanma rakamları nedir? Takipçi sayınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
37)Dijital gazetenizdeki yayınlar erişim bağlamında okurlarla olan
etkileşiminizde bir değişiklik yarattı mı?
38)Dijital gazetenizin itibar açısından gazetenize katkıları oldu mu?
Oldu ise bu katkılar nelerdir?
39)Geleneksel gazetecilik sizce gelecekte nasıl bir şekle bürünecek?
Dijital gazeteciliğin geleceği konusunda görüşleriniz nelerdir?
40)Sizce yerel gazetelerin sorunları dijital gazeteler sayesinde çözüm
bulabilir mi?
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