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1. EKONOMİ KAVRAMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. EKONOMİ KAVRAMI

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Bu bölüm ekonomi kavramı tanımını, malların ve hizmetlerin kaça ayrıldığını ve
ekonomik hayatımızdaki olumsuzluklara karşı almamız gereken tedbirleri içermektedir.
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1. EKONOMİ KAVRAMI
Ekonomi bilimi, insanoğlunun gereksinimlerinin daha fazla karşılanması için eldeki
sınırlı kaynakların ve olanakların kullanılış biçimlerini araştırmaktadır. Daha fazla üretim
(gelir), daha fazla tüketim (refah) sağlayacağı için, daha fazla üretim için yapılması gerekenler
nelerdir? Bu sorunun yanıtı; birey, firma ve devletin içinde yatmaktadır. Birey, içinde
bulunduğu koşullar çerçevesinde daha fazla gelir sağlamaya, firma daha fazla kar elde etmeye,
devlet ise ülkede daha yüksek büyüme hızı ve adaletli gelir dağılımı sağlamaya çalışmaktadır.
İnsanoğlunun gereksinimleri sonsuz, buna karşılık gereksinimleri karşılayacak olanaklar sınırlı
olduğuna göre, eldeki olanakların en uygun biçimde kullanılması, değerlendirilmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Öte yandan ahlaki açıdan üretilmesi toplumca istenmeyen bir mal ya da hizmet
üretiliyor ise ekonomi bilimi bu mal ve hizmetleri, diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeksizin
ele alır ve inceler. Örneğin karaborsa, toplumca istenmeyen, toplumsal değer yargıları içinde
kötü karşılanan bir olaydır. Böyle olmasına rağmen karaborsa olayının ekonomide bir yeri
vardır.
Yine ekonomik ilişkileri örnekler çerçevesinde ele almak gerekirse; işçi veya memur
emeğinin karşılığında ücret veya maaş almakta sonra bu geliri gereksinimlerini karşılamak için
harcamaktadır. Firma, mal veya hizmet üreterek kar elde etmekte, sonra bu karı ortaklarına gelir
olarak dağıtmakta veya firmanın varlığını sürdürmesi, büyümesi için harcamaktadır. Devlet de
görevini yerine getirmek için vergi adı altında gelir toplamakta; bu geliri ekonomik, sosyal,
politik amaçları doğrultusunda harcamaktadır.
Ekonomi biliminin temel unsuru insandır, toplumdur. Toplumsal olayların çok
yönlülüğü, iktisadi analizlerde kendini gösterdiği gibi, toplumsal gelişme ve değişimler iktisat
teorilerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Örneğin II. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın
politik, sosyal, ekonomik olarak gösterdiği değişme ve gelişmeler ekonomi bilimine yeni
boyutlar kazandırmıştır. 1973’te başlayan dünya çapındaki ekonomik bunalım 1974 ve 1975
yıllarında da artarak devam etmiş ve iktisat literatürüne Stagflasyon (durgunluk içinde
enflasyon) kavramını getirmiş ve teorik olarak da yeni boyutlar kazandırmıştır. Ekonomi bilimi,
diğer bilim dallarıyla da ilişki içindedir. Sosyal bilimlerin yanı sıra matematik de ekonominin
yararlandığı bilim dallarındandır. Sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi gibi sosyal bilimler
ekonominin ilişkide bulunduğu bilim dallarıdır. Örneğin bir talep olayı incelenirken sosyoloji
ve psikolojinin etkileri ortaya çıkar. Hukuk ile olan ilişki açısından anonim şirketlerin yapısı
veya tekelleşme karşısında önlemler söz konusu olduğu zaman ekonomik incelemenin, yasal
sınırları da ortaya çıkar. Kantitatif (nicel) ekonomi dediğimiz ekonomi dalı ise matematiksel
bulguları kullanmaktadır.
İnsanoğlu yaşamını sürdürmek için, bireysel olarak; gıda almak, barınmak, giyinmek,
eğlenmek, spor yapmak ister. Bunlar bireysel gereksinimlerdir. İnsanoğlu toplum içinde
yaşadığına göre, toplumsal olarak ortaklaşa karşılanabilecek, bireyin tek başına
gerçekleştiremeyeceği gereksinimler de vardır. Adalet hizmeti, iç ve dış güvenlik, eğitim,
ulaşım, barajlar. Enerji gibi akla gelebilecek pek çok gereksinim ortaklaşa karşılanmaktadır.
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Birey vergi vererek, ortak gereksinimlerde payına düşeni yerine getirir. Bir memurun
aylığından kesilen ‘emeklilik keseneği’ de ortak bir gereksinimdir. Çünkü memurun gelecekte,
emekliye ayrıldıktan sonraki durumu kendi bireysel seçimine bırakılmamış, devlet garantisi
altına alınmıştır. Sonuçta gereksinimlerin karşılanması, insanoğlunun gerek bireysel gerekse
toplumsal olarak yaşamını sürdürmesi için zorunlu olmaktadır.
İnsanın gereksinimlerini karşılayan her şeye ise ‘mal’ denir. Hava, güneş de
gereksinimleri karşılayan güce sahip oldukları halde, ekonomik anlamda mal tanımına
girmezler. Mal niteliğinin kazanılması, sınırlı kaynaklar, nisbi azlık açısından
değerlendirilmelidir. Ekmek, çay maldır. Çünkü hava ve güneş gibi doğada serbest olarak
bulunmazlar. Elde edilmeleri, üretilmeleri gerekir. Ayrıca satıldıkları zaman karşılığında bir
gelir getirirler. Çünkü bu mallara bir bedel ödemeye hazır tüketici kitlesi vardır. Bir malın elde
edilmesi için bir çaba harcanması, üretilmesi ve bir değerinin olması gerekmektedir. Önceden
de belirttiğimiz gibi doğada bulunan hava ekonomik anlamda mal değildir. Ama bir dalgıcın
sırtında taşıdığı oksijen tüpünün içinde bulunan hava, ekonomik anlamda bir mal niteliğindedir.
Bu noktada serbest havanın bu duruma getirilmesi için bir çaba harcanmış, masraf yapılmıştır.
Malın üretilmesi için de, üretim faktörlerinin (emek-sermaye-toprak-teknoloji) kullanılması
gerekir. Malın nesnel bir değeri vardır. Satıldığı zaman gelir sağlar. Birey, firma veya devlet
kendi tüketimi için veya satmak için üretir. Dolayısıyla piyasa dediğimiz alışveriş ortamında,
pazarda bir satılabilirlik durumu söz konusudur.
Mallar, fiziksel niteliği olan nesnelerdir. Peynir, kitap, ayakkabı vs. hepsi de fiziksel
nitelikler taşırlar. Bunların yanı sıra ekonomik anlamda gereksinimleri karşılayan fakat nesne
olarak ortaya çıkmayan edimler vardır ki bunlar ‘hizmetler’dir. Bir öğretmenin, bir pilotun,
doktorun, garsonun yaptığı iş bir gereksinimi karşılamaktadır. Yaptıkları işin bir bedeli vardır
ve kendilerine gelir sağlamaktadırlar. Gereksinimleri karşılayan bütün edimler, ekonomik
anlamda hizmet değildir. Örneğin bir öğrenci, arkadaşına yardım olsun diye onun kurşun
kalemini açarsa, bu edim arkadaşının gereksinimini karşılayan bir iş olmakla birlikte ekonomik
anlamda hizmet değildir. Çünkü ekonomik anlamda hizmet, karşılığı olan, bedeli ödenen,
objektif ölçüler içerisinde fiyat olarak değerlendirilebilen edimdir.
Ekonomik anlamda malları sınıflandırmak mümkündür: Mallar; hammaddeler, ara
mallar ve nihai (son) mallar olarak 3’e ayrılırlar. Hammaddeler, ara malların yapımında
kullanılır. Örneğin buğday bir hammaddedir, bundan bir ara mal olan un yapılır. İşlenmemiş
petrol bir hammaddedir, bundan benzin, gaz yağı, kimyasal ara malları elde edilir. Demir bir
hammaddedir, sac demir, çubuk demir yapılır. Hammaddeler genellikle ara malına
dönüşmektedir. Ancak bazı hammaddeler, doğrudan tüketime de gidebilir. Meyve ve sebzenin
tüketimi gibi. Ara malları ise nihai (son) malların üretiminde kullanılır. Kimyasal malların
deterjan yapımında, sac demirin soba yapımında, unun ekmek yapımında kullanılması gibi. Son
mallara gelince, bunlar kullanılmaya hazır mallardır. Ekmek, kitap, buzdolabı gibi.
Malların diğer bir sınıflaması da tarımsal mallar, sanayi malları olarak ortaya çıkar.
Ekonomi bir bütün olarak ele alındığında; tarım, sanayi ve hizmetler olarak 3’e ayrılır. Tarım
kesiminden elde edilen ve işlenmemiş olan mallara tarım ürünleri denir. Pamuk, tütün,
meyveler ve et bu gruba girerler. Buna karşılık doğadan elde edilerek işleme tabi tutulan ve bu
8

yolla değişikliğe uğrayan mallar sanayi mallarıdır. Bir tarım ürünü olan pamuk, iplik veya
kumaş durumuna gelince sanayi ürünü olur. Yine tütün işlenip sigara haline gelince sanayi
ürünü olur. Sanayi ürünleri hem ara malı hem de nihai (son) mal olabilir. Un bir ara malıdır.
Buna karşılık balık konservesi nihai maldır.
Sanayi malları ise başlıca 3 gruba ayrılır: Tüketim malları, ara mallar ve yatırım
malları. Tüketim malları; doğrudan doğruya gereksinimleri karşılayan mallardır. Gıda, giyim
ile ilgili mallar, radyo-televizyon gibi araçların hepsi tüketim mallarıdır. Tüketim malları da
kendi aralarında dayanıklı ve dayanıksız olmak üzere 2’ye ayrılır. Dayanıklı tüketim malları
gereksinimleri karşılamaları sırasında, hemen yok olmaz veya mal olma özelliklerin
kaybetmezler. Bir yıl, beş yıl, on yıl gibi sürelerle fonksiyonlarını devam ettirebilirler. Kol saati,
radyo-televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı, ekmek bıçağı, halı, otomobil gibi pek çok mal
bu gruba girer. Dayanıksız tüketim malları ise konserve, diş macunu, jilet, sigara, çorap gibi
gereksinimleri karşılanması sırasında hemen veya kısa sürede tüketilen mallardır.
Ara mallar, doğrudan doğruya üretim ya da tüketim gereksinimlerini karşılayamazlar.
Ara malları, başka bir tüketim, yatırım veya ara malının elde edilmesine yararlar. Sac demir,
çimento, kâğıt, cam, petro kimya ürünleri, alüminyum, bakır gibi mallar ara malı niteliğindedir.
Demir veya çelik sac kullanılarak buzdolabı (dayanıklı tüketim malı), kamyon (yatırım malı)
üretimi sağlanır.
Yatırım malları ise; doğrudan doğruya tüketim için kullanılmazlar, üretken nitelikte
olan mallardır, diğer mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılırlar. Traktör, otobüs, torna tezgâhı,
buhar kazanı, gemi, matbaa makinesi, herhangi bir fabrikada kullanılan her türlü araç ve gereç
yatırım mallarıdır. Örneğin Ankara-İstanbul arasında çalışan bir yolcu otobüsü ulaşım hizmeti
sağlar, toprağın işlenmesinde kullanılan traktör toprağı verimli duruma getirir, bir tornacının
işyerindeki torna tezgâhı çeşitli araç ve gerecin yapımına yarar.
Öte yandan mallar ve hizmetler, bireysel ve ortak mallar- hizmetler diye de ikiye
ayrılabilir. Bireyin bireysel gereksinimlerini karşılayan kol saati, mutfağındaki gıda maddeleri,
evi, arabası bireysel mallar grubuna girer. Ulaşım hizmeti veren demiryolu, denizyolu ulaşımını
sağlayan vapurlar, şehrin elektrik gereksinimini karşılayan jeneratörler, savunma hizmeti gören
askeri araçlar vs. ortak mallar grubuna girerler.
1980’li yıllardan günümüze yani son dönemdeki ekonomiye bakılacak olursa; 1980’li
yıllarla birlikte dünyanın birçok köşesinde serbest piyasa ekonomisine geçmeyi sağlamak
amacıyla birçok reform hareketi, gerek sosyalist ülkelerde gerekse kapitalist ülkelerde
görülmüştür. Ülkemiz de özellikle 1983 seçimleri sonrası ekonomide reformist hareketlere
başvurmuştur. Bu duruma yol açan başlıca etkenler ise şunlar olmuştur: Dış ticarette dış
rekabete dayalı, dışarıyla rekabet edebilecek yüksek verimli çalışan, üstün nitelikli malları
düşük maliyetle üretebilecek bir üretim gücü yaratma zorunluluğu, dış borç yükü, IMF’nin
baskısı, petrol fiyatlarındaki büyük artışlar ve buna bağlı dış ödemeler dengesinin bozulması,
enflasyonun hızlı bir biçimde artması, kamu kesimindeki ücretlerin gittikçe erimesi, KİT’lerin
ekonomiye verdiği yük.
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Sözü edilen etkenler, ülkemiz için sıkıntı yaratmaya devam etmekte, ekonomik ve
sosyal hayatta kendini olumsuz yönde hissettirmektedir. Bu noktada alınması gereken başlıca
tedbirler ise şunlardır:
- Kamu kuruluşlarının yapısını düzeltmek,
- Yaşam gücü olmayan KİT’leri tasfiye etmek,
- Kamu yatırımlarını rasyonel bir biçimde planlamak,
- Devlet sübvansiyonlarını sınırlamak,
- Özel sektörü desteklemek,
- Girişimciliği teşvik etmek,
- Enflasyon hızını düşürmek,
- Verimsiz işleyen özel kuruluşlara sübvansiyon vermemek,
- Sermayenin dışarı kaçmasını önlemek,
- Yabancı sermaye girişini cazip hale getirmek,
- Dış ticarette cari işlemler açığını azaltmak,
- Gerçekçi döviz kuru uygulamak,
- İhracatı teşvik etmek (vergi yükünü indirmek, milli paranın dış değerini yüksek
tutmamak),
- Dış borç yükünü hafifletmek,
- Vergi adaletsizliğini düzeltmek (her kesimden gerekli ölçüde vergiyi eksiksiz
toplamak)
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİ BASINININ TARİHÇESİ
Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de ekonomi basınının tarihçesi örnekler ve ekonomi
basınında faaliyet gösteren kuruluşlara ait bilgilerle ele alınmaktadır.

2.1. Dünyada Ekonomi Basınının Tarihçesi
Dünyada gazeteciliğin tarihçesine bakıldığında, habercilik hizmetinin neredeyse
tüccarlar için başlatıldığı görülmektedir. Habercilik hizmetinden yararlananlar, dünyanın bir
başka köşesinde meydana gelen bir olayı önceden haber almanın tüccarlara kısa zamanda büyük
servet kazanma imkanı sağladığını anlamakta gecikmemişlerdir. Bu arada tüccarlarla
siyasetçiler arasındaki prestij savaşı da sürmüştür. Tüccarlar, paranın gücünü siyasette
kullanarak iktidarın gücüne ortak olmanın yollarını aramışlardır. Nitekim Fransız İhtilali’nden
sonra ‘Paris Tüccarlar Birliği Başkanı’ Belediye Başkanı yapılarak, ticaretin siyaset
karşısındaki tartışmalı saygınlığı yükseltilmek istenmiştir. Basının haber verme işlevi zamanla
siyasetçilerin de emrine girmiştir. Tüccarların para kazanmak için ihtiyaç duydukları habercilik
hizmetinden siyasetçiler ve düşünürler, fikirlerini kitlelere yaymak için yararlanır olmuşlardır.
15.yüzyılda büyük keşiflerin ardından kolonileştirilen Kuzey ve Güney Amerika’dan
Avrupa’ya altın, tütün, kereste, kürk, hayvansal ve bitkisel yağlar, şarap taşınmaya başlanınca
Lizbon, Londra, Amsterdam, Bruges, Anvers, Calais, Bordeaux gibi limanlarda günlük olarak,
el matbaalarında basılan o yerin hinterlandına ait bültenler (newsletter) ekonomi basınının
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 15.yüzyıldan sonra hızla kurulan emtia borsalarıyla
birlikte bülten sayıları da artmıştır. İlk ekonomi gazetesi, dünya emtia ticaretine rehber olması
amacıyla İngiltere’de, sanayi devriminin yaşandığı dönemde, 1760 yılında çıkarılan Public
Ledger’dir. Kamusal Hesap Defteri olarak Türkçe’ye çevrilebilecek bu yayından sonra, 1776
tarihinde Hollanda’da Het Financielle Dagblad ve 1812 tarihinde Londra’da yayınlanan ve bir
‘penny’ye satılan ‘London Times’ yayın hayatına başlamıştır. Bir penny’ye satılmasından
dolayı da bu yayınlar ‘penny paper’ olarak adlandırılmıştır.
Yine İngiltere’de Financial Times adlı ekonomi gazetesi, 1800’lü yıllarda Liverpool’a
gelen gemilerden mal indirimi sırasında oluşturulan financial times adı verilen listelerden
doğmuştur. Amaç tüccarlara hangi ticaret gemilerinin ülke kıyılarına yanaştığını duyurmak
olmuştur. Bu listeler zamanla geliştirilmiş ve gazete halini almıştır. Bu gazete önce beyaz
kâğıtta çıkartılırken daha sonra pembe kâğıtta çıkartılmaya başlanmıştır.
O tarihlerden sonra, ticaretle gelişen yeni sınıfa yönelik haberler veren süreli yayınlar,
dünyanın farklı bölgelerinde boy göstermeye başlamıştır. ‘La Cote Desfosses’ Paris (1885),
‘Schweizerische Handelszeitung’ Zürih (1861), ‘Il Solo 24 Ore’ Milano (1865), ‘Le Journal de
Finances’ Paris (1867), ‘L’Echo’ Brüksel (1881), ‘Financial Times’ Londra (1888), ‘Dagens
Naeringsliv’ Oslo (1890), ‘Espano Economica’ Madrid (1893), ‘Borsen’ Kopenhag (1876),
‘Kauppalehti’ Helsinki ve ‘Nihon Keizai Schimbun’ Tokyo (1876) bunlardan önemli
olanlarıdır.
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Ekonomi gazetelerinin doğuşunun ardından, posta servislerinin gelişmesi, telgrafın
keşfi ve baskı tekniklerinin ucuzlaması, onları daha fazla kimsenin ulaşabileceği kaynaklar
haline getirmiştir. Bobin kâğıda silindirik baskı yapabilen makinelerin bulunması, o dönemki
gazetelerin ucuzlamasının yanında daha kolay reklam almalarını da sağlamıştır. Telgrafın keşfi
ise, ticaret ve iletişim dünyasına önemli bir araç daha kazandırmıştır: Haber ajansları.
Gazetelerin baskılarının ucuzlaması tek başına onların hareket kabiliyetlerini artıramamıştır. O
dönemde bir gazetenin kendi telgraf ağını kurması maliyetler açısından çok büyük bir
harcamadır. Bu nedenle hem borsa çevrelerine hem de gazetelere hizmet veren yeni araç olan
‘haber ajansları’ önem kazanmıştır.1832 yılında kurulan ilk ajans olan Havas, postane
aracılığıyla haberlerini iletirken, 1848 yılında Amerika’da altı büyük gazete birleşip Associated
Press’i kurmuştur.
Ekonomi haberlerinde ajansların ağırlığı giderek artarken, Avrupa’da kurulan ekonomi
ağırlıklı gazetelerde yayın hayatlarına devam etmişlerdir. Ancak 2.Dünya Savaşı pek çok şeyi
değiştirdiği gibi, ekonomi gazetelerinin de politikaları üzerinde etkili olmuştur. 2.Dünya
Savaşı’nı izleyen dönemde Avrupa’daki eğilim, her ülkenin bir temel ekonomi gazetesine sahip
olmasıydı. Böylece ekonomi basını daha fazla ‘Milli Ekonomi’ içeriğiyle yayın yapmaya
başlamıştır. Bu duruma örnek olarak, 1946 tarihinde Almanya’da ‘Handelsblatt’ gazetesi,
Almanya’nın ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır.
2. Dünya Savaşı’nın şekillendirdiği dünya, 1980’li yılların sonunda köklü bir değişime
sahne olmuştur. Ekonominin kendini dünya üzerinde yeniden konumlandırdığı, duvarların
yıkılmasıyla başlayan süreç, küreselleşme olarak adlandırılmıştır. Küreselleşme, ‘dünya
ölçeğinde ve temelinde işleyen ekonomik ve kültürel şebekelerin gelişmesi ve hız kazanması’
olarak tanımlanabilir. Küreselleşme, bütün kitle iletişim araçlarını dönüştürdüğü gibi ya da
bütün kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın ekonomisini dönüştürdüğü gibi ekonomi
basınını da derinden etkilemiştir. Siyasal alanda yaşanan gelişmelerin arkasındaki ekonomik
olaylar bütün sektörleri etkilemeye başlamıştır. Çok uluslu firmalara haber yapan kitle iletişim
araçları da çok uluslu bir hale gelmiştir. Bununla birlikte küreselleşme, ekonomi haberciliğine
de yeni bir anlayış getirmiştir.
Küreselleşmenin ekonomi haberciliğine etkilerini üç başlık altında toplamak
mümkündür: Bunlardan ilki, ekonomi gazetelerinin dünya çapındaki muhabir ağlarını
genişletmeleridir. Bunun nedeni de küreselleşen şirketlerin hissedarlarına gerekli bilgilerin
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. İkincisi, milli nitelikteki gazetelerin; Avrupa, Amerika ve
Asya’nın önemli merkezlerinde, orası için hazırlanmış özel bir içerikle yayınlanır hale
gelmeleridir. Bu başlığa 2 Ocak 1979’da Kıta Avrupası için Frankfurt’ta da yayına başlayan
‘Financial Times’ ve 1983’te Avrupalı işadamlarına da seslenmek üzere ‘Europe’ versiyonunu
çıkartan The Wall Street Journal örnek gösterilebilir.Üçüncüsü de, dışa açılmaya uğraşan eski
‘Demirperde’ ülkelerinin, ekonomi basınının en hızlı geliştiği bölge olarak kabul görmesidir.
ABD’de çıkartılan Wall Street Journal adlı ekonomi gazetesi ise, ekonomi ajansı gibi
çalışıp dünyanın bir çok ülkesi için başvurulan bir kaynaktır. WSJ gazetesini yayımlayan Dow
Jones şirketi, 1882 yılında borsada hisse senedi alım satımıyla uğraşan C.H.Dow ile E.D.Jones
ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Şirket, müşterileri için öğleden sonraları bir haber
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bülteni basarak dağıtmıştır. 1884 yılında, şirketleri için düzenledikleri bir borsa endeksini ilk
defa bu bültende yayımlamaya başlamışlardır. 1889 yılında bültenin adı The Wall Street Journal
olmuştur. 1896 yılından bu yana Dow Jones Sanayi Endeksi, WSJ’da yayımlanmaktadır.1902
yılında şirketi Barron ailesi devralmış, C.W.Barron ölünce 1928 yılında işin başına H.Bancroft
geçmiş ve şirket 1930 yılında halka açılmıştır.
2007 yılında Rupert Murdoch, dünyanın değişik şehirlerinde 2.6 milyon kişinin her gün
aldığı WSJ’ı yayımlayan Dow Jones şirketinin %60 hissesini 5 milyar dolara Bancroft
ailesinden satın almış ve şirkette hâkim ortak konumuna gelmiştir. İş çevrelerinde çok etkili
olan bu gazetenin yıllık cirosu 1.7 milyar dolar, kazancı 105 milyon dolardır. Sonuçta WSJ,
ciro ve kazanç için değil, saygınlığı ve etki gücü nedeniyle önemli bir gazetedir. 1983 yılında
Wall Street Journal televizyonu kurulmuş ve Night Reader adında Dow Jones Grubu’na ait bir
ajans oluşturulmuştur.
Bunun dışında İngiltere’de Reuters ekonomi basınında dünya çapında bir öneme
sahiptir. Yayın politikası nesnel haberciliğe dayanan Reuters, ekonomi alanında diğer gazete,
dergi ve televizyonlara iyi bir referanstır. Dünya genelinde ekonomi basını, farklı çevrelerin
ekonomi politikalarını belirlemelerinde rol oynamaktadır. Örneğin Reuters Ajansı’nın geçtiği
haberler, noter tescilli sayılmakta ve bu çevrelerce karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.
Daha önceleri başarısız bir takım girişimleri olan Julius Reuter 1851’de Londra’ya yerleşip
Reuter’in telgraf bürosunu açmış ve ajansın temellerini atmıştır.
Mayıs 2007’de Kanadalı yayın grubu Thomson’ın, Reuters’ı 17.23 milyar dolara satın
almasının ardından yeni şirket, Thomson-Reuters adını almıştır. İki şirket arasında varılan
anlaşmayla yeni şirketin haber ve finansal faaliyetleri Reuters adıyla sürdürülürken,
Thomson’ın diğer yayıncılık faaliyetleri Thomson-Reuters Professional adı altında
yürütülmektedir. Birleşmeyle Thomson-Reuters, pazar payı %33 olan Bloomberg’i geçerek,
finansal bilgi ve veri pazarında %34’lük payla birinci olmuştur. Birleşmeden önce Reuters
pazarın %23’ünü, Thomson ise %11’ini kontrol ediyordu.
Dünyadaki önemli ekonomi gazetelerinden bazıları ise; Financial Times (İngiltere),
Handelsblatt (Almanya) ve Ore 24 (İtalya)’tür.

2.2. Türkiye’de Ekonomi Basınının Tarihçesi
Türkiye’ye bakıldığında ise, ekonomi basınının fazla gelişmediği görülmektedir. Çünkü
bir ülkedeki ekonomi basınının gelişmesi, o ülkedeki ekonominin gelişmişliğiyle doğru
orantılıdır. Osmanlı topraklarındaki ilk ekonomi gazetesi, 1851 tarihinde Fransızca olarak
yayınlanmaya başlanan ve yabancılara hitap eden ‘Le Commerce de Constantiopole’dur.
Ancak gazete yabancılara hitap eden bir niteliktedir. İmparatorluğun en önemli liman
kentlerinden biri olan İzmir, gerek döneme göre sahip olduğu kozmopolit yapısı gerekse de
önemli hammadde temin edilen yerlerden biri olmasıyla, ticaret haberlerinin gazetelerde ilk yer
bulduğu Osmanlı şehri olmuştur.
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Daha sonra ise, Osmanlı Türklerinin ticaret yapmasının ayıp sayılmasına rağmen bir
ekonomi gazetesi olan ‘Takvim-i Ticaret’ yayın hayatına başlamıştır. 1866 yılında kurulan
gazete, sadece 7 yıl yayınlanmıştır. Osmanlı’da ekonomik olayların haber olmasına bir diğer
örnek, 1911 yılında resmi statüye kavuşan Osmanlı Telgraf Ajansı’nın da, yabancı ülkelerdeki
borsa kapanış değerlerini sabah gazetelerinin yayınlayabileceği şekilde bültenlerine koyma
kararı almasıdır.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeni ekonomi politikalarını
belirlemeye çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir ekonomi gazetesinin yayınlanması
fazla gecikmemiştir. Zeki Cemal Bey 1928 yılında ‘Ekonomi’ gazetesini kurmuştur. Antik
çağdan beri Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerini içinde bulunduran ve Cumhuriyet’in
ilk iktisat kongresine ev sahipliği yapan İzmir’de ise ‘İzmir Ticaret’ gazetesi, 1942 yılında
Ahmet Sukuti Tükel Bey tarafından yayın hayatına girmiştir. Bu gazete o dönemden sonra
yayınlanacak gazeteler için bir okul niteliği taşımıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarına rastlayan 1944’te ise yeniden ‘Ekonomi’ isimli
bir gazete kurulacak, bunu 1947 yılında 1962’ye kadar yayın hayatına devam edecek ‘Türk
Ticaret Postası’ izleyecektir. 1949 yılında da Habib Edip Törehan, ‘Yeni İstanbul’ gazetesini
yayınlamaya başlamıştır. Yeni İstanbul, emtia borsaları ve kota haberlerinin konulduğu sütunlar
yayınlayarak, Türk basın tarihinde ekonomi gazeteciliğinde bir ilke imza atmıştır.
Türkiye’de basının tarihsel gelişimi Batı’dakinin tersine olmuştur. Batı’da ekonomi
basınından haber basınına geçiş varken, biz de haber basınından ekonomi basınına geçiş
olmuştur. Toplumsal yapı içindeki farklılık, Türk basınının ekonomiyi uzunca bir süre
görmezlikten gelmesine neden olmuştur. Şöyle ki; Cumhuriyet’in ilk yıllarında ticaret büyük
ölçüde gayri müslümlerin elindeydi ve sanayi henüz gelişmemişti. Ticaret, mülkiye, adliye ve
askeriye görevlerine göre ikinci sınıf bir iş olarak görülüyordu. Bu nedenle basında ekonomi
haberleri fazla yer almıyordu. O yıllarda gazetelerde sistematik olarak verilen ekonomi
haberlerinin büyük bölümü altın fiyatlarına, faiz değişikliklerine ve yayınlanan nüfus
istatistiklerine aitti.
Büyük gazete kuruluşlarının ekonomi haberlerine sistematik olarak yer ayırması, ilk
olarak Milliyet Gazetesi ile başlamıştır. 1960’ların ortalarına doğru Abdi İpekçi, gazetenin
sayfalarından birini ekonomiye ayırmış, sayfanın adını ‘İktisat ve Ticaret’ koymuş ve başına
Ali Gevgilili’yi getirmiştir. Gevgilili, ekonomi konularının gazetede ayrı bir bölüm olarak yer
almasında ve aydın çevrenin belli bir şekilde ekonomiye ilgi duymalarına öncülük etmiştir.
Ekonomi haberleri, başlangıçta iç ve dış ajans haberleri halinde yayınlanıyordu. Aynı sayfada
Gevgilili’nin ve konuk iktisatçıların yorumları da yer alıyordu. Ancak ekonomi sayfası zaman
zaman ilan çokluğundan, o ilanlar arasına güçlükle sıkıştırılmış bir veya iki haberin dışında,
hiçbir şey yayınlayamaz olmuştu. Çünkü o yıllarda ilan sayfalarının yetersiz kaldığı zamanlarda
ilanlar, ekonomi sayfalarında yayınlanıyordu. Bu da ekonomi haberlerinin az sayıda olmasına
neden oluyordu.
Gazetelerin ekonomi sayfası fikrine alışmaları uzun zaman almıştır. Diğer gazetelerin
ekonomiye Milliyet Gazetesi kadar yer ayırmaya başlamaları çok daha sonra olmuştur.
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Cumhuriyet Gazetesi’nde Dinç Tayanç, Turhan Ilgaz ve Kenan Mortan, ekonomi servisinin
kuruluşuna ve gazetede bir ekonomi sayfasının konumlandırılmasına ön ayak olmuşlardır.
Necati Doğru ise Günaydın Gazetesi’nde ekonomi haberlerinin, diğer haberler arasında %40’lık
bir dilime oturmasını sağlarken, devamında da bir ekonomi servisinin oluşturulmasını
kaçınılmaz kılmıştır. Gazetelerdeki bu gelişimin temel nedenleri şunlardır: 12 Mart sonrasında
gazeteler sayesinde halkın ekonomi kavramlarıyla tanışması, IMF (Uluslararası Para Fonu)
beraberinde enflasyon, devalüasyon kavramlarının günlük yaşamını nasıl etkilediğini
öğrenmeye başlamasıdır.
Daha sonra 24 Ocak 1980 kararları Türkiye’de serbest piyasa ekonomisine geçişin
dönüm noktası olmuştur. Bu kararlarla başlayan ekonomik gelişmeler ve değişmeler sıklıkla
gazetelerin sayfalarına geçmiştir. 24 Ocak kararlarıyla birlikte politikayı da ekonomi
kanalından yönetmek ve yönlendirmek kaygısı başlamıştır. Durum böyle olunca, ekonomik
kararlar halkın günlük yaşamını anında etkilemiştir. Bu değişimi gazeteler sayfalarına
yansıtmak zorunda kalınca ekonomi basını doğmuştur. Bu gelişmeler halkın bilinçlenmesine,
ekonomi haberleriyle ilgili bir talep yaratmasına neden olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri
darbesinden sonra ise siyasetin geçici bir süre için yasaklanması, siyasetin halkın ve basının
gündeminden zorunlu olarak çıkarılması ekonomiye ilgiyi arttırmıştır. Siyasi haberlerden
boşalan gazete sayfalarının bir bölümü ekonomik haberlerle doldurulmaya başlanmıştır.
1980’lerde gazetelerde haftada bir gün yayınlanan, bazılarında da her gün yarım sayfa olarak
verilen ekonomi haberlerinin sayıları arttıkça haber servisleri içinde ekonomi servisleri de
oluşmaya başlamış, arkasında da ekonomi sayfaları devreye girmiştir. Günümüzde günlük
gazetelerin ekonomi sayfası sayısı 6 hatta bazı günler 8’e kadar çıkmaktadır.
Ekonominin gazetecilik açısından en az siyaset kadar, hatta ondan da fazla önem taşıdığı
gerçeği çok geç anlaşılmıştır. 80’li yılların ortalarından itibaren gazetelerin ekonomi bölümleri
genişlemiş, 90’lı yılların ortalarına doğru da Avrupa’da ve Amerika’da olduğu gibi, ‘ekonomi
ağırlıklı’ gazetelerin ilk önemli örnekleri çıkmıştır. Nezih Demirkent’in başlattığı, Osman
Arolat’ın yönettiği Dünya Gazetesi onlardan biridir. Bu gazeteyi Aydın Doğan’ın başlattığı,
Gökhan Çırnaz’ın yönettiği Finansal Forum Gazetesi izlemiştir. 8 yıl boyunca başarı ile
yayınlanmış ve Türkiye’ye ekonomi gazeteciliği alanında birçok ‘ilk’i kazandırmıştır.
2010 yılında yayın hayatına son veren Referans Gazetesi de ilk sayılarından itibaren
gerek özel sektörde gerekse kamu kesiminde yer alan tüm yönetici, iş adamı ve girişimcilerin
yanı sıra ekonomik faaliyette bulunan tüm kesimlerin ilgi ile takip edecekleri, referans olarak
kabul edebilecekleri bir yayın olduğunu göstermiştir. Konuları her kesime hitap edebilecek
tarzda işleyebilme özelliği taşıyan Referans, farklı tasarımı ve okuma rahatlığı sağlayan
mizanpajı ile de görsel açıdan beğeni toplamıştır. Eğitim ve iş dünyasına mensup çok farklı
görüşlerdeki geniş yazar kadrosu da okuyucularına farklı bakış açıları kazandırmıştır.
Yazılı ekonomi basınının genel özelliklerine bakıldığında, ekonomi haberlerinde
fotoğraftan çok, grafikler ve tablolar kullanılmaktadır. Yazılı ekonomi basınının gelirlerini ise
satış gelirleri ve reklam gelirleri sağlamaktadır. Gelirlerin 1/3’ünü satış, 2/3’ünü ise reklam
karşılamaktadır. Reklamın öneminin ortaya çıktığı bu noktada, ekonomi gazetelerine kimin
reklam verdiğine değinmek gerekmektedir. Reklam veren kesim iş adamları, sermaye
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sahipleridir. Bunun en önemli nedeni de ekonominin bu kesimin ilgi-çalışma alanına girmesidir.
Reklam verenler kendi konularındaki haberler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Piyasaları verilen
haberlerle takip ederek bir kazanç sağlama peşindedirler. Bu kesim, reklamlarıyla da hedef
kitlesine ulaşmakta; kendi ürününü, hizmetini ve kurumunu tanıtma şansı bulmaktadır.
1971 yılında yayınlanmaya başlayan Ortam Dergisi’ndeki ekonomi sayfalarını
saymazsak, ilk ekonomi dergisi olarak 1980 yılında Şeref Özgencil tarafından çıkarılan
‘Para’yı göstermek mümkündür. 1986 yılında Ali Bilge ‘İktisat ve Finans’ı, 1992’de Ali
Karacan ‘Kapital’i, 1993 yılında Hürriyet ‘Capital’i ve ardından Sabah ‘Power’ı, İntermedya
‘Makro’yu, Akşam ‘Platin’i, Dünya ‘Globus’u yayınlamıştır. Günümüzde haftalık olarak
yayınlanan dergiler ise; Ekonomik Panorama, Para, Trend, Ekonomist, Borsacı,
Borsamatik ve Seans’tır. Bu dergilerin tirajları ise 15-20 bini geçmemektedir.
İlk ekonomi televizyonculuğu anlamında, 1994 yılında Hakan Çizem tarafından ‘Kanal
E’ isimli İstanbul’da bölgesel bir ekonomi kanalı kurulmuştur. Günümüzde özellikle NTV,
CNN Türk, Cnbc-e, Sky Türk ve Habertürk gibi özel televizyon kanalları da ekonomi dünyasını
ve piyasaları farklı programlarla, ekonomi alanındaki çeşitli uzmanların görüşleri
doğrultusunda izleyicilerine ulaştırmaktadırlar. İlk ekonomi radyoculuğunu ‘Radyo Foreks’
başlatmıştır. Radyo kanallarında da özellikle ekonomi piyasalarının hareketli olduğu saatlerde,
canlı bağlantılarla gelişmeler aktarılmakta ve uzman kişilerin yorumlarına başvurularak
dinleyiciler bilgilendirilmektedir.
Öte yandan ekonomi muhabirlerinin 1980’li yıllarda başlayan Ankara’daki örgütlenme
girişimleri sonucunda, 29 Temmuz 1987 tarihinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)
kurulmuştur. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Ankara’da kuruluşundan iki yıl sonra,
İstanbul’da şube kurulması kararı alınarak Müteşebbis Heyet olarak İdris Adil, Erkan Çelebi,
Sezai Babakuş ve Abdurrahman Yıldırım görevlendirilmiştir.
EMD üyelerinin mesleği yaparken uyması gereken etik ilkeler şunlardır:
- Başka bir gazetecinin haberi aynen ya da değiştirerek kendi ismiyle kullanmak ‘haber
hırsızlığı’dır. EMD üyesi haber hırsızlığı yapamaz.
- EMD üyesi Menkul Kıymetler borsalarında portföy yönetemez.
- EMD üyesi kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve bunlar
adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir gerekçeyle hediye kabul
edemez.
- EMD üyesi kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri
yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini korumaya
özen gösterir.
- EMD üyesi, gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı
kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz.
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- EMD üyesi, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların
‘ilan’ veya ‘reklam’ olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapamaz.
- EMD üyesi haberinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de dahil
olmak üzere hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda, kişi ve kurumları
hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeler kullanamaz.
- EMD üyesi, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bu hakların kullanımı için
elinden gelen çabayı harcar.
- EMD üyesi, bir meslektaşının kötü muamele, yasadışı davranış, haksız yere gözaltı,
yargılanma vb. olaylarla karşı karşıya kalması halinde onu destekler.
- EMD üyesinin, yukarıda belirtilen genel ve özel ilkelere uymadığının saptanması
halinde EMD Yönetim Kurulu, ilgili yasalar ve Dernek Ana Tüzüğü’nden kaynaklanan gözetim
ve yaptırım yetkilerini kullanır.
Ekonomi basınının geleceğine yönelik tahminlere gelince;
- Uzmanlaşma çok önemli olacak,
- Uluslararası finans sisteminin nasıl işlediğini bilen muhabirler sektörde tercih sebebi
olacak,
- Yeni iletişim teknolojilerini takip etme zorunluluğu olacak,
- Görsel basın ve internet giderek önem kazanacak, yazılı basının önemi azalacak.
Ancak yazılı basında da analistler önem kazanacak. (borsa analistleri gibi)
- İnteraktif iletişim önem kazanacak.
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3. EKONOMİ BASININA AİT HABERCİLİK MODELLERİ İLE EKONOMİ
SERVİSİNİN VE EKONOMİ MUHABİRLERİNİN İŞLEVİ
Bu bölümde makro ve mikro ekonominin ne anlama geldiği, makro ve mikro ekonomi
haberciliğinin başlıca özellikleri ile ekonomi servisi ile ekonomi muhabirlerinin görevleri-işlevi
ele alınmaktadır.

3.1. Makro Ekonomi Haberciliği
Ekonomik kavramlar içinde yer alan makro ekonomi, ekonomik olayları bir bütün
olarak incelemektedir. İktisat teorisinin esas olarak milli gelir, toplam istihdam, toplam tasarruf
toplam talep, yatırımlar, kamu harcamaları, tüketim harcamaları, para arzı, uluslararası
ekonomik ilişkiler, para kredi politikası, maliye politikası gibi ekonominin bütününe ilişkin
değişkenlerini konu alan bölümüdür. Ekonominin bütününe ilişkin bu büyüklüklerin birbiriyle
olan bağlantılarını zaman içinde değişimlerini makro ekonomi irdelemektedir.
Ekonomik olayları, gelişmeleri ve kararları günlük yaşama, bireye etkilerini
incelemeden ekonomik kavramlar içinde veren habercilik anlayışına makro ekonomi
haberciliği denilmektedir. Ekonomi servislerinin kurulduğu ilk yıllarda ekonomi
muhabirlerinin haber kaynaklarından, özellikle de resmi haber kaynaklarından aldıkları bilgiler,
genellikle makro ekonominin konuları içinde yer almıştır. Geçmişte Türk basınındaki ekonomi
haberlerinin hükümet kararları, uzman görüşleri, ekonomik kurum raporları ve istatistiklerden
oluşması kitleselleşmesini önlemiştir. Bu nedenle tüketici kitlesi sayısal olarak fazla
olmamıştır. Ağırlıklı makro ekonomi haberciliği uygulanmıştır.
Günümüzde Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konuları makro ekonomide uluslararası
ekonomik ilişkiler konusuna girmektedir. Bu konuda yazılan haberlerin tüketici kitlenin
algılamasına açılması oldukça zordur. Çünkü veriler belli bir ekonomik bilgiyi
gerektirmektedir. Ancak Türkiye Avrupa Birliği’ne girdikten sonra örneğin otomobil
fiyatlarında oluşacak değişim konusunda hazırlanan bir haber ise mikro ekonomi konuları
içindedir.
Mikro ekonomi haberleri, halkın günlük yaşamını ilgilendirir ve haberin anlaşılmasını
dolayısıyla tüketilmesini kolaylaştırır. Bunun yanı sıra halka geleceğe yönelik ekonomik
kararlarında da yardımcı olmaktadır. Günümüzde ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi
sayfa sayısının artışı ile birlikte etkinliğini de yükseltmiştir. Makro ekonomi haberciliğinin terk
edilmeye başlanması bunda en büyük etken olmuştur.

3.2. Mikro Ekonomi Haberciliği
Mikro ekonomi; ekonomi olaylarını, tüketiciler, sermaye sahipleri, firmalar gibi bireysel
karar birimleri çevresinde inceleyen ekonomi dalıdır. Bütünü oluşturan küçük birimlerin
ekonomik davranış biçimlerini ele alır. Mikro ekonomi kavramını ilk olarak İngiliz ekonomi
teorisyeni John Keynes kullanmıştır. Yine bazı teorisyenlere göre; mikro ekonominin önemsiz
ayrıntılarla uğraştığı sanılmamalıdır. Çünkü büyük resim küçük parçaların birbirine
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eklenmesiyle ortaya çıkar. Mikro ekonomiyi gazetecilik açısından ele aldığımızda ise, mikro
ekonomi haberciliğini şu şekilde tanımlamak mümkündür: Ekonomik kararları ve gelişmeleri
birey ya da firma bazına indirgeyerek bu kararların etkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle
ortaya çıkarmaktır.
Mikro ekonomi haberciliği diğer bir deyişle ekonomi haberlerinin kitleselleştirilmesi ilk
dönemlerde bazı gazeteciler tarafından ‘domates-patates’ gazeteciliği olarak tanımlanmış ve bu
türü sürdürenler ekonomi biliminin ciddiyetine uymadıkları için eleştirilmiştir. Ancak mikro
ekonomi haberciliğini savunanlardan ve uygulayanlardan Necati Doğru’nun görüşleri ise şu
şekildedir: “Ekonomi basınını kitleselleştiremezseniz, bütün kitlelere mal edemezseniz ve
ekonomik olayları her tür insana, her türlü sosyal grup ya da sınıftan ya da meslekten gelen
insana iletemezseniz, ekonomi basını sınırlı bir çerçevede kalmaktan kurtulamaz. Topluma
ekonomik olayları okuması gerektiğini, okumasının kendisinin lehine olacağını göstermek
zorunluluğu vardır. Bu yüzden ekonomi ile ilgilenen basın mutlaka kitleselleşmelidir. Ekonomi
basını vatandaşın (Gazeteci Güngör Uras’ın deyişiyle Ayşe Teyzenin) tenceresi ile
ilgilenmelidir. Vatandaşın tenceresine giren malların nasıl üretildiği, kalitesinin nasıl olduğu,
içindeki besin değerinin ne oranda olduğu, tencereyi pişiren tüpgazın fiyatının ne kadar arttığı
çok iyi incelenmeli ve irdelenmelidir.”
Ekonomi basınını kitlelere yaymak bir üçgenin 3 kenarı gibidir. Üçgenin bir kenarında
bilgi ve olaylar vardır. Bunlar toplumun üzerinde yaşadığı motiflerden kaynaklanan olaylardır.
Örneğin; tüpgaz, mutfak, yiyecek, doğal gaz, iş yeridir. Bunların içinde ekonomi vardır. Bir
ekonomi muhabiri bunlara o gözle bakarsa olayları kavrama ve aktarma şansını kolaylıkla
yakalayacaktır. Bu olaylar toplandıktan sonra yardımcı malzemelerle ekonomi sayfalarına
iletilirse, okunma ve dikkati çekme olasılığı daha da fazla artacaktır. Tüm bunlar da üçgenin bir
diğer kenarını oluşturur. Üçgenin üçüncü kenarı ise dil sorunudur. Ekonomi haberlerinin dili
ekonomi biliminin ciddi dilinden arındırılmalı ve toplumun kullandığı dile doğru getirilmelidir.
Bu dili ekonomi haberinin içine yerleştirme gerekliliği vardır.
Günümüzde mikro ekonomi haberciliğinin günlük gazetelerin sayfalarında egemen
olduğunu, bu tür haberciliğin sayfa sayısını arttırdığını, ekonomi dergilerinin çıkmasına yol
açtığını ve yeni bir uzman gazetecilik alanını doğurduğunu söylemek mümkündür.

3.3. Ekonomi Servisi Şefi
Genel yayın yönetmeni ile yazı işleri müdürünün bir gazetedeki görevlerinin tümünü
her haber servisi şefi kendi servisi için yapmak zorundadır. Öncelikle sabahları her servis şefi
gibi gazetede kendi servisine ayrılan sayfalardaki ilan hacimlerini öğrenir ve günlük çalışmasını
bu alana göre yönlendirir.

39

Bir günlük çalışma süreci şu şekilde seyretmektedir:
- Gündem toplantısında elindeki özel ve rutin haberlerin konularını genel yayın
yönetmeniyle yazı işleri müdürüne sunar. Bu haberler arasında birinci sayfaya taşınacak
olanları öğrenir.
- Muhabirlerini uzmanlık alanlarına göre rutin haberlere ya da özel haberlere
yönlendirir. Bu yönlendirmede gündem toplantısında kendisinden istenen haberler ön plana
çıkar.
- Muhabirlerin haber toplama çalışmasının her aşaması hakkında bilgi sahibi olmak
zorundadır. Gerekirse haberlerin muhabirler tarafından yazım aşamasında da onlara yardımcı
olur, gerekli düzeltmeleri yapar.
- Yerli ve yabancı haber ajanslarından gelen ekonomi ile ilgili haberlerin tiriyajını
(haberleri konularına göre gruplandırma), haber ekonomi sayfasında kullanılacaksa da
redaksiyonunu yapar.
- Eğer birinci sayfa için gündem toplantısında seçilen haber varsa, bu haberin
hazırlanmasına ve birinci sayfa için haber merkezine teslimine öncelik verir.
- Servis gündemindeki haberleri ekonomi sayfaları için düzenler, elindeki haberlerin
sayfalara göre seçimini yapar. Her sayfanın manşet haberini, ‘line haberler’ denilen bir sütun
halinde olan ve bir paragraf olarak yazılmış kısa haberleri ve fotoğrafları belirler. Ekonomi
sayfaları için çalışan sayfa sekreteriyle sayfalarının mizanpajını kararlaştırır.
- Seçtiği haberlerin başlıklarını ve spot başlıklarını hazırlanan mizanpaja göre belirler.

3.4. Ekonomi Muhabirleri
Haber toplama ve yazma aşamalarında ekonomi muhabirlerini diğer muhabirlerden
ayıran özellik gazetecilik ile ekonomi bilimini birleştirme güçlüğünü sıkça yaşıyor olmalarıdır.
Ekonomi muhabiri dikkat çekmelidir. Çünkü ekonomi haberleri genellikle toplumun
alışamadığı kavramlarla anlatılan haber olduğu için, ekonomi haberciliği dikkat çekmeyen bir
habercilik türüdür. Muhabir konuya dikkat çekmenin yanı sıra alternatifte getirebilmeli,
okuyucuyu düşünmeye sevk etmelidir. Ekonomi muhabirleri öncelikle ekonomi bilimini ve
ekonomide kullanılan kavramların neler olduğunu çok iyi bir biçimde bilmelidir. Ekonomi
muhabirinin sürekli ekonomi biliminin terminolojisini kullanma zorunluluğundan gelen bir de
dil problemi vardır. Türkçe’yi çok iyi kullanarak olayları aktarmak ekonomi muhabiri için
şarttır. Haberleri kitleselleştirirken yapılması gereken sade bir dil kullanmak ve haberi halkın
anlayabileceği bir şekilde yazmaktır. Yani ekonomi muhabiri kavramları halkın anlayacağı bir
biçimde kullanmalıdır. Eğer gerekirse haberde bu kavramların ne olduğunu da kısaca
açıklamalıdır.
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4. EKONOMİ SERVİSİNİN HABER
BASINININ KAMUSAL GÖREVLERİ

KAYNAKLARI

VE

EKONOMİ

Bu bölümde ekonomi servisinin haber kaynakları ve ekonomi basınının kamusal
görevleri örneklerle birlikte işlenecektir.

4.1. Ekonomi Servisinin Haber Kaynakları
Ekonomi servisinin ve muhabirlerinin haber kaynakları, sayfalarda yer alan haberlerin
konularıyla ortaya çıkmaktadır. Ekonomi servislerinin günlük haber akışında yararlandıkları
haber kaynakları şöyle sıralanmaktadır:
Resmi kurumlar, ekonomi ile ilgili bakanlıklar ya da bazı kararları ve uygulamaları
nedeniyle belli dönemler için haber kaynağı olan bakanlıklar. Örneğin Maliye ve Gümrük
Bakanlığı bakanlığın çalışma alanı nedeniyle, ekonomi servisinin haber kaynağıdır. Ancak
Çevre Bakanlığı da Türkiye’deki çevre kirliliğinin ekonomik boyutlarıyla ilgili gelişmeleri ya
da çevre kirliliği yaratmamak için katalitik konvertör kullanan araçların vergilerinde indirim
uygulanacağını açıkladığında veya Turizm Bakanlığı’nın dönemsel verileri ilan edildiğinde bu
haberler de rahatça ekonomi sayfasında yer almaktadır. Devlet Bankaları, özel bankalar, bu
bankaların uygulamaları, kararları, yönetim değişiklikleri çeşitli gelişmeler karşısında
yöneticilerinin görüşleri nedeniyle sık sık haber kaynağı olarak kullanılırlar.
Borsa da temel haber kaynağıdır. Ekonomi servislerinde borsa haberleri için çalışan
uzman borsa muhabirleri vardır. Önceleri ekonomi sayfasının bir köşesinde yer alan borsa
verileri için günümüzde ayrı borsa sayfası oluşturulmuştur. Örneğin çeşitli dönemlerdeki
spekülatif hareketler, manipülasyonlar sayfalarda geniş yer bulabilmektedir. Borsada işlem
gören hisse senetlerinin yanı sıra döviz kurlarının da günlük değişimleri bu sayfalarda yer
almaktadır. Sosyal ve siyasi gelişmeler, uluslararası değişimler borsada önemli dalgalanmalara
neden olduğu için, borsa haberleri aynı zamanda siyasi, uluslararası haberlerin hemen yanında
yer verilen haberler haline gelmiştir. Borsada çalışan yatırımcı kuruluşlar da borsa
muhabirlerinin, dolayısıyla ekonomi sayfalarının temel haber kaynakları arasındadır.
Esnaf ve sanatkarların oluşturduğu dernekler de, haber kaynağı olarak ekonomi
sayfalarında yer alırlar. İşçi örgütleri sendikalar da ekonominin habercilik alanına girer.
Şehirlerdeki önemli ekonomik örgütlenmeler olan ticaret ve sanayi odaları da ekonomi
servislerinin haber kaynakları arasındadır. Ticaret ve Sanayi odalarındaki toplantılar,
görüşmeler, odaların yayınladığı dönemsel raporların, basılı yayınların her biri haber konusu
olabilmektedir.
İş adamlarının önemli bir örgütü olan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği) belirli dönemlerde, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinde bir baskı grubu
rolü oynaması nedeniyle ekonomi sayfalarının vazgeçilmez haber kaynağı durumuna gelmiştir.
TÜSİAD’daki her gelişme, her açıklama istisnasız haber konusu olmaktadır. TÜSİAD’ın da
belirli dönemlerde yayınladığı raporlar ve kitaplar, ekonomi sayfalarının gündemini
oluşturmaktadır.
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Örneğin 1991 yılında yayınladığı ‘Güven Araştırması’ Türkiye’de çeşitli kurumlara
halkın güveninin ne kadar olduğu, hangi kurumlara güvendiği, hangilerine güvenmediğini
ortaya koymuş ve uzunca bir süre ekonomi sayfalarının da dışında birinci sayfalarda yer almış,
köşe yazarlarının konusu haline gelmiştir. 1992 yılının Ağustos ayında yazar Francis Hugh’un
Etik adlı eserini Türkçe’ye çevirterek İş Ahlakı ismiyle yayınlayan TÜSİAD, bu çalışmayla da
uzun bir süre medyanın gündemini oluşturmayı başarmıştır.
Bu arada ekonomi servisleri için şirketler, holdingler de haber kaynağıdır. Ancak
şirketler genellikle medyada dağıtıma girmesini istedikleri haberlerini ya da bir başka deyişle
şirketlerinin olumlu yönlerini ortaya koyan ve şirket imajına artı puan kazandırma yönünde
oluşturulan basın bültenlerini, halkla ilişkiler büroları ya da şirketleri kanalıyla basın bülteni
olarak medyaya dağıtırlar, medya da bu bilgileri habere çevirerek sayfalarında kullanır. Bu
işlemi özellikle de şirketler ve holdingler ekonomi sayfaları için yaparlar. Bu basın bültenlerinin
haber değerini ölçmek ve sayfalarında kullanıp kullanmama yetkisi ekonomi servisi şefine
aittir.
Ayrıca yerli ve yabancı haber ajansları da ekonomi sayfalarının haber kaynaklarını
oluştururlar. Özellikle de ekonomimizin dışa açık bir eğilim izlemesinin ardından, dış ekonomi
haberleri dolayısıyla yabancı haber ajansları ile yabancı gazete ve dergiler de ekonomi sayfaları,
ekonomi gazeteleri ve dergileri için temel haber kaynaklarını meydana getirirler. Yabancı haber
ajanslarında Reuters, ilk çıkış amacı olan tüccarlara haber vermeye bugün de devam etmektedir.
En önemli ve hızlı dış ekonomi haber kaynağıdır. Ekonomi haberleri açısından en güçlü
uluslararası haber ajansı Reuters’tir.
Yabancı gazetelerden; Financial Times, Wall Street Journal, dergilerden ise; Fortune,
The Economist ve Business Week ekonomi servisleri için ilk akla gelen uluslararası haber
kaynaklarıdır. Yabancı ajanslar, dergi ve gazeteler ekonomi servisinde haber kaynağı olarak
okunurken bu kaynaklardan seçilip, sayfalarda kullanılacak olan bilgiler ‘Türkiye’yi
ilgilendirme’ ortak paydasına göre düzenlenmektedir. Türkiye’deki gelişmeler hakkındaki
yorumlar da her zaman ekonomi sayfalarında yer bulmaktadır. Uluslararası şirketlerdeki
yönetim, yatırım konuları, bu şirketlerin yöneticileri, özellikle de Türkiye’de yatırımı olan
uluslararası şirketler yabancı haber kaynaklarından Türkçe’ye çevrilmek üzere seçilir.
Yolsuzluk ve rüşvet skandalları da, okuyucusu fazla olan ekonomik konular olarak
yabancı kaynaklardan seçilebilir. Bir de Latin Amerika ülkelerindeki gelişmeler, bu ülkelerin
ekonomisi hep Türk ekonomisindeki gelişmelere benzetildiğinden, yabancı haber
kaynaklarından alınan haber konuları arasında ilk sıralara yerleşmektedir. Örneğin 1994 yılında
Türkiye’nin yaşadığı 3 bankanın batması olayının bir benzeri Latin Amerika ülkelerinden
Venezuela’da 10 bankanın batması şeklinde yaşanınca, bu konu derhal dış ekonomi haberi
olarak yansımıştır. Bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Arjantin’de de Devlet Başkanı Carlos
Menem’in enflasyonla sürdürdüğü mücadele, sıklıkla Türk basınının ekonomi sayfalarında yer
almaktadır.
Tüketiciler de günümüzde ekonomi sayfalarından birini tamamen almayı başarmış
haber kaynaklarıdır. Türk basınında ekonomi sayfalarında tüketiciyi haber kaynağı olarak ele
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alıp, tüketiciye söz hakkı verenlerin başında Milliyet Gazetesi’nden Meral Tamer gelmektedir.
Tamer’in bu çabalarıyla tüketici sayfaları, çözüm getirici haber türüne de önemli bir örnek
oluşturmaktadır.
Tüketici sayfaları aynı zamanda ülkemizde yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olan ekonomi
servislerinin, halkın bilinçlendirilmesi yolunda attığı önemli adımlardan biridir. Bu sayfada
genellikle tüketicilerden gelen şikayet mektupları, faks ve telefonlar kaynak olarak
kullanılmaktadır. Şikayet konusu olan ürün ya da hizmeti üstlenen firma ile tüketicinin hakkını
arama, sorununa çözüm bulma görevini üstlenen gazeteci bağlantı kurar ve tüketici ile firma
arasındaki soruna çözüm getirir. Tüketici sayfaları, şirketlerin, holdinglerin halkla ilişkiler
birimlerinin görevlerinin sadece basın bültenleriyle, adına çalıştıkları kurumun olumlu
mesajlarını medyaya taşımayla sınırlı kalmadığını göstermiştir. Ürettiği mal ve hizmetin
sorumluluğunu üstlenmek bir şirketin imajını oluşturmada ya da pekiştirmede her zaman en iyi
yöntemdir.
Ekonomi muhabirlerinin haber kaynaklarıyla olan ilişkilerine bakıldığında ise, ekonomi
muhabiri çok boyutlu düşünmek, temel kavramları bilmek ve araştırmacı olmak zorundadır.
Örneğin İşçi Bulma Kurumu’nun önünde rastladığınız işsizlikten yakınan fakat iş olduğunda
yapmayan birine bakarak Türkiye’de işsizliğin felakete dönüştüğünü yazarsanız, işsizliğin
başka boyutlarını yakalayamadığınız için haberiniz eksiktir,yanıltıcıdır.

4.2. Ekonomi Basınının Kamusal Görevleri
4.2.1. En Doğru Bilgileri Aktarmak
Basının kamusal görevlerinin başında haber vermek gelmektedir. Kamu yararı taşıyan
her olayı kamuoyuna açıklama anlamındaki bu işlev, aynı zamanda kamusal bir haktır. Ancak
bu hak doğruluk, yorumsuzluk ve tarafsızlık gibi belli ilkelere uyularak kullanılabilen bir haktır.
Ekonomi haberciliğine düşen görevlerin başında da, ekonomi değeri taşıyan bilgileri topluma
ulaştırmak gelir. Ekonomi haberciliğinde diğer haber türlerinden farklı olarak ‘yazılan bir
kelime ya da bir rakam’ yazılış amacına bağlı olarak bir kesime çok önemli imkanlar
sağlayabilirken, bir kesime çok önemli kayıplar getirebilmektedir. Yanlış bir tek haber büyük
ekonomik kayıplara ya da kazançlara yol açabilmektedir. Bu anlamda doğru bilgileri aktarmak
ekonomi haberciliğinde daha büyük önem taşımaktadır.

4.2.2. Barometre Olmak
Ekonomi muhabirleri yaşanan toplumsal ve ekonomik gelişmelerin barometresini
ellerinde tutmaktadırlar. Ekonomi muhabirleri bu nedenle aynı zamanda olası gelişmeleri
öngören ve önceden haber veren bir uyarı aracıdırlar. Bu anlamda sağlam bilgilerle geleceğe
yönelik en doğru tahminlerde bulunmak ekonomi muhabirlerinin başlıca işlevlerindendir.

53

4.2.3. Karar Alabilmeyi Kolaylaştırmak
Ekonomi okurlarının beklentilerinin başında karar almalarını kolaylaştıracak bilgilere
ulaşmak gelmektedir. Bu nedenle ekonomi haberciliğinin karar almayı kolaylaştıracak bir
niteliği de vardır. Ancak bu işlev yerine getirilirken okurlara mümkün olduğunca sağlıklı karar
alabilmelerini sağlayacak doğru ekonomi bilgilerini ulaştırmak gerekmektedir. Ekonomi
haberciliğinin atılım yaptığı dönemlere bakıldığında hep bir ekonomik krize rastlanılmıştır.
Toplumda ekonomik belirsizlikler arttığında ekonomi haberlerine duyulan ihtiyaç da
artmaktadır. Bu anlamda ekonomi haberciliğinin bu belirsizliklerin giderilmesi, ülkenin
geleceğinin açılması anlamında da bir işlevi vardır.

4.2.4. Yol Göstermek
Ekonomide karar almayı geciktiren ve zorlaştıran belirsizlikler ekonomi muhabirleri
için aynı zamanda bir tehlikenin de habercisidir. Kamuoyunun bir ışık beklediği bu dönemlerde
suni kaygılarla ekonomi basınının belirsizlik ortamını daha da arttırmasından özenle kaçınması
gerekmektedir. Pembe senaryoların üretilmesi kadar kara senaryolarının üretilmesinin de ülkeyi
içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyebileceği unutulmamalıdır. Her zaman ülkedeki
belirsizlikler yoğun olmayabilir. Böyle durumlarda da kişilerin kendi ekonomik yaşamlarındaki
belirsizliklere dikkat edilmelidir. Bireysel yatırımcılara parasını nereye yatırabileceğine, hangi
alanda girişimde bulunabileceğine ya da gelecekle ilgili beklentilerine dair bilgiler aktarmak
ekonomi haberciliğinin bu işlevi altında toplanır.

4.2.5. Öngörülerde Bulunmak
Ekonomi haberciliğinin belki de en önemli işlevi olayları alıp, yorumlayıp, bir senteze
ulaşarak öngörüler çıkartmak ve bunları diğer işlevleri de göz önünde bulundurarak okura
sunmaktır. Bu anlamda okura geleceğe yönelik perspektifler kazandırılması ve belirli öngörüler
çerçevesinde beklentilerin sunulması en temel ihtiyaçların başında gelmektedir.

4.2.6. Ekonomik Değerlere Sahip Çıkmak
Ekonomi haberciliğine düşen aynı derecedeki önemli bir diğer görev; istikrar, adil
rekabet, şeffaflık, fırsat eşitliği, girişim özgürlüğü, vergi adaleti gibi temel ekonomik değerlerin
gözetilerek gerektiğinde bunlardan sapmaların teşhir edilmesidir. Pozitif gerçeklik
doğrultusunda tarafsızlık ilkesi içerisinde ekonomi basınının ülke ekonomisinin can simidi
olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

4.2.7. Güç Odaklarını Tanıtmak
Ekonomi çoğunlukla bir güç aracıdır. Toplumda bu gücün kullanıldığı grup ve odakları
ortaya çıkartmak ve onları toplumla tanıştırmak yine ekonomi muhabirlerinin görevleri
arasındadır.
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4.2.8. Uzlaşmaya Katkıda Bulunmak
Ekonomi muhabirlerine düşen bir diğer önemli görev; ekonomi konularında toplumsal
uzlaşmanın sağlanabilmesine katkıda bulunmaktır. Ekonomi basını tartışma ortamları için
zemin hazırlarken, bu ortamlarda bütünleştirme ve uzlaşma zeminlerinin oluşmasına da
yardımcı olabilmelidir. Toplum içindeki çeşitli grupların kanaatlerini ve tavırlarını birbirlerine
duyurabilecekleri bir araç olarak ekonomi muhabirleri, toplumun amaçları ve değerlerini
sunarken ve açıklarken toplumun bütün üyelerine erişebilme imkanına sahiptirler.

4.2.9. Sosyal Dedektiflik Yapmak
Kamu adına toplumda yaşanan usulsüzlükleri ve yolsuzlukları izleyen, açıklayan,
kanıtlarını toplayan, adalet mekanizmalarının harekete geçmesini sağlayan, haksızları ortaya
çıkaran bir dedektiflik kurumu olan basının bir dalı olan ekonomi haberciliğinde bu
dedektifliğin bir kat daha önem kazandığı anlaşılmaktadır. Çünkü usulsüzlük ve yolsuzlukların
yaşandığı en büyük yaşam alanı ekonomidir.

4.2.10. Çalışmaları Denetlemek
Kamu görevlilerinin ve yöneticilerinin çalışmalarını halk adına denetlemek görevi de
basının en önemli sorumluluk alanları arasındadır. Siyasal iktidarın kullanılışını denetlemek ve
eleştirmek anlamında basın, kamu yararı çerçevesinde denetim görevini yerine getirmelidir.
Ekonomi muhabirleri açısından çoğu zaman ‘kamu yararı’ adıyla gizlenen ya da çarpıtılan
bilgilerin doğru olup olmadığı, kamu yararı içerip içermediği ya da çıkar sağlama amacı güdüp
gütmediği soruları son derece önemlidir.

4.2.11. Etik İlkelere Bağlı Kalmak
Sıralanan bu kamusal görevlerin dayanak noktasının etik ilkeler olduğu gözden
kaçırılmamalıdır. Bu yüzden tüm bu ilkeler ve amaçların hayata geçirilebilmesi için ekonomik
alanda bilgi ve insiyatif sahibi herkesin ekonomi basınına yardımcı olması adeta bir zorunluluk
şeklinde algılanmalıdır. Ekonomi basını bir yandan ülke ekonomisindeki gelişmeleri yakından
takip ederken, diğer yandan uluslararası hareketleri izleyebilmeli ve bunlardan çıkardığı
sonuçları okurlarına doğru bir şekilde belirli bir vizyon oluşturacak biçimde aktarabilmelidir.
Ayrıca günlük hayatta kullanılan ekonomi bilgilerini ve değerlendirmelerini sağlıklı bir şekilde
bütünleştirebilmeli ve görünenin ardındaki gerçekleri yorumlayabilmelidir. Bunu yaparken de
etik ilkelerin yol göstericiliğinden sapılmaması gerekmektedir.
Ekonomi yazarlığı günümüzde Necati Doğru’ya göre; “Tarafsız, objektif, lobilerin
adamı olmayan, çıkar gruplarının menfaati için yazmayan, olaylara bilimin net ölçütlerini
kullanarak bakabilen” bir ideal düzeye doğru hızla ilerlemektedir. Bu ölçülere uymayan
yazarlar, holding yazarı veya siyasi parti yazarı gibi damga yiyip yıpranmakta; ölçüye uyan
yazarlar ise okur gözünde saygınlık kazanmaktadırlar.
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5.1. Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Terimler
Açık Kredi: Bankaların güvendikleri ve alıştıkları müşterilere rehin ipotek ya da kefil
imzası gibi ek garanti aranmaksızın yapılan ödünç vermedir. Borçlunun mali olanakları, iş
yeteneği ve ahlaki durumu açık kredi tahsislerini etkilemektedir.
Asgari Ücret: İş verenin işçiye ödemek zorunda olduğu en düşük ücret. Asgari ücretin
saptanmasında önemli olan işçinin verimi, yeteneği, cinsiyeti değil asgari ölçüler içinde insanca
yaşama ve çalışma olanağının sağlanmasıdır. Asgari ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık ve
ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek ücrettir.
Barem: Ücret, maaş, vergi ve gümrük tarifelerinin hesaplanmasında kolaylık sağlamak
üzere hazırlanan cetveller.
Bilanço: Bir kuruluşun mali durumunun özeti. (mal varlığı, alacaklar, sermaye, rezerv,
borç)
Borsa: Genellikle malın kendisi hiç görülmeden ya da örnekleri görülerek alışveriş
yapılan piyasalar. Çeşitli borsalar vardır: Hisse senedi, tahvil, tahıl, kambiyo borsası gibi. Borsa
adı, Belçika’nın Bruges kentindeki Hotel Bourses’den gelmektedir. Bu otelde eskiden
işadamları toplanır ve mal ortada olmadığı halde örnekler üzerinden iş yaparlarmış.
Borsa Değeri: Borsada arz ve talebe göre oluşan değer.
Borsa Spekülasyonu: Borsada mal ya da değerli kağıtların fiyat değişimlerinden
yararlanarak kazanç sağlama işi. Spekülasyon yapanlar bir değerli kağıdı fiyatı düşükken alıp
yüksek iken satarak ya da tersini yaparak kazanç sağlamaya çalışırlar. Onların bu davranışı
fiyatların aşırı düşmesine ya da yükselmesine sebep olur ve fiyatlarda büyük dalgalanmalar
görülür. Spekülasyona çok açık olmaları borsaları, özellikle de hisse senedi borsalarını çok
hassas kılar. Savaş beklentisi, siyasal çalkantı gibi haberler hemen dalgalanmalara neden olur.
Boykot: Bir topluluğun bir kişi, kuruluş ya da ülkeyle ilişkilerini kesmesi. En bilinen
biçimleri bir ülkenin ya da şirketin mallarının boykot edilmesidir.
Bölgesel Kalkınma: Aynı ülkede değişik coğrafi alanlar arasındaki ekonomik
gelişmişlik farkları bazen katlanılması güç boyutlara ulaşabilir. Örneğin İtalya’nın kuzeyi ve
güneyi arasında böyle bir fark vardır. Kuzey İtalya sanayinin geliştiği, işsizliğin çok az olduğu
ve insanların gelir düzeyinin yüksek olduğu bir bölgedir. Güney İtalya ise tarımın ağırlık
kazandığı, işsizliğin yaygın olduğu ve gelir düzeyinin düşük olduğu bir kesimdir. Türkiye’nin
batısı ile doğusu arasında da buna benzer farklar vardır.
Bütçe: Bir kurumun gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerinin sınıflandırıldığı
cetvel. Başta devlet olmak üzere bütün kurumların bütçeleri vardır.
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Bütçe Açığı: Devlet giderleri, gelirlerini aşarsa aradaki fark bütçe açığını oluşturur.
Günümüz devletlerinin başlıca sorunlarından birini bütçe açığı teşkil eder. Çünkü bu açıklar
genellikle para basılmasına ve bu da enflasyona neden olmaktadır.
Büyüme Hızı: Ekonominin gerçek ulusal gelirinde bir yıldan ötekine görülen
değişimdir. Örneğin bir ülke ekonomisinin % 3 büyümüş olması, o ülkede üretilen mal ve
hizmet miktarının bir yılda % 3 oranında artmış olması demektir.
Cari Kur: Dövizin piyasada alınıp satıldığı fiyat.
Çapraz Kur: Dövizlerin ayrı ülkelerde karşılıklı değerlerini gösterir. Döviz kurları
bütün ülkelerde aynı anda ve oranda dalgalanmaz. Örneğin YTL, EURO karşısında değer
kaybederken, ABD Dolarına karşı değer kazanabilir.
Damping: Bir malın yurt dışı piyasada yurt içi piyasadan daha düşük bir fiyatla
satılması. Damping sonucunda tüketicilerin bundan yararlanacağı düşünülür. Ancak damping
yapılan ürünleri ithal eden ülkede yerli sanayi malları büyük zararlarla karşılaşır.
Darboğaz: Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz olanaklarının, hammadde arzının ve
malzeme stoklarının ihtiyaç düzeyinin altına düştüğü sıkıntılı durumlara denir.
Deflasyon: Ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı ya da durduğu, fiyatlar düzeyinin
ise düşme gösterdiği bir durumdur.
Devalüasyon: Sabit döviz kuru sisteminde, dış dengeyi sağlamak amacıyla ulusal
paranın dış değerinin hükümet tarafından düşürülmesine denir. Ulusal paranın dış değerinin
düşürülmesi ithalatın pahalılaşmasına, ihracatın ise ucuzlamasına yol açar. Bu nedenle
devalüasyon ithalatın azalmasını, ihracatın artmasını sağlar. Sonuç olarak ithalat giderleri
azalır, ihracat gelirleri artar.
Döviz Kuru: Dövizin ulusal para cinsinden fiyatına denir. Döviz kuru, döviz arz ve
talebine göre belirlenir.
Düopol: Çok sayıda alıcı buna karşılık yalnızca iki satıcının oluşturduğu piyasa biçimi.
Efektif: Bankacılıkta nakit para.
Efektif Döviz: Nakit yabancı para.
Efektif Kur: Efektif dövizin piyasada alım-satım fiyatı.
Ekonomik Göstergeler: Bir ekonominin durumunu gösteren rakamlar ve rakamsal
tablolar. En önemlileri milli gelir, istihdam, ücret, fiyat, sektörel üretim, ihracat ve ithalat
verileridir.
Emisyon Hacmi: Genellikle piyasadaki paranın toplam değerini ifade etmek için
kullanılır.
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Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak yükselmesidir. Enflasyon
sayılabilecek bir fiyat artışının genel ve sürekli olması gerekir. Ekonomideki para miktarı ne
kadar yükselirse, enflasyon oranının artma ihtimali de o ölçüde yüksek olmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde enflasyondan sıkça söz edilmektedir. Bunun nedenlerinden birisi devlet bütçesi
açıklarıdır. Devletlerin kalkınma çabalarını sürdürmek, hızlı büyümeyi sağlayabilmek için
büyük harcamaları olmaktadır. İç borçlanma ve vergilendirme genellikle bu harcamaları
karşılamaya yetmediğinden aradaki fark para basılması yoluyla karşılanmakta, bu da para arzını
artırarak enflasyona neden olmaktadır. Bu ülkelerin ithalatları genellikle ihracatlarından
fazladır. Bu ise ulusal paranın dış değerinin düşmesine, maliyetleri arttırarak enflasyona neden
olmaktadır.
Hiperenflasyon: Enflasyon hızının çok yükselmesi haline denir. Bu durumda paradan
kaçış başlar. Çünkü paranın değeri neredeyse her gün, hatta her saat düşmeye başlar.
Hiperenflasyonun başlıca nedeni; para arzının baş döndürücü bir hızla yükselmesidir.
İhracat (Dış satım): Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına
satılması.
İstihdam: İktisatta kaynak kullanımı anlamına gelir. Örneğin iş gücünün istihdamı, iş
gücünün işe yerleştirilerek kullanılmasıdır.
İstihdam Oranı: Bir ekonomide belirli bir dönemde istihdam edilen iş gücü miktarının
toplam iş gücüne oranı.
İşsizlik Oranı: Belirli bir zamanda çalışacak durumda olan ve iş aramalarına rağmen
bulamayanların iş gücüne oranı.
İthalat (Dış alım): Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması.
İthalat Kotaları: Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmini fiziki miktar veya değer
olarak sınırlandırmalarına kota denir. Kotalar, belirli sürelere göre düzenlenirler. Örneğin, 1 yıl
veya 6 ay içinde ithal edilecek yabancı otomobillerin sayısının 100 adet veya değerini 10 milyon
dolar olarak belirlemek gibi.
Karaborsa: Piyasa koşullarının ya da yapay nedenlerin yarattığı mal darlığından
yararlanarak kanun otoritesinin koyduğu ya da kontrol ettiği fiyatlardan daha yüksek fiyata satış
yapılan piyasa.
Kara para: Yasal olmayan yollardan elde edilen ve vergi dışı bırakılmış haksız kazanç.
Know-how: Bir işletme tarafından, o işletmenin üretim yöntemlerinin ya da
teknolojisinin, aynı dalda çalışan veya aynı işi yapmaya hazırlanan bir başka firmaya satılması
ya da kiralanmasıdır. Know-how, ülke içindeki firmalar arasında olabileceği gibi farklı
ülkelerdeki firmalar arasında da gerçekleşebilir. Lisanstan farkı, lisansın sadece bir hakkı
kullanma izni olmasına karşılık; know-how, bunu satın alan veya kiralayan kuruluşa
faydalanma olanağını fiilen hazırlamayı amaçlar. Örneğin, Amerika’nın önde gelen
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kanallarından olan CNBC ile Kanal E arasındaki ilişki bir know-how transferidir. CNBC-e
lisans ücreti ve kardan pay ödenmesi esasına dayanan bir know-how transferidir. Doğuş Grubu
ile CNBC arasında yapılan anlaşma gereğince Kanal E belli bir lisans ücreti ve reklam
gelirlerinden pay karşılığında CNBC’nin ismini, yazılımını ve belirlenen olanakları kullanma
hakkına sahiptir.
Kronik Enflasyon: Kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki artışla
orantısız oluşu, sürekli bütçe açıkları gibi nedenlere bağlı olarak fiyatlar genel düzeyinin sürekli
artış göstermesi. Kronik enflasyon sürecinde para genellikle tasarruf aracı olma niteliğini
önemli ölçüde kaybeder. Tasarruflar döviz, altın ve gayri menkule doğru kayar.
Kronik İşsizlik: Ekonominin yapısından kaynaklanan ve giderilmesi uzun vadeli köklü
düzenlemeleri gerektiren işsizlik türü.
Lokavt: İşçiler ve işverenlerden oluşan emek piyasasında iki tarafın ücretler konusunda
yaptığı pazarlık sırasında, anlaşmaya varılmaması sonucunda işverenin iş yerlerini kapatması.
Mevduat: İstenildiği zaman ya da belirli bir süre sonunda geri alabilmek üzere
bankalara yatırılan para. Banka kaynakları içinde en büyük yeri tutan mevduatlar, bankaya para
yatıran kişi tarafından bankaya açılan kredi anlamına gelmektedir.
Monopol: İkame edilemeyen bir mal ya da hizmet üreticisinin piyasayı tek başına
denetlemesi. Mutlak tekel olarak da adlandırılan bu durumda, üretici malının fiyatını rekabetten
çekinmeden en yüksek karı elde edecek şekilde belirleyebilir.
Monopson: Çok sayıda satıcıya karşılık, alıcı sayısının tek olduğu piyasa türü. Böylece
bir piyasada fiyatın ne olacağını tek olan alıcı belirlemekte, satıcılar ise bu fiyatı kabullenmek
zorunda kalmaktadırlar. Alıcı monopolü olarak da adlandırılan bu tür piyasaya örnek olarak
Türkiye’deki haşhaş piyasası verilebilir. Bu piyasada haşhaşın tek alıcısı devlettir.
Mükellef: Kanunen kendisine düşen vergi yükünü ödemeye mecbur olan gerçek ya da
tüzel kişi.
Oligopol: Belli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü.
Bu tür piyasanın temel özelliği, firmaların kararlarının karşılıklı birbirine bağımlılık derecesinin
yüksek olmasıdır.
Oligopson: Alıcının sınırlı sayıda, satıcının ise çok olduğu piyasa türü. Bu piyasada her
alıcı satın aldığı miktarın ve ödediği fiyatın rakip firmaların satın alacağı miktara ve
ödeyecekleri fiyata etki yapacağını bilir.
Ödenek: Belli bir iş için ayrılmış para. Devlet kesiminde görülecek kamu hizmetleri
için ayrılan tahsisat anlamında da kullanılır.
Spekülasyon: İleride ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç
sağlamaktır.
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Stagflasyon: Ekonomik durgunluk sırasındaki enflasyon anlamına gelir. İngilizce
stagnation (durgunluk) ve inflation (enflasyon) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Sübvansiyon: Devletçe yapılan para yardımı, destekleme.
Tam Rekabet Piyasası: Bir mal için tek bir fiyatın geçerli olduğu ve bu fiyatın da
sadece arz ve talep tarafından belirlendiği piyasa türü. Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır.
Tefecilik: Yasal sınırın üzerinde aşırı faiz alarak borç para verme işi.
Virman: Hesaptan hesaba para nakil işlemi. Para nakli aynı bankadaki hesaplar
arasında olabildiği gibi, başka bir bankadaki hesaba aktarma biçiminde de olabilir.

5.2. Ekonomi Basınında Sıkça Kullanılan Kısaltmalar
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İSO: İstanbul Sanayi Odası
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
IMF: Uluslararası Para Fonu (Küresel Oluşum)
TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (Küresel Oluşum)
TUROB: Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
TÜROFED: Türkiye Otelciler Federasyonu
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ASO: Ankara Sanayi Odası
OSB: Organize Sanayi Bölgeleri
OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
MB: Merkez Bankası
GYODER: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
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TOKİ: Toplu Konut İdaresi
İTO: İstanbul Ticaret Odası
WTO: Dünya Ticaret Örgütü (Küresel Oluşum)
WB: Dünya Bankası (Küresel Oluşum)
WEF: Dünya Ekonomik Forumu (Küresel Oluşum)
RK: Rekabet Kurulu
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
IAA: Uluslararası Reklamcılık Derneği
TGSD: Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
ATO: Ankara Ticaret Odası
UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurumu
FED: Amerikan Merkez Bankası
TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
İKV: İktisadi Kalkınma Vakfı
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
KİT: Kamu İktisadi Teşekkülleri
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi
TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir
Odaları Birliği
KAGİDER: Kadın Girişimci Derneği
TPE: Türk Patent Enstitüsü
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KOBİ: Küçük ve Orta Boy İşletmeler
ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TBB: Türkiye Bankalar Birliği
EFT: Elektronik Fon Transferi
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
ÖTV: Özel Tüketim Vergisi
UNCTAD: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü
AKTOB: Akdeniz Turistik Otelciler Birliği
POYD: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği
PPK: Para Politikası Kurulu
KDV: Katma Değer Vergisi
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
SMH: Safi Milli Hasıla
ÜFE: Üretici Fiyatları Endeksi
TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi
İAB: İstanbul Altın Borsası
TÜGİAD: Türkiye Genç İşadamları Derneği
TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
ECB: Avrupa Merkez Bankası
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Giriş
Bu bölümde, ekonomi gazeteciliği bağlamında kullanılan iletişim teknolojileri ile
avantajları ve haber mecralarının avantajları arasındaki farklar örnekler doğrultusunda ele
alınmaktadır.
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6. EKONOMİ GAZETECİLİĞİ BAĞLAMINDA KULLANILAN İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ VE AVANTAJLARI
Küreselleşme ile birlikte en çok anılan unsurlardan biri iletişim teknolojileri olmuştur.
1967 yılında Marshall McLuhan’ın kitle iletişim araçlarının etkisiyle zaman ve yer ayrımının
ortadan kalkacağını, dünyanın “global bir köy” olacağını savunduğu çalışmasıyla ilgili yapılan
bir değerlendirmede, düşünürün iletişim teknolojisinin iletiye anlamını veren şey olduğuna
dikkat çektiği aktarılmaktadır. McLuhan’a göre, “araç mesajdır”. Yani “biz ilk başta
aletlerimize şekil veririz ve daha sonra aletlerimiz bize şekil verir”, içerik yerine araca
bakmamızı öğütleyen bu kuramın adı “teknolojik determinizm”dir. Teknolojik determinizmi,
“teknolojinin hem özerk olduğu hem de toplum üzerinde belirleyici etkileri bulunduğu
varsayımı” olarak da tanımlamak mümkündür.
Peki teknoloji nedir? Ümit Atabek’in açıklamasına göre sözcük, “tekne” ve “logos”
kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Antik Yunanca bir kelime olan tekne, bir şeyi yapma,
becerme, elde etme ile ilgili bir sözcüktür. Logos ise yine Antik Yunanca “mantık” kelimesinin
kökü olmakla birlikte uğradığı anlam kayması nedeniyle “bilgi” anlamını kazanmış bir
sonektir. Ancak “logos”la kastedilen bilgi daha çok bir toplumsal bilgidir. Teknoloji bu
bağlamda “toplumsal” bir şeydir.
Atabek, bir başka çalışması “Teknoloji ve Medya” da teknolojik determinizmi
değerlendirerek, “bu görüşün karşısında toplumsal süreçleri etkileyen, teknolojinin bizzat
kendisinin de toplumsal süreçler tarafından belirlendiği ve üretim ilişkileri içerisinde ele
alınması gerektiği savunulmaktadır” demektedir. Bu karşıt yaklaşım, politik ve ekonomik
bir olgu olarak ele aldığı teknoloji kavramını, “üretimin toplumsallaşmış bilgisi” şeklinde
tanımlamayı sağlamaktadır.
Bu bağlamda ikinci yaklaşım “teknoloji günlük ekonomi gazetelerini dergileştiriyor
mu?” sorumuza içeriğin önemini vurgulayarak kılavuz olacaktır. Ekonomi gazetelerinin
okurlarına sunduğu içerik, teknolojinin etkisiyle farklılaşırken, aracın verdiği mesajın farklı
etkilerle değişebileceğini de gözler önüne sermektedir.
İlk iletişim teknolojisi “yazı”dan bu yana matbaanın, telgrafın, fotoğrafın,
elektromanyetik dalgaların ve bu sayede radyonun icadı, televizyonun bulunması uzaya
fırlatılan ilk uydu, cep telefonlarının hayatımıza girmesi ve internet; kitlelerin birbirleri ile daha
fazla iletişim halinde bulunmasına neden olmuştur. Her iletişim teknolojisi ilk olarak
kullanılmaya başlandığında, toplumda yeni beklentiler doğurmuştur. Yeni mecranın getirdikleri
ulaştığı kitleler tarafından özgürlük yolunda bir adım olarak yorumlanmıştır. Bütün bunlarla
birlikte her yeni mecra içeriğin farklı şekilde oluşmasına da sebep olmuştur. İçerik de her yeni
iletişim teknolojisinde kendine özgü değişimler geçirmiştir.
Almanya’da Johann Gutenberg bugünkü matbaalara benzer baskı makinesini 1440’da
geliştirmiştir, bu sayede İncil’e olan ilgi artmış ve bu da dinde reform yaşanmasına neden
olmuştur. 1800’lü yıllarda ise silindirik baskı tekniğinin bulunması yükselen yeni sınıf
kapitalistlerin işlerini kolaylaştırmış ve adeta onların simgesi olmuştur. İletişilebilen yerin
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gidilebilen yer olması zorunluluğunu ortadan kaldırarak ulaşım ile iletişimi farklılaştırıp önemli
bir toplumsal dönüşüm sağlayan telgrafın geliştirilmesine paralel olarak radyo, bu kez
uluslaşma sürecini gazetelerle tamamlayan kapitalizme uluslararasılaşma süreci ile
emperyalizme dönüşebilme olanağı verebildi. Artık Londra’dan New York borsası gazetelerin
asla erişemeyeceği bir süratle izlenebiliyordu.
Beybin Kejanlıoğlu’nun aktardığına göre de radyo ikinci dünya savaşı sonrasında
siyasal çekişmelerin başlıca odak noktası olmuştur. Daha sonra ise televizyon,
“küreselleşme”deki etkin yerini almıştır. Uydu bu anlamda iletişimi de kuvvetlendirmiştir.
Ardından yeni iletişim teknolojileri, etkileşimle iletişimi tek yönlü olmaktan çıkarmış ve kitle
iletişiminde yeni bir dönem başlamıştır. Yeni iletişim teknolojilerinden en aktif haber mecrası
olarak kullanılanı ise internet olmuştur.

6.1. Haber Mecraları ve Avantajları
6.1.1. Gazete
Gazeteler daha önceden de sözünü ettiğimiz gibi Avrupa’nın yeni zengin sınıfının
yükselişiyle ortaya çıkmıştır. Genel bir tanımla da gazete “politika, ekonomi, kültür ve daha
başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu ya da yorumsuz olarak her gün ya
da haftanın belirli günlerinde çıkarılan basılı süreli yayındır.”
Mecra olarak gazetenin diğer araçlara göre en büyük avantajının taşınabilme kolaylığı
olduğu söylenmektedir. Gelişen teknolojiyle taşınabilir radyo ve televizyonların insanlar
tarafından kullanılması bu gerçeği biraz etkilese de gazeteler için bu özellik halen bir avantajdır.
Ancak gazetelere daha büyük bir üstünlük sağlayan haberlerin arşivlenebilme kolaylığıdır, bu
açıdan bakıldığında, gazete haberleri kalıcıdır ve her zaman tarihi belge niteliği taşımaktadır.
Gazetelerin en büyük avantajlarından biri haberi alma zamanını okurun belirlemesidir.
Bütün basılı yayınlarda olduğu gibi gazeteyi elinize günün istediğiniz zamanı alabilir, haber
alma zamanına kendiniz karar verebilirsiniz. İçerik ve dil kullanımı açısından bakıldığında da
ise gazeteleri yayınlanma periyodu nedeniyle diğer kitle iletişim araçlarından ayrıldığı
görülmektedir. “Genellikle daha kesin ifadeler içeren geçmiş zaman anlatımı kullanılır.
Olayla ilgili açıklamalar, geçmişe yönelik ayrıntılı bilgiler sunulabilir. Haberin
uzunluğuyla ilgili bir kural yayın politikalarına bağlıdır.”
Ekonomi gazeteleri diğer gazetelere göre bir takım farklılıklar gösterir. Belirli bir
kitleye hitap eden ekonomi gazetelerinde dil kullanımı diğer günlük gazetelerinki gibi sade
olmak zorunda değildir, ayrıca diğer gazetelere göre daha fazla referans niteliğinde haber
üretmektedirler. Diğer iletişim araçlarına göre ekonomi gazetelerin en büyük avantajı okuyucu
için yoğun editoryal bir çalışma yapabilmesidir. Haberler sabah saatlerinden akşama kadar
işlenme fırsatı bulur. Böylece finans ve ekonomi alanında bilgi edinmek isteyen okuyucu için
doğal bir haber filtreleme süreci söz konusu olmaktadır. Bu da ihtisas yayının özel okur
kitlesinin gazeteyi özellikle tercih etme sebebidir.
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6.1.2. Dergi
Erkan Yüksel ve Halil İbrahim Gürcan’ın çalışmasına göre “Siyaset, ekonomi, edebiyat,
bilim, meslek, teknik gibi çeşitli konuları gazeteden daha geniş inceleyen ve ele alan, günlük
olmayan periyodik basılı yayındır” şeklinde tanımlanabilecek dergiler, yayınlanma aralığı
nedeniyle gazetelerden daha “derin” haber verebilmektedir. Ayrıca her derginin kendine göre
bir teması vardır ve haberler buna göre kaleme alınmaktadır. Dergilerin hedef kitleleri de bu
temayla yakından ilgilenen kimselerdir. Bu nedenle dergiler, gazeteler gibi sade bir üslupla
yazılmak zorunda değildirler. Dergiler, çoğunlukla fiziksel olarak gazete ebadından küçüktür.
Dergicilikte, önemli bir haber kapak konusu oluşturur. Gazeteyi sattıran manşet haberi ise
dergiyi sattıran da kapak haberidir.
Ekonomi haberleri ise ya ihtisaslaşmış dergiler ile haftalık haber dergilerinde yoğun bir
şekilde işlenmektedir. Haftalık ve aylık ekonomi dergilerinin diğer araçlara göre avantajı görsel
ve içeriksel anlamda bir habere daha fazla yer verebilmeleridir. Dosya konusu olan bir haber
sayfalarca işlenebilmektedir.
Özel araştırmaları ile öne çıkan dergiler, okurlarına derinlemesine bilgi sunmakla
birlikte kaynak olarak kullanılmak konusunda da diğer yayınlardan avantajlıdırlar.
Açıkladıkları dosyalar, gazeteler veya televizyonlar tarafından yeniden işlenebilir, haber
kaynağının hangi dergi olduğuna dair diğer kitle iletişim araçlarında atıfta bulunulabilir.
Ekonomi temasıyla hazırlanan dergilerin belirli konularda öne çıkarttıkları insanlar ve
kurumlar, aynı zamanda onlar için prestij kaynağı da olmaktadır.

6.1.3. Radyo
Dünya savaşlarının her ikisine de radyo bir kitle iletişim aracı olarak damgasını
vurmuştur. Özellikle ikinci dünya savaşında sistematik propagandayı keşfeden ideolojiler
nedeniyle savaş, “radyolar savaşı” olarak da adlandırılmıştır. İlk yayınları 1900’lü yılların
başında yapılmıştır. Radyo,elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak, seslerin iletilmesi
sistemiyle elektro-manyetik dalgalarla yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını
düzenlemekle görevli kuruluştur, şeklinde tanımlanabilir.
Radyonun en hızlı haber mecrası olduğunu anlatan Ragıp Duran’ın aktardığına göre,
radyo yayıncılığı gazete, televizyon ve internete göre daha ucuzdur. Gazete bayiinden kaç
gazete alıyorsanız onu okuyabilirsiniz ama radyoda frekansları değiştirerek farklı kaynaklara
ulaşabilirsiniz. Duran, ayrıca televizyondan ve gazeteden haberleri alırken başka bir iş
yapılamayacağını, radyonun eşlik edici olduğunu belirtmiştir. Radyonun bir haber mecrası
olarak diğer araçlara göre dezavantajı ise Duran a göre, zaman sınırlaması nedeniyle yüzeysel
ve geçici olmasıdır. Yani dinleyici bir habere tekrar tekrar dönemez ya da haberle ilgili detayları
radyodan öğrenemez. Ayrıca radyo, gazete ve televizyon gibi görsel unsurlara sahip olmadığı
için insanların hayal dünyasının gelişmesine de neden olmaktadır.
Bir de okuryazarlık gerektirmediği için radyo, tıpkı televizyon gibi her eğitim
sisteminden insanın takip edebileceği bir mecradır. Ekonomi haberciliği anlamında radyolar
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değerlendirilirse, diğer mecralara göre avantajının, davet ettikleri uzman konukları ile dinleyici
kitlesi arasında interaktif bir iletişim kurma şansı tanıması olduğu görülmektedir. Ayrıca hız
bakımından radyolar hala diğer iletişim araçlarına göre daha avantajlıdır. Bu da piyasaları
etkileyebilecek haberleri radyoların daha hızlı bir şeklide duyurmasını sağlar.
Ancak radyoda kaçırılan bir haber ancak bir sonraki bültende dinleyiciye
ulaşabilmektedir. Ya da özel olarak yapılmış bir ekonomi programı tekrarı yoksa
kaçırılabilmektedir. Bununla birlikte konunun kaçırılmış ilk kısımlarının telafisi, tekrar
edilmezse yoktur. Radyo, ekonomi açısından bu özelliği ile de dezavantaj olarak
nitelendirilebilmektedir. Spekülasyona açık konular kaçırılan kısımlarıyla ekonomi haberleri
için cazip değildir.

6.1.4. Televizyon
Haber mecrası olarak değerlendirildiğinde hem görsel hem de işitsel olan televizyonun
her zaman dile getirilen üstünlüğü, izleyicide kendisini olaylara “tanıklık ediyor” hissi
yaratmasıdır. Gazete ve radyoda haberin bize aktarıldığını düşünürken, televizyonda haber
kameramanının gözü adeta kendi duyu organımıza dönüşmektedir. Daha da ilginç tarafı bu
haberler kurgulandığı halde, gözlerimizle gördüğümüze inanıp haberi aktarılan kadar zannetme
eğilimi vardır. Ancak son yıllarda büyük televizyon kanallarında bile ana haber bültenlerinin
magazinleştirilmesi, tekniğin içeriğe karşı alabileceği bu zaferin ortadan kalktığını ve insanların
haber almak için tematik haber kanallarına yöneldiğini gözlemlememize neden olmaktadır.
Ancak unutulmamalıdır ki televizyon baştan beri hep bir eğlence aracı olarak
görülmüştür. 1929’daki ilk deneme yayınları sayesinde izleyici ile tanışan televizyon ancak
1948 yılında haber veren bir mecra haline gelmiştir. İlk televizyon haber bülteni 15 Ağustos
1948’de CBS tarafından yayınlanırken bu televizyonculuğun tali bir alanı olarak görülmüştür.
Bu da televizyonun haber mecrası olmak için 19 yıl beklediği anlamına gelmektedir.
Televizyonun tanımı şöyle yapılabilir: Elektromanyetik dalgalar yoluyla hareketli ya da sabit
resimlerin sesli ya da sessiz olarak kalıcı olmayan görüntülerinin renkli ya da siyah-beyaz
yayınıdır.
Haberin fon müziği, görüntü, spiker ve muhabirlerin ahengi açısından televizyon
haberciliği diğer habercilik türlerine göre daha zahmetlidir. Diğer habercilik türlerine göre
televizyon haberciliği daha fazla yaratıcılık ve ekip çalışması gerektirmektedir. Dramatik bir
bütünlük gerektiren televizyon haberlerinde bir yandan üslup ön planda iken, spiker ve
muhabirlerin bilgi ve becerileri de haber sunumunu etkiler. Ekonomi haberciliği belirli bir
kitleye hitap ettiği için, bu yayınların iyi bir ekip ve sıkı bir maddi destekle hazırlanıyor olması
prestij için gereklidir. Aksi takdirde program haber kaynağı açısından rağbet görmeyerek, hedef
kitleye ulaşamayacaktır.
Ekonomi haberciliği anlamında en etkin araç halen televizyondur. Bir taraftan borsa
değerlerini alt yazı ile veren kanallar bir taraftan da günün siyasi ve ekonomik gelişmelerini
aynı anda izleyicilerine ulaştırabilmektedir. Ayrıca yayına katılan uzman konuklar da önemli
gelişmeler konusunda analiz yapabilmektedir. Bütün bunların yanında televizyonda
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değerlendirilen bir konu diğer mecraları için de haber kaynağı olabilmektedir. Ancak program
akışı içinde izleyicinin istediğine anında ulaşamaması da ekonomi haberleri açısından
televizyonun bir dezavantajıdır.

6.1.5. İnternet
İnternet, birçok bilgisayarın birbirine bağlanması sonucunda ortaya çıkan iletişim
ağıdır, yani bilgisayar ağlarının ağı olarak tanımlanabilir. İnternet terimi ‘international’
(uluslararası) ve ‘network’ (ağ yapısı) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. İnternet’in
doğuşu Amerika merkezli askeri bir proje olan Advanced Research Programme Agency
Network (APRANET) ile 1960’lı yıllara dayanmaktadır. İki kutuplu dünyada nükleer füzelerin
her an ateşlenebileceği korkusu nedeniyle araştırma konusu olan proje, bilgisayarları birbirine
bağlanarak bir iletişim ağı kurulmasını sağlamıştır. 1970’li yılların başında Defence Advanced
Research Projects Agency (DARPA) olarak yeniden yapılandırılan APRANET, 1990 yılı
haziran ayında ortadan kalkmış ve internet adı altında önce ABD’deki üniversitelere daha sonra
da genel kullanıcılara açılmıştır.
Bilgi paylaşımını kolaylaştıran internetin, güçlü ticari nitelik taşıması onun süratle
gelişmesinde bir etken olmuştur. Radyonun 50 milyon kişiye ulaşmasının 38 yılı, televizyonun
50 milyon kişiye ulaşmasının 13 yılı, internetin 50 milyon kişiye ulaşmasının ise sadece 4 yılı
aldığını da belirtmek gerekir. Hızla bir kitle iletişim aracı olarak benimsenen internette
habercilik de yerini kısa bir süre içinde almıştır.
Türkiye’de ilk internet bağlantısı ise 1993 yılında ODTÜ’den gerçekleştirilmiştir.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayla Altun, ilk internet bağlantısının üzerinden 10 yıl
geçmesinin üzerine kaleme aldığı yazısında, ilk geniş alan ağının, 1986 yılında tesis edilen
EARN (European Academic and Research Network) /BITNET (Because It's Time Network)
bağlantılı Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVEKA) olduğunu belirtmiştir.
İlerleyen yıllarda bu ağın hat kapasitelerinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan
ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 yılı sonlarına doğru ODTÜ ve
TÜBİTAK, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje
başlatmıştır. Bu çerçevede ilk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında X.25 üzerinden
Hollanda'ya yapılmıştır. PTT'ye 1992 yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben, 12
Nisan 1993'de PTT'den sağlanan 64Kbps kapasiteli kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD'de NSFNet (National Science
Foundation Network)'e ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Böylece Türkiye’de “ağların
ağı”na bağlanmıştır.
Tekrar internetin habercilik açısından önemine dönülürse, araç olarak internetin bir
haberin yayılması için en etkin araçlardan biri olduğu görülmektedir. Haber değerini yükselten
en önemli unsurlardan biri, “tazelik”tir. Bu nedenle haber aktarımında hız her zaman çok
kıymetli olmuştur. Hatta bu kıymetlilik habercilerinin en büyük tartışma konularından birine
bizi götürmektedir: “Hız mı doğruluk mu?” Bütün bu tartışmaların dışında haberciler, internetin
bilgi aktarımını kolaylaştırması ve hızlandırması nedeniyle yeni mecrada kendilerini
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konumlandırmakta gecikmemişlerdir. Sanal habercilik, online gazetecilik ya da internet
gazeteleri olarak adlandırdığımız bu yeni mecra, işte bu konumlandırmanın ardından
doğmuştur.
Teknolojideki büyük gelişme haberciliğin her alanını “hız” unsuru açısından
etkilemiştir. Daktilodan bilgisayara geçen gazetedeki üretim süreci internetin devreye
girmesiyle de bilgiye ulaşmada da önemli bir avantaj sağlamıştır. Yeni mecra internet ise hız
açısından en gözde medya haline gelmiştir.
İnternet gazeteciliğinin atası, televizyondaki teleteks yayınlarıdır. “Haber” elbetteki
yeni mecra internette genel kullanımın başlamasından kısa bir süre sonra yer almıştır. Ancak
ilk internet gazeteleri, ABD’de 1995 yılında aralarında The Washington
Post, New York Times, Daily Mirror, Herald Tribune’ün de olduğu sekiz büyük
gazetenin baskıya hazır sayfalarını online olarak yayınlamak üzere “Yeni Yüzyıl Yayım Ağı”
adlı bir şirket kurmalarıyla başlamıştır. İlk dönemde internet gazeteleri basılan gazetenin bir
kopyası olarak sanal ortamda yer alırken daha sonra günlük gazetelerin internet sayfaları bile
son dakika gelişmelerini sayfalarına taşımış ve gün içinde kendi manşetlerini atmaya
başlamışlardır.
Türkiye’de ise internet gazeteleri Batı’daki örneklerinden kısa bir süre sonra yayın
hayatlarına başlamışlardır. Türkiye’de kendini internete taşıyan ilk basılı yayın 19 Temmuz
1995’te Aktüel Dergisi olmuştur. İnternette ilk yayın yapan gazete ise Zaman’dır. Daha sonra
Türkiye’nin önemli gazeteleri de internette yerini almaya başlamışlardır. Türkiye’nin ilk
internet gazetesi ise “Xn”dir. Ancak Xn ancak 1999 yılına kadar yayın yapabilmiştir. Daha
sonra da radyo ve televizyonlar da kendilerini sanal dünyaya taşımışlardır.
İnternet bugüne kadarki bütün iletişim araçlarının özelliklerini kendinde birleştirebilen
bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem gazete gibi yazıları ve fotoğrafları hem radyo gibi
sesi hem de televizyon gibi video kayıtlarını kullanıcılara iletebilmektedir. Ayrıca internette ne
radyo ve televizyondaki gibi zaman sınırlaması vardır ne de gazete ve dergideki gibi yer
sıkıntısı. İnternet gazetesinin, hizmet vericisinden (sunucu) sağladığı dosya transfer protokolü
ile sahip olduğu veri alanı kadar okurlarına aktarım yapma şansı vardır. Bu da gazetelere
giremeyecek kadar uzun listelerin bile internette yer alabilmesini kolaylaştırmaktadır.
Bir de bilgisayarın sunduğu arama avantajları ile bu listelerin içinde kaybolma,
aradığınız bilgiye ulaşamama riskleri de ortadan kalkmaktadır. “İnternet haberciliğinin en
büyük işlevi bilgileri anında aktarabilmesidir. Bir bilginin karşı tarafa aktarılması, bilgisayar
ekranına yazılması kadar kolaydır. Bu işlev daha çok finans haberciliğinde büyük aşamalar kat
edilmesini sağlamıştır.
İnternet gazetelerinin kullanıcılara sunduğu diğer bir önemli üstünlük de, onlardan gelen
tepkilere de yer vererek tek yönlü olmayan bir iletişim sağlamasıdır. İnternet gazetesi okuru,
sadece okuduğu yayınla değil, onu izleyen ve tepki veren bütün diğer kullanıcılarla da etkileşim
halindedir.İnternetin sunduğu diğer tüm olanakları da kullanan internet gazeteleri verdiği
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haberle ilgili diğer linklere (Link, internette, bir kelime, resim veya bilgiden bir başkasına
yapılan bağlantı olarak tanımlanabilir) ulaşma şansı tanırken, okurlarının arşivlerinden kolayca
yararlanmasını da sağlayabilmektedir.
İnternet, kullanıcılarına işlerini yaparken bilgi sahibi olma şansı tanımaktadır, bu da
ekonomi haberciliği açısından internet gazetelerinin en önemli üstünlüğüdür. Ayrıca
bilgisayarın sağladığı arama kolaylığı, sayfa sınırının olmayışı ve hız unsuru da ekonomi
haberciliği açısından internetin avantajlarıdır.
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7. TEKNOLOJİNİN ETKİSİYLE GÜNLÜK EKONOMİ GAZETELERİNDEKİ
DEĞİŞİMLER

7.1. Teknolojinin Günlük Gazetelere Etkileri ve Gelecek Senaryoları
İnternet gazetelerinin doğuşu ile batıda gazeteler tiraj kaygısı yaşamaya başladılar. Hatta
yakın gelecekte gazetenin artık kağıda basılmayacağı ve gazetelerin tamamen ortadan kalkacağı
da ayrı bir tartışma konusu olarak gündeme oturdu. Yazılı basının karşı karşıya kaldığı
tehlikeleri de anlattığı makalesinde Murat Özgen, konuyla ilgili sıkıntıları şöyle sıralamıştır:
Tiraj düşüşü, pazar payı düşüşü, reklâm harcamaları ve gazete girdilerindeki fiyat artışları,
piyasadaki nakit para akışındaki güçlük ve sorunlar, internet ve televizyonların gazetelere
oranla reklâmcılar tarafından kolay tercih edilebilir olması.
Can Tüzüner bir çalışmasında internet gazetelerinin sadece gazetelerden okur
çalmadığını, onların reklam pastalarına da el attığını dile getirmektedir. Tüzüner, çalışmasında
Publishing Market Watch tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu fonlarından desteklenen
“Avrupa Gazete Pazarı Analizi” başlıklı, İngiliz medya analiz danışmanlığı yapan Rightscom
ve Finlandiya’daki Turku İşletme Ekonomi Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen
bir araştırmayı yorumlamıştır. Raporda özellikle gazetelerin seri ilanları internet gazetelerine
kaptıracaklarına ve bazı Avrupa ülkelerinde internet reklamlarının toplam reklam pastasının
yüzde 15’ini kontrolü altına alacağına dikkat çekilmektedir.
Rapora göre halen gazeteler okura ulaşma anlamında internet gazetelerinin önünde,
ancak bu da gazetelerin internetten daha kolay ulaşılabilir olmasına bağlanıyor. Tüzüner, temel
işlevi, arama motoru ya da e-posta hizmeti vermek olan bir kuruluşların da artık kendilerine ait
haber sitesi olduğunu belirterek, son dönemde Yahoo’nun gazeteci çalışanlarını arttırdığını ve
böylece sadece ham haber değil yorum haber sunmak için de çaba içerisinde olduğunu
anlatmaktadır.
“Gazeteler gelecekte de var olacak mı?” sorusunun tartışıldığı Associated Press Ajansı
tarafından hazırlanan bir habere göre Avrupa’daki önemli gazetelerin editörleri, gelecek
hakkında iyimser düşünüyorlar. Haberde editörlerin, internet gazeteciliğindeki gelişimin,
gazetenin biçimini değiştirse de bir tehditten ziyade fırsat olacağını ve okuyucuların ihtiyacı
olan içeriği sağlayacağını düşündükleri belirtilmiştir. Ajansın araştırmasına göre editörlerin bir
bölümü kitle iletişim araçlarında yaşanan teknolojik devrimin, eskiden olduğu gibi daha derin
bir gazeteciliğe dönüş olanağı olabileceğini ifade etmektedir. Konuyla ilgili Associated Press’e
demeç veren Fransız Le Monde gazetesinin Dijital Projeler ve İnternet Müdürü Bruno Patino,
basılı ürünle internet baskısı arasında “kaçınılmaz bir ayrışma” olacağını, gazetelerin derin
araştırmalara odaklanarak aslına döneceğini, daha elitist olabileceğini belirterek, gazetelerin
internet versiyonlarının ise daha acil haberleri vereceğini söylemektedir.
İtalyan Correra della Sera’nın İnternet Editörü Marco Pratellesi de internetin geleneksel
gazeteciliğe dönüş fırsatını veren bir aracı olduğu görüşünü bildirmiştir. Times of London’ın
dijital medya yayıncısı Zach Leonard ise internet dünyasının yarattığı baskının eski gazetecilere
yeni numaralar öğrenmeye zorladığını, siyah-beyaz gazetelerin multimedya portallarına
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dönüştüğünü söylemiştir. Araştırmada İsveç’ten Svenska Dagbladet gazetesinin düzenli haber
sitesinin yanı sıra bir de ekonomik finansal haber sitesi başlattığı belirtilirken, Fransız ekonomi
gazetesi Les Echos’nun da gazetenin dijital versiyonunu çıkarmayı planladığı ve “e-gazete”ye
dönüşeceğine dikkat çekilmektedir.
Bütün bunların yanı sıra gazetenin ortadan kalkmayacağına dair bir tez de insanların
halen kağıt üzerinden haber okumaktan vazgeçmemesi olarak ifade edilebilinir. Nihat Halıcı’ya
göre ABD’nin Ohio State Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada, okuyucuların
bilgisayar ekranından okudukları bir metini daha zor anladıkları tespit edilmiştir. Aynı
çalışmada basılı metinlere oranla, ekrandan okumada takip etme hızının yüzde 25 daha düştüğü
belirtilmiştir. Ancak tek başına ekrandan okumayla ilgili sıkıntıların gazetelerin yok
olmayacağı öngörüsüne bizi götürmesi pek mümkün değildir. Çünkü yapılan araştırma
katılımcıları henüz yeni teknolojiyle bebekliklerinden itibaren tanışan insanlardan
oluşmamaktadır.
Önemli bir referans kaynağı olarak kabul edilen ve piyasalar üzerinde etkin olan güçlü
gazetelerin, değerini yitirmediği de bir gerçektir. Halen bu alanda büyük satın almaların
yapılıyor olması da gelecek de gazetelerin önemini yitirmeyeceğine dair fikir vermektedir.
Dünyadaki önemli medya patronlarından Rupert Murdoch’a ait News Corp.’tan 1 Ağustos 2007
tarihinde yapılan bir açıklama ile Dow Jones & Co bünyesindeki Wall Street Journal’ın 5 milyar
dolara alındığı duyurulmuştur. Bu satın alma ile birlikte farklı ülkelerde toplam 100 gazetesi,
çok sayıda televizyon kanalı ve film stüdyoları olan Murdoch’ın, Financial Times gibi diğer
saygın finans gazetelerine karşı rekabet için kolları sıvadığına dikkat çekilmiştir.
Son yılların en büyük satın almalarından biri Wall Street Journal’la ilgili haberlerinin
gazetelerde çıktığı gün, Sabah Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan “Gazeteler
Ölüyor Diyenlere Tekzip” başlıklı bir köşe yazısı kaleme almıştır. Babahan, başarılı ve saygın
gazetelerin hala ne kadar kıymetli olduğunun ortada olduğunu ve gazetelerin bütün aksi
tahminlere rağmen “henüz ölmedi”ğini söylemektedir.
Yeni iletişim teknolojilerinin tehdit etmesine rağmen yazılı basının hala avantajları
olduğuna dikkat çeken Dünya Gazeteler Kongresi ve Editörler Formu’nun konuyla ilgili
tespitlerini “İnternet ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliği” yazısında aktaran Murat Özgen,
okuma alışkanlığı açısından hala en çok tercih edilen araç olan gazetelerin, sosyal bir çevre
içine girdikçe daha çok okunan “sosyal medya” olarak tanımlandığını belirmiştir. Bu da
gazetenin var olması için bir başka üstünlüktür. Yine bu yazıda gazetelerin reklam verenler için
de halen üstünlükleri olduğunu belirterek, yeni şeyler öğrenmek amacıyla kullanılan bir kaynak
olan gazetelerin yeni ürünlerin tanıtılması yönünde de uygun araç olduğu belirtilmiştir. Bütün
bunların yanında gazetelerin ayakta kalmasını sağlayacak en önemli üstünlükleri, sağlam bir
içerik ve editoryal çalışma oluşturmalarıdır.
Ayrıca gazete diğer mecralara göre seslendiği kitleye hangi haberin ne kadar önemli
olduğu ile ilgili de fikir vermektedir. Gazetenin yazı işleri kadrosu okuyucusu için bir anlamda
haberleri seçmektedir, işlemektedir ve gazete sayfası için haber hiyerarşisi oluşturmaktadır.
Haber hiyerarşisi, medyada yer alacak haberlerin hangi sırada veya hangi sayfada yer
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verileceğine karar vermek. Bir gazetenin haber hiyerarşisini belirleyen unsurlar, haberin hangi
sayfada ve sayfanın neresinde yayınlandığı ya da yayınlanacağı ile tanımlanır. Gazetenin
manşet haberi, o yayının yazı işleri tarafından günün en önemli haberi olarak okuyuculara
sunulmaktadır. Zaman zaman gazeteler logolarının üstüne de manşet haberle birlikte günün
diğer önemli gelişmesini de büyük puntolarla birinci sayfaya taşır, bu da sürmanşettir.
Birinci sayfa gazetenin vitrinidir. Burada iç sayfalarda okura sunulan haberlerin
anonsları yer almaktadır. Her sayfada ise önemli haber sayfa manşeti olur diğer haberler önem
sırasına göre sayfada kendilerine ayrılan büyüklükler de yerleştirilir. Bazı haberler gazetenin
yazı işleri tarafından önemsenmeyerek sayfalarda kendine yer bulamayabilir. Bu da gazeteden
gazeteye değişebilmektedir, ortaya konan iş gazetenin yayın politikasıdır. Ayrıca içeriğin
öneme göre sıralanması, insanlara pek çok ve güvenirliliği şüpheli kaynaktan bilgi almaktan
daha organize ve kolay bir yol sunmaktadır. Editoryal çalışma her gazetenin farklı okur
kitlelerine ulaşmasına neden olur. Bu özellikte gazetelerin hangi okur kitlesine seslendiğinin
bilmesine sebep olmaktadır.
“Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği” çalışmasında Suat Gezgin, gelecekte
elektronik yayıncılığın daha çok gelişeceğine dikkat çekerek, “Özellikle kağıt fiyatlarının ve
baskı maliyetlerinin artması, birçok yayıncıyı kağıdı tamamen terk ederek elektronik yayına
geçmeye zorluyor” tespitlerini aktarmaktadır.

7.2. Teknoloji Günlük Ekonomi Gazetelerini Dergileşiyor mu?
İnternet gazeteciliği Avrupa ve Türkiye’de bir sene arayla ortaya çıkmış olmasına
rağmen, batı da internet gazetelerinin gelişim süreci daha hızlı olmuştur. Bunda temel neden
kuşkusuz internet kullanıcısı oranlarının farklılığıdır. Bu farklılığa en büyük neden ise hem
bilgisayar sahipliğinin düşük olması hem de erişim ücretlerinin yüksekliğidir. Halen Türkiye’de
internet erişim ücretleri Avrupa’ya göre daha fazladır. Bu da Türkiye’deki ekonomi
gazeteciliğinin teknolojiden etkilenme süreci ile Batı’daki ekonomi gazetelerin teknolojiden
etkilenme sürecini farklılaştırmaktadır.
Batı’da bir taraftan köklü geleneklere sahip muhafazakâr gazeteler görünüşlerini ve
tasarımlarını değiştirirken bir taraftan da içeriklerini farklılaştırarak, günlük gelişmeler
karşısında “hız” avantajını kullanan internet gazetelerine tercih edilmeye direnme stratejisi
geliştirmeye başlamışlardır. Gazetelerin boyutları bu süreçte küçülmüştür. Elbette bunu okuma
kolaylığı sağlaması da etkilemiştir. Ancak piyasaları etkileyen, Batı’nın seçkin ekonomi
gazetelerinin boyutlarını küçültmesini sadece metrolarda sağladığı okuma kolaylığı ile anlamak
mümkün değildir.
Ayrıca haber yazım tarzları değişmiş, gazete dili ya da ajansların kullandığı yorumsuz
katı dil yerine olayı hikâyeleştiren bir üslup kullanılmaya başlanmıştır. Haberin kuruluşu
anlamında da bir takım değişiklikler meydana gelmiş, televizyonlar ve internetten takip edilen
günlük rutin gelişmeler yerine o gelişmelerle ilgili, önceki bilgiler ve daha sonrasında ne gibi
gelişmelerin olacağını anlatan yazılar ve uzman görüşleri gazete haberine eklenmiştir. Bu da
alışılmış gazete haberlerinden çok dergi haber tarzını anımsatmaktadır. Batı’daki gazeteler bu
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bağlamda rutin haber vermeyi azaltmış, özel haberlerle gazetelerinde farklılık yaratmaya
çalışmıştır. Bu haberlerde olayın geçmişi okura hatırlatılır ve gelecekle ilgili ipuçları için de
uzmanlardan görüş alınarak analiz yaptırılabilmektedir.
Rutin haberi, bütün basın organlarının eriştiği ve günü gününe verilmesi gereken
haberler olarak tanımlayabiliriz. Özel haber ise “Muhabirin kendi çabalarıyla ortaya çıkardığı,
özel araştırmaları ile yazdığı ve belgelediği haberdir. (…) Haber o yayın organının kendisine
ait olduğu için başka yayın organlarında bulunmaz” şeklinde tanımlanabilmektedir. Elbette ki
haber atlatmakla gazetelerin rutin haberden özel haber çıkartması birbirinden farklı şeylerdir.
Birinde bütün medyaya fark atmak birinde de içerik ile okuru kendine bağlama kaygısı vardır.
Batı’daki gazeteler artık rutin olarak tabir edilen haberleri internet sitelerinde
yayınlarken, özel ve analiz tarzı haberleri de gazete versiyonlarında sayfalara yerleştirmektedir.
Gelişmeler Batı’da böyleyken, Türkiye’de süreç biraz farklı işlemiştir. Gazetelerde fiziksel
anlamda büyük bir farklılaşma gözlenmezken, içeriklerde önemli sayılabilecek değişiklikler
yapmışlardır.

7.3. Batı’daki Günlük Ekonomi Gazeteleri Teknolojiden Nasıl
Etkilendi?
1995 yılında ilk internet gazetesinin kurulmasının ardından, yazılı basın büyük bir
ciddiyetle kendini elektronik ortama taşımıştır. Yazılı basının bu tercihinde gazetelerin
geleceğine yönelik kaygı önemli yer tutmaktadır. Aslında bir anlamda internet ortamında
haberciliğin yaygınlaşmasını sağlayan gazetelerin kendileri olmuştur.
Özel olarak ekonomi gazeteciliğine bakarsak “The Media” internet sitesi için Fienie
Grobler kaleme aldığı ve Türkçe’ye “İş Medyası” olarak çevirebileceğimiz yazıda medya
stratejisti Harry Herber’in ekonomi haberciliğinde internet kullanımının artışını “iş dünyası,
bilgiye erişmek için daha yeni ve daha cazip araçlarla baştan çıkıyor” şeklinde yorumladığını
aktarmaktadır. Herber’e göre, işadamları kendi sektörüne ilişkin bilgi gereksinimini
karşılayabilmek için SMS’lerden elektronik postayla gönderilen haber bültenlerine ve internet
gazeteciliğine kadar pek çok kaynaktan yararlanmaya çalışmaktadır. Uzmanların bu görüşü,
medya şirketlerinin web sitelerine yaptıkları yatırımların altında yatan nedeni de
özetlemektedir.
Grobler, ayrıca Jüpiter Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir çalışmayı da aynı yazıda
ele alarak, Avrupa’da insanların internette geçirdiği zamanın, gazete ve dergi okumak için
harcadığı zamanı geçtiğini belirtmektedir. Jüpiter Araştırma Şirketi’nin İngiltere, Fransa,
Almanya, İtalya ve İspanya’da yaptığı anketin sonuçlarına Avrupa’da internete ayrılan zaman
gazete ve dergi okumaya ayrılan vakitten daha fazladır. Buna göre, Avrupalı yazılı basına
haftada 3 saat ayırırken, internete 4 saat ayırmaktadır. ABD’de ise tüketicinin internete ayırdığı
vakit 14 saattir. Bu bulgular, gazetelerin web sayfalarının şirketin büyüme planları açısından
neden büyük bir öneme sahip olduğunu açıklamaktadır.
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Grobler’in çalışması, internet ve ekonomi gazeteciliği anlamında bize önemli yol
göstericisi olmaktadır. İnternet haberciliğinin cazibesi pek çok ekonomi yayınının, web
sitelerini geliştirme stratejisi izlemesine neden olmuştur. Grobler’e göre bunun son
örneklerinden biri, Finansies en Tegniek ile Finance Week’in birleşmesiyle oluşan Finweek’in
internet gazeteciliğine odaklanmaya başlamasıdır. Ardından da Media24, Finweek ile
Fin24.co.za’yı aynı yapı altında konsolide ederek, Fin Business Media Company’i
oluşturmuştur. Derginin editörü Rikus Delport, iş dünyasının artık dünyada neler olup bittiğini
anlamak için bakmayı tercih ettiği yer olan internete daha fazla yatırım yapmayı planladığını
belirtmiştir. Dünyanın artık internete yöneldiğini belirten Delport, Forbes gibi finans
yayınlarını da web sitelerine yüklü yatırım yaptığını hatırlatmaktadır.
Batıda sadece ekonomi haberciliği anlamında internette de öne çıkan siteler mevcuttur.
Bunlardan biri de “moneyweb”. Sitenin önümüzdeki dönemde gelirini arttırmak için yazılı
basın olarak da faaliyet göstermesi beklenmektedir. Bu da tersine bir gelişmenin de mümkün
olacağını gözler önüne sermektedir. Ancak tüm uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı
nokta, finans haberciliğinde internet gazeteciliğine geçişin kaçınılmaz olduğudur. Dünyanın en
köklü gazetelerinden New York Times’ın internet gazetesinin okuyucu sayısı, yazılı gazeteyi
okuyanları geçeli yaklaşık 3 yıl olmuştur.
Yine ekonomi haberciliği anlamında dünyanın en önemli yayınlarından biri olan Wall
Street Journal, internet gazetesi olan www.wsj.com’a yatırımlarını arttıracağı yönünde ipuçları
vermiştir. Gazetenin 1 Ağustos 2007’de Rupert Murdoch’a satılmasından 9 ay önce Wall Street
Journal’ın yayın yönetmeni Paul Steiger, gazete ve internet gazetelerini kastederek,
“Okuyucuların hangi kanalları kullandıklarının farkındayız ve her ikisinde de varlık
göstermekten yanayız” demiştir. The Wall Street Journal o sırada gazetenin boyutlarını
küçültmeyi ve web sitesini yenilemeyi düşündüğünü açıklamıştır.
Gazetenin boyutunun küçülmesinin haber için yüzde 10 daha az alan anlamına
geldiğinin vurgulandığı açıklamada bu nedenle “son dakika gelişmeleri”ne ağırlık olarak,
gazetenin internet versiyonunda yer verileceği bildirilmiştir. Gazetenin satışından sonraki ilk
açıklamada “…, Murdoch’ın The Wall Street Journal’ın Washington’daki ofisine büyük çaplı
yatırım yapacağını, gazetenin internet hizmetlerini geliştireceği”ni belirtmesi bu yöndeki
çalışmalarda sapma olmayacağı anlamında önemli bir gösterge olmuştur.
Grobler’in çalışmasına dönersek, Amerikan haftalık Time Dergisi’nin de, web sitesinin
tasarımını yenilemekle birlikte, derginin internet üzerinden satışlarını Cuma güne çekerek,
internet haberciliğinin geliri içindeki payını artırmaya çalıştığını aktardığını görürüz. Yine
ekonomi basını anlamında referans olarak kabul edilen yayınlardan biri Business Day, internet
versiyonunda son dakika haberlerine ağırlık verirken, analizleri gazetede değerlendirmeyi
seçtiğini belirtmektedir.
Dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times’a baktığımız zaman, hızla
küreselleşen dünyanın, iş dünyasının bilgiye erişim talebini artırmasıyla internet gazeteciliğine
önem verdiğini görmekteyiz. Financial Times, internet versiyonunda, yazılı nüshasında yer
alan haberlerin yanı sıra bir haber ajansı gibi güncel haberlere, uluslararası piyasalardaki günlük
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gelişmelere ve piyasalarla ilgili kapsamlı analizlere yer vermektedir. Financial Times’ın
internet versiyonu 12 yaşındadır. Yani internette ilk yer alan gazetelerden birisi de Financial
Times’dır. Financial Times’ın Asya, Avrupa, İngiltere ve ABD’deki satış rakamı yaklaşık 450
bin adet civarındadır, web sitesini ise 5,5 milyon kişi ziyaret etmektedir. Ancak gazete, internet
sitesindeki bazı haberleri sadece abonelerine vermektedir. Gazetenin internet versiyonu
“ft.com”un abone sayısı 86 bin civarındadır. Dünyanın en büyük ekonomi yayınlarından Wall
Street Journal’ın internet versiyonuna 768 bin kişinin abone olduğu düşünüldüğünde, Financial
Times’ın abone sayının daha düşük olduğu söylenebilir.
Financial Times Almanya’da yayınlanan “Financial Times Deutschland” versiyonu ve
internet versiyonu arasındaki önemli farkları içeren 2000 yılında yapılan tartışmalar, önemli
tespitler içermektedir. “PaperVisions” Dergisi’nde Lars-Gunnar Larsson’un “Financial Times
Deutschland Kağıt Dedi, İnternet Tamamlayıcı” başlıklı yazısında yarının internet
kullanıcılarının elektroniği bilgi taşıyıcısı olarak, ama gazetenin yanı sıra okuyacaklarını
söylemektedir. Financial Times Deutschland’ın Yazı İşleri Müdürü Andrew Gowers’la yapılan
söyleşide 21 Şubat 2000 tarihinde gazetenin hem basılı hem de internet versiyonu ile ülkede
aynı anda yer almasının öyküsü anlatılmaktadır.
Ancak hikaye sadece Financial Times’ın Almanya macerası değil, internet gazeteciliği
ve gazetecilikle ilgili tartışmaların da bir bakıma cevabı olacak niteliktedir. Financial Times
Deutschland’ın basılı versiyonu her konunun bütünlüklü olarak irdelendiği ve redaktörlerin
kendi yorumlarını da habere kattığı bir şekilde dizayn edilmiştir. Dijital ortamdaysa gazete
ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir şekilde tasarlanmış, “www.ftd.de”de önemli linkler, arşiv ve
abonelerin yeni sayıyı okuyabileceği alt yapı hazırlanmıştır.
İlk yayının ardından geçen 2 ay da gazete hedeflerine ulaşmada ciddi anlamda yol kat
etmiştir. Bu anlamda Gowers, yarattıkları konseptin tuttuğunu ve satış rakamlarının bunu ortaya
serdiğini söylemektedir. Almanya’da Financial Times’ın İngilizce versiyonu yayınlanmaya
devam etmektedir. Bu bağlamda gazeteyi sadece internette çıkartmak gibi bir fikirlerinin olup
olmadığının sorulduğu soruyu Gowers, “Hayır, asla. Kağıt ve internet birbirinin tamamlayıcısı
hatta bir anlamda birbirlerini kullanıyorlar bile denilebilir” şeklinde cevaplandırmıştır. Ayrıca
internette baştan oluşturulacak bir gazetenin nasıl bir süreç izleyeceğinin sorulduğu soruya da
Andrew Gowers, “Kim internette yeni bir marka oturtmak isterse inanılmaz büyük bir mali
yükün altına girecektir. Bununla beraber risk faktörü de o denli yüksek” diye yanıt vermiştir.
Finansal Times’ın Almanca versiyonunun macerasından da anlayabileceğimiz gibi
internet gazeteleri genelde basılı olan gazetelerin birer bütünleyicisi olarak kurulmuşlardır.
Gazeteler bir anlamda gelecekte yerlerini sağlamlaştırmak için ve ikiye bölünen reklam
pastasındaki paylarını kaybetmemek için dijital ortamda yerlerini almışlardır. Ancak bu da
internette tek başına doğacak haber sitelerinin yarışa bir adım geride başlamasına neden
olmuştur. Küreselleşme ise ekonomi gazetelerinin bu anlamda daha kolay kabuk değiştirmesine
sebep olmuştur. Sermayenin küreselleşmesi ile birlikte küresel haber kaynaklarını elinde
toparlayan büyük medya gruplarındaki ekonomi gazeteleri değişik kıtalarda farklı içeriklerle
yayın yapmaya başlamış ve dünyanın her yerinden tek bir “tık”la ulaşılabilen internet siteleri
de bu anlamda daha çok değer kazanmıştır.
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Gazetelerin internet versiyonları ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Batı’daki ekonomi
gazeteleri daha önceden bahsettiğimiz gibi muhafazakârlıklarını şekilsel anlamda da yıkmaya
başlamıştır. Bu dönüşüm hem gazetenin birinci sayfasını hem üslubunu hem de iç sayfalardaki
disiplin başlıklarını derinden etkilemiştir. Günlük gelişmeleri internet sitelerine taşıyan günlük
ekonomi gazeteleri, tabloid boya ya da özel ölçülerini kendilerinin belirlediği küçük bir
formatta yayınlanmaya başlamıştır. Bunun neticesinde küçülen birinci sayfalar günlük gazete
formatları yerine yeni tasarım tarzları benimsemişlerdir.
Örneğin küçük boyuttaki The Wall Street Journal’ın Avrupa versiyonunun birinci
sayfası beş sütundan oluşmaktadır. Bunun sağ üst kısmındaki 3 sütununa manşet haber
yerleştirilmekte, altına ise günün ikinci haberi konulmaktadır. Sol tarafta kalan 2 sütunun başına
ise sadece başlıkları içeren iki haberden anonslar yer almaktadır. Anonsların hemen altında
gazetenin içindeki haberlerin ikişer üçer satırlık küçük spotları ve sayfa numaraları
bulunmaktadır. Birinci sayfa gazetenin adeta bir dergi gibi görünmesine neden olmaktadır.
İlk ekonomi haberlerinin liman kentlerindeki borsaların hemen yanı başında bilgi notları
olarak üretildiğini ve daha sonra uluslararasılaşan ajanslarda geliştirildiğini düşünürsek, haber
yazım tarzının belirli kurallara bağlı olarak oluştuğunu anlamak zor olmayacaktır. O dönemin
şartlarında sık sık kesilen haberleşme ağlarını aşmak için, dönemin habercileri yeni teknikler
geliştirmiştir. Bu teknikler hızla basıma hazırlanmak zorunda olan günlük gazetelere de
işlemiştir. Zaman içinde gelişerek olgunlaşan haber yazım tarzları, günümüzde küçülen
boyutları ile birlikte yeniden yapılanan ekonomi gazetelerinde de farklılık göstermiştir. Bu
farklılık daha çok uluslararası alanda yayın yapan ekonomi gazetelerinin okuru sıkıcı bir
konuda haberi takip etmesini sağlayacak bir biçimde şekillenmiştir.

7.4. Haber Yazım Tarzındaki Yenilikler: The Wall Street Journal
Örneği
Batı’da ekonomi gazeteleri, günlük haber yazım tarzlarını hızlarından etkilendikleri
internet gazetelerine bırakmışlardır. Derin habere yönelen, daha fazla analize sayfalarında yer
veren günlük ekonomi gazeteleri, içeriksel olarak dönüştükleri dergiler gibi daha serbest bir
üslupta okuyucularına ulaşmayı tercih etmeye başlamışlardır. Hatta ajans haberi gibi, kısa ve
yorumsuz cümleler yerlerini editörlerin konuyla ilgili kişisel görüşlerine de bırakmaya
başlamıştır.
Yeni gelişen bu haber tarzına en güzel örnek “The Wall Street Journal”ın kullandığı
özel bir olaydan çıkarak, genel gelişmeler hakkında okuyucuyu bilgi edindirme yoludur. “2
milyon tirajlı medya devi” olarak tanımladığı The Wall Street Journal’ın kuruluş hikayesini,
Referans Gazetesi’nin üçüncü yıl dönümünde Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık,
kendisine Referans’ı kurma teklifi geldiğinde düşündükleri ile birlikte şöyle anlatmıştır:
“ (…) Bir an durdum ve 1888 yılında Dow ve Jones adlı New Yorklu iki kafadar
tarafından temelleri atılan The Wall Street Journal’ın hikâyesini düşündüm. Hani şu
adlarını dünya ekonomisine yön veren Dow Jones Endeksi ile sık sık duyduğumuz ama
hikâyelerini unuttuğumuz iki kafadar. Bundan tam 120 yıl önce New York limanına
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yanaşan gemilerden aldıkları bilgileri, Manhattan’da bir bodrum katında çoğaltarak,
oraya mal satmaya ya da mal almaya gelen tüccarlara dağıtan iki kafadar. Ve bu iki
kafadarın başlangıçta elle sonra teksir makinesinde 300 kopya çoğaltarak sattıkları The
Wall Street Journal’ın bugün 2 milyon tirajlı bir medya devine dönüşme hikâyesi. (…)”
120 yıllık bir geçmişe sahip ve köklü geleneklere sahip olan The Wall Street Journal’ın
geliştirdiği yeni haber yazım tekniği, pek çok basın kuruluşunu da etkilemiş ve rutin haberlerini
internet sitelerine kaptıran, derin habere yönelen gazeteler için tercih edilir hale gelmiştir.
Böylece çok fazla rakamsal bilgi veren haberler bile daha kolay okunabilir bir biçim
kazanmışlardır.
The Wall Street Journal’ın haber yazım tarzını incelemeden önce genel hatlarıyla
internet haberleri ve gazete haberlerinin yazımı arasındaki farkları incelemek gerekirse, en
büyük farklardan birinin dijital ortamda kopuk kopuk verilebilecek bilgilerin haber niteliği
taşımasıdır denilebilir. Halil İbrahim Gürcan bir çalışmasında bunu, “Online haberlerin,
gelişmelerin özelliğine göre illa tamamlanmış olması gerekmemektedir. Gelişmeleri devam
eden haberlere ilişkinde parça parça olayın gelişim çizgisi gösterilebilir” şeklinde açıklamıştır.
İnternette haberlerin bu şekilde yazılmasına hızlı haber verme zorunluluğu itmektedir.
İnternet gazeteciliğine uzun ve yorucu cümleler yerine kısa ve akıcı cümleler tercih edilmelidir.
Bu bağlamda internet haberciliğinde ‘ters piramit modeli’ öne çıkmaktadır. Bilindiği gibi
gazetelerde haber yazma teknikleri, ters piramit, dörtgen ya da kare, düz piramit, serbest yazım
ve konuşma dilidir. İnternet gazetelerinde kullanılan en eski haber yazma kurallarından biri
olan ters piramit tekniği “(…) habere yönelik bilgilerin, hedef kitlenin ilgisine göre, en
önemliden daha az önemliye doğru sıralaması öngörülür” şeklinde tanımlanabilir.
Ne tesadüftür ki The Wall Street Journal’ın haber yazma tekniğini tarif ederken Tuğrul
Eryılmaz, “Ters piramidin beklide en önemli alternatifidir. Özellikle çok yeni olmamış, ancak
devam eden önemli ya da güncel olan, ayrıca içinde bol istatistik ya da örnek olan haberleri
kolay okutabilmenin yollarından biridir” demiştir. Yani teknolojiden etkilenen günlük ekonomi
gazeteleri, internet haber yazım tarzından tamamen farklı bir yöntem geliştirmişlerdir. Dört
aşamadan oluşan bu yöntemi Eryılmaz, bir örnekle açıklamıştır:
Haberinize birey odaklı başlarsınız:
‘Ayşe Güler mosmor suratını fotoğrafçı ve kameramanlara göstermemek için, çaresizce
kaçmaya çalışıyordu. Yanındaki iki çocuk saklanmaya çalışırken sol ayağı iyice seken
annelerine destek oluyor, bir yandan da korkarak ağlıyorlardı…’

Esas soruna geçersiniz:
‘…Ayşe Güler her yıl ev içi şiddete maruz kalan binlerce kadından biri. Kocasının
tehditlerine aldırmayıp boşanma davası açmış. Okuma, yazması yok…”
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Esas sorun hakkındaki istatistikler, bilgiler, raporlar verirsiniz:
‘…Türkiye’de her sene 50 bin kadın aile içi şiddete maruz kalıyor. Büyük çoğunluğu
alt gelir grubundan olan bu kadınların yüzde 90’ı çaresizlikten ve korkudan dolayı bu şiddeti
sineye çekmek zorunda kalıyor…’
Başlangıçtaki odağa geri dönersiniz:
‘…boşanma davası ileri bir tarihe atıldı. Ayşe Güler’in ne kadar direnebileceği belli
değil …’
Görüldüğü gibi haber, okura formal dil çok da deforme edilmeden, ama küçük bir
öyküyle daha sıcak bir hale getirilerek verilir, bu da günlük gazetelerde kullanılan dilden
oldukça farklıdır.
Günlük ekonomi gazetelerinin yeni iletişim teknolojilerinden etkilenerek farklılaşması
sadece haber yazım kurallarındaki farklılık olarak gerçekleşmemiştir. Daha önceden de sözünü
ettiğimiz gibi gazetenin iç sayfalarının disiplin başlıkları da farklılaşmıştır. Ayrıca bu başlıklar
gazetenin analiz ve derin haber yaptığına daha büyük bir vurgu yapar hale gelmiştir. Bu
bağlamda The Wall Street Journal gazetesinin disiplin başlıklarını 2007 yılı için incelersek, ilk
sayfasını manşet ve ikinci haberin yanı sıra gazetenin içinde yer alan önemli haber başlıklarına
ayıran gazetenin, ikinci ve üçüncü sayfasında “Öncelikli Haberler” başlığı altında günlük
gelişmeleri ön plana çıkaran haberleri verdiğini görmekteyiz. Gazetenin ön sayfalarına taşıdığı
diğer haberler arasında “Kurumsal Haberler” disiplin başlığı altında iş dünyasından haberler
yer almaktadır. Bu sayfalarda çokuluslu şirketlerin bilançoları, stratejileri, anlaşmaları gibi
konular bulunmaktadır. “Kurumsal Haberler” sayfalarında ayrıca, küresel iş dünyasından kısa
kısa haberlere de yer verilmektedir.
The Wall Street Journal’in “Ekonomi ve Politika” başlıklı sayfaları, ağırlıklı olarak ülke
ve bölge ekonomilerindeki gelişmelerin değerlendirildiği bölümlerdir. Küresel siyaset
sahnesini etkileyen politik gelişmeler de bu sayfaların konusudur. Gazetenin “Editoryal ve
Görüş” sayfaları ‘Revize ve Görünüm” alt başlığıyla hem The Wall Street Journal’ın hem de
uzmanların güncel olaylara ilişkin görüşlerini okuyucuyla paylaştıkları sayfalardır. Gazetede
her gün yer alan bir diğer sayfa ise “Derinlemesine Haber”. Bu sayfalarda hem siyasi hem de
ekonomik gelişmeler, “geniş bir analiz” şeklinde okuyucuya sunulmaktadır.
Gazetenin içinde ayrı bir bölüm niteliği taşıyan ve The Wall Street Journal
okuyucusunun en yakından takip ettiği sayfaların başında ise “Para ve Yatırım” gelmektedir.
Bu sayfalarda finans piyasalarındaki günlük gelişmeler, borsa endeksleri, döviz kurları
grafiklerle aktarılmakta, piyasalardaki son gelişmeler hakkında uzman görüşleri verilmektedir.
Bu sayfaların alt başlıkları arasında “Uluslararası Yatırımcı” bölümü de vardır. Diğer alt
başlıklar ise “Finans Haberleri”, “Pazaryeri” gibi yine piyasalara ilişkin farklı yorumların
bulunduğu bölümlerdir.
Gazetede, ekonomi haberlerinin yanı sıra iş dünyasını yakından ilgilendiren insan
kaynakları haberleri ve analizleri, “Kariyer Gazetesi” disiplin başlığı altında işlenmektedir.
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“Kişisel gazete” başlıklı sayfalarda ise, günlük hayatın parçası olan teknoloji, sağlık, kültürsanat dünyasından haberler bulunmaktadır. Ayrıca gazetenin çeşitli yaşam ekleri de vardır.
Bunlardan “Style Journal” mevsim başlarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. Bu
yayının içinde ise; gezi, lüks tüketim malları, moda gibi alanlarda iş dünyasına yönelik çeşitli
haberler yer almaktadır. Gazete sadece ekonomi anlamında değil okurunun kişisel zevklerine
de seslenmeyi amaçlamaktadır.
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Türkiye’de Batı’daki kadar köklü günlük ekonomi gazeteleri yoktur. Örneğin, Osmanlı
zamanında kurulan Takvim-i Ticaret yayın hayatını ancak yedi sene devam ettirebilmiştir.
Türkiye’de şu anda günlük ekonomi gazetesi olarak sadece; Dünya yayımlanmaktadır.
Üslup açıdan incelendiğinde gazetenin Batı’daki örneklerden farklı olarak daha
geleneksel yazım tarzı benimsediği görülmektedir. Gazetenin Cumartesi Pazar günlerini
kapsayan hafta sonu versiyonlarında haber dilinin biraz yumuşadığı anlaşılmaktadır. Dünya
gazetesi normal gazete boyuna basılmaktadır. Dünyanın geleneksel çizgilerden çok da
kopamadığı görülmektedir. Financial Times gibi pembe kağıda basılan Dünya Gazetesi, haber
dili anlamında da günlük gazete dilinden kopmamıştır. Dünya gazetesinin internet versiyonu da
vardır ve gazetenin yazı işlerinden ayrıca kendi içeriğini üretebilmektedir.
Türkiye’de piyasaları etkileme gücüne sahip ekonomi haberleri veren günlük gazeteler
de unutulmamalıdır. Hürriyet, Zaman, Milliyet, Sabah, Star, Vatan, Posta gibi gazetelerin
sayfalarında da önemli ölçüde ekonomi haberlerine yer verilmektedir. Nitekim Hürriyet
Gazetesi’nin Ekonomi Müdürü Vahap Munyar, kendisiyle yapılan yüz yüze görüşmede, “1978
yılında gazeteciliğe başladım, 84’ten beri Hürriyet’teyim. Buraya geldiğimde ekonomi yarım
sayfadan daha azdı. 2007 yılındaki rekorumuz 18 sayfa. Yarım sayfadan daha az yer neresi, 18
sayfa neresi” demiştir. Bu da günlük gazeteler içinde ekonomi haberlerinin ne kadar önem
kazandığını göstermektedir. Elbette bu gelişme sadece gazetelerin ekonomiye daha fazla önem
vermesi ve daha önceden bahsettiğimiz gibi toplumsal bir olgu olan “teknoloji”nin gelişmesiyle
açıklanamaz. Özellikle 1980’den sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş, ekonominin haber
olarak değerini arttırmıştır.
24 Ocak kararlarıyla, dışa açılma dönemini başlatan Türkiye, 1989’da iki kutuplu
dünyanın yerini küreselleşmeye bırakmasıyla önemli bir değişim sürecinin içine girmiştir.
Yavaş yavaş serbest ekonomiye geçen eski Doğu Blok’unda yer alan komşu ülkelerle daha
sıcak ticari ilişkiler başlatan Türkiye, bir taraftan da gümrük birliği ile Avrupa’dan daha çok
mal almaya başlamıştır. Ayrıca sermayenin uluslararası zemin de karlı gördüğü yere akma
eğilimi bütün dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkilemeye başlamıştır. Bütün bu gelişmeler
ekonomi haberlerinin gazetelerin sayfasında kendine daha çok yer bulmasına neden olmuştur.
Bu gelişmeler bağlamında Munyar, eskiden şimdiki gibi dış ekonomi haberinin de gazetelerde
yer almadığını söylemiştir.
İnternet gazeteciliğini ve gazeteciliği avantajları açısından değerlendirmesi istenen
Munyar, internetin ilk bakışta ertesi gün çıkan gazeteye göre daha hızlı olması nedeniyle
avantajlı gibi gözüktüğünü ancak, hızın getirdiği bir takım sakıncalar olduğunu belirtmiştir.
İnternet sitelerinde haberin doğruluğuna bakılmadan, yanlışsa haberi siteden çekerim
mantığıyla hareket edilebildiğini söyleyen Munyar, gazetenin bu sakıncaları bertaraf etme şansı
olduğunu belirtmiştir. Gazetelerin internet sayfaları bir kenara bırakılırsa internet gazetesi
olarak birkaç tane adres olduğunu anlatan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Munyar, şöyle
devam etmiştir: “Bizim için onlar çok korkulu rüya değil. Dolayısıyla, gazetelerde internet
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çıktı şöyle bir değişim yapmamız gerekti gibi değişim 95’e göre çok fazla yok denilebilecek
kadar az. Tabiî ki onları izliyoruz, bazen kaynak gösterdiğimizde oluyor. İnternetin
hızından, derinliğinden kaynaklanan bir takım şeyleri alıp da kendimizi değiştirdiğimiz
henüz yok. Ama bağlantılı bir şekilde bir sinerji ortaya çıkabiliyor. Gazetede yer sınırlı o
zaman ne yapıyorsunuz, gazete ve interneti birlikte kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ikisi
birbirini tamamlıyor.”
Hızlı haber veren mecraların ortaya çıkmasıyla içerikte değişimler olduğunu anlatan
Munyar, “O hıza gazetenin yetişmesi mümkün değil, o zaman içerikte oynuyorsunuz. Hız
içerisinde yeterince değerlendirilemeyen şeyler varsa onu geliştiriyorsunuz. Bu hem ekonomi
gazeteleri için hem de günlük gazetelerin ekonomi servisleri için geçerli. Hürriyette biz 3.5 yıl
oldu galiba bir KOBİ sayfası yapıyoruz. Buda bize internette ve televizyonda bulamadığınız bir
haber anlayışı getirdi” demiştir. Hürriyet’in teknoloji karşısında, KOBİ disiplin başlığında bir
sayfa yapması tıpkı yurtdışındaki benzerlerinin yaşadığı değişime benzemektedir. Ayrıca 1985
yılında borsa kurulduğunda, ‘borsa tablosunu haftalık mı günlük mü verelim’ tartışması
yaptıklarını hatırlatan Munyar, “Oralardan şimdi özel borsa yorumları yapan yazarlara geldik.
Gazetelerde ister istemez bir farklılık yaratmaya başladılar. Bu da teknolojinin getirdiği bir
rekabet” demiştir.
Türkiye’nin tirajı en yüksek gazetesi (bayilik kanalıyla satış anlamında) Posta’nın
Ekonomi Müdürü Ahmet Çelik de internet gazetelerinin henüz geniş kitlelere yayılmadığı
görüşündedir. Türkiye’de genel gazete okuyucusunun bir tane gazete aldığını belirten Çelik,
“Posta gazetesine özel düşünürsek, biz daha çok gelir düzeyi düşük okuyucu kitlesine hitap
ediyoruz. Bizim okuyucumuz her şeyi Posta’dan öğreniyor” demektedir. İnternet
haberciliğinin, televizyon haberciliğinden bir farkı olmadığını savunan Çelik, internetteki düz
yazı yerine insanların mizanpaj görmek istediğini aktarmaktadır.
İnsanların bugün olan bir şeyi, internet ya da televizyondan öğrendiklerini bu anlamda
da gazeteler için köşe yazarlarının, analiz haberlerin avantaj haline dönüştüğünü anlatan Çelik,
“Rutine artık eskisi gibi yer verilmiyor. Rutin olduğunda da onun farklı bir ayağını yakalamaya
çalışıyoruz. Olması gereken ya da ileri de olacak olan gazeteler kendilerini sorgulayarak,
rutinden tamamen çıkacağıdır. Ekonomi gazeteleri ekonomi analizlerine, biz de daha onlara
yakın politik-ekonomi gibi analizler yapmamız lazım. Geçmişte de bunu yapıyorduk zaten.
Ancak internet bu kadar yaygın olmadığı için insanlar bizden de rutin haberleri takip ediyordu”
demektedir.
Ekonomi dergilerinin daha çok analize yönelik olduğunu anlatan Çelik, “Belki ekonomi
dergileriyle ekonomi gazetelerinin içerikleri şimdi daha çok birbirine benziyor” şeklinde süreci
yorumlamaktadır. Çelik’in bu yorumu da, “İletişim teknolojileri günlük ekonomi gazetelerini
dergileştiriyor mu?” sorusu açısından önemli bir tespittir.

8.1.Günlük Ekonomi Gazetesi Dünya ve Dünya Online Örneği
1982 yılında Nezih Demirkent tarafından ekonomi gazetesi olarak yeniden
yapılandırılan Dünya, Türkiye’nin en yüksek tirajına sahip günlük ekonomi gazetesidir.
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Anadolu’daki büroları ile geliştirdiği abone ağı sayesinde bayiden daha çok satış elde eden
gazetenin internet versiyonu olarak nitelendirilebilecek DünyaOnline’ın temelleri 1996 yılında
atılmıştır. İnternet gazetesi bugünkü ismiyle 2000 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, internet gazetesiyle gazetenin
arasındaki farkı temel olarak, “Basılı kağıda yapılan ekonomi gazeteciliği, biraz da kağıdın belli
bir sınırı oluşturması nedeniyle, mutlaka iyi bir editasyona dayanmalı” şeklinde açıklamaktadır.
Güldağ, “Biz okurumuza şunu rahatlıkla diyebiliriz, günlük hayat içerisinde olup biten bir sürü
bilgiden, enformasyondan biz senin için daha önemli olanlarını ayıklar, rafine eder ve sana
sunarız. Ama internet bunu esas olarak söylemiyor. Daha yığılma bir bilgi var. Orada fazla
analiz fazla yok, bilgi ham haliyle var oysa bizim yaptığımız bilgiyi derlediğimiz gibi onu bir
anlamda paketliyoruz da. Okurumuzun işinde daha doğru kullanabileceği bir hale getiriyoruz.
Bence temel fark burada” demektedir.
Gazetelerin analiz habere yöneldiğini bunun da tek nedeninin internet olmamakla
birlikte artan bir payı olduğunu anlatan Güldağ, şunları ifade etmektedir: “Gazeteler özellikle
ekonomi gazeteleri bu anlamda daha fazla fark yaratmak istiyor. Daha öncesinde ulusal
bazdaki gazetelerin ekonomiye ayırdıkları çok sayfaları yoktu. Şimdi onlarda ekonomiye
daha fazla sayfa ayırıyor. Hemen hemen bütün gazetelerde belki de en kalabalık bölüm
neredeyse ekonomi haberleri olmaya başladı. Türkiye’nin en önemli gazetesinde yaklaşık
ekonomi sayfası 8 ila 10 arasında. Bir bunun etkisi var. Oradan daha fazla bir şeyleri
koyabilmek için ekonomi gazeteleri özellikle Dünya, çaba gösteriyor. İnternetinde
devreye girmesiyle, daha iyi editasyon ve analiz bizim için fark yaratma aracı oldu.”
Bir anlamda ekonomi gazetelerinin, ekonomi dergilerinin yaptığı işe kaydığını, ancak
yine de önemli farklılıklar olduğunu belirten Güldağ, şunları demektedir: “Ama yine de arada
çok önemli bir fark var. Biz günlük yayınız. Ekonomi dergileri ise haftalık ve aylık İşin
periyoduyla ilgili çok temel bir fark var. O noktada temel bir takım farklılıklar oluşuyor.
Biz yine en aktüel kısmından onları hemen etkileyecek şeyleri işin içine katıp vermeye
çalışıyoruz. Dergiler bu anlamda biraz daha farklı davranabiliyorlar. Belki daha fazla
detay verebiliyorlar ama işin aktüalitesi biraz daha kısıtlı kalıyor onlarda. Dünya gibi bir
ihtisas gazetesinin yapabildiği internetten farklılaşma biraz daha dergilerin alanına
doğruda kaydırdı. Aslında bütün gazetelerde böyle bir eğilim var.”
Televizyondan derinlemesine bilgi alınmasının mümkün olamadığını belirten Güldağ,
“Ancak haberin flaşını duyuyorsunuz bir gelişmeden haberiniz oluyor, internette o konuyla
ilgili pek çok malzemeye sahip olabiliyorsunuz, onlarda on derece dağınık ve bir işe yarayacak
düzende size gelmiyor. Genelde daha sınırsız bir imkan olduğu için göndermeler yapıyor;
bununla ilgili şu haber filan gibi. Bizde ise haberin gelişmeleri ve arka planı birlikte verilmeye
çalışılıyor. Daha iyi editasyondan kastım o. Daha anlaşılabilir bilgi sunulabiliyor.
Bir de internette biraz da bilgisayarın da sınırından kaynaklanan neyin en önemli
olduğuna ilişkin okuyucuya verilebilen mesajlar sınırlı. Çok sık manşet değişiyor. Belki bir saat
önce bakan, bir saat sonra bakan o an için en önemli şeyi görebiliyor ama bir günü belli bir
perspektifte göremiyor. Halbuki gazetelerde bu perspektifi daha iyi görmek mümkün. Yani dün
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olup biteler arasında en önemli şeyler neydi bunları izlemek çok daha kolay. Gazetede bu
anlamda olumlu bir yönlendirme var. Haberler arka arkaya dizilmiş vaziyette değil.
Puntolarıyla manşetleri ile farklılıklar gösteriyor” şeklinde yorumlamaktadır.
Bazı çevrelere göre, internet 21. yüzyılın televizyonu olacak. İnternet kesinlikle basını
etkileyecek ama ekonomi muhabirliği, ihtisaslaşmış gazetecilik bir şekilde daha iyi bir noktaya
gelecek, gelişecek. İhtisaslaşmanın ve bilginin önemi artacak. Gazetecilik anlamında, iyi
editasyon önemli olacak. Her tür bilgi veren kuruluşun da önemi artacak. İyi edit edilmiş, okura
iyi sunulmuş haberler, alelacele yani şu anda internet gazeteciliğinde gördüğümüz; haberin
birtakım kurallarına uymadan verilen haberlere göre kaliteli ve çok daha tercih edilebilen bir
durumdadır.
DünyaOnline’ın temellerinin 1996 yılında, gazetenin sadece birkaç sayfası ve bazı
yazarların yazılarının internete konulmasını aktaran DünyaOnline’ın eski Yazı İşleri Müdürü
Okan İnce, şu şekilde gazetenin internet versiyonunun gelişim sürecini aktarmaktadır: “1999’lu
yıllara geldiğimizde ise internette ciddi bir haber sitesi açığı olduğu dikkat çekiyordu. Ayrıca
burası çok içerik üreten bir kurum, hem içeriği hem de haber sitesi açığını değerlendirmek için,
online haber akışını sağlayabilmek için 1999 yılında burası portal olarak çalışmaya başladı.
2000 yılında da resmen DünyaOnline olarak faaliyete geçti. Bir de o dönemde internetin çok
para getireceği gibi bir düşünce vardı. Birçok insan internet üzerinden muazzam kazançlar elde
etti. O dönemde internet Türkiye’de yeni yeni oturuyordu, hızı ve kullanıcı sayısı artıyordu.
İnsanlarda bunun üzerine daha büyük beklentiler içine girdiler. Ancak hem reklam açısından
hem de içerik üreticileri olarak nitelendirebileceğimiz haber siteleri için iyi olması. Açıldılar
kapandılar. Bu anlamda Dünyaonline Türkiye’nin en eski haber sitelerinden biridir, ekonomi
konusunda da en etkin haber veren sitedir. Sektör, finans, toplum, politika haberleri veriyoruz.
350 bini aşan haber arşivimiz oldu. 100-150 bin arasında exel ve pdf olan dokümanlarımız
mevcut. Dünya Gazetesi’nin birinci sayfasında sol sütunda Dünyaonline’ın logosu var.
‘Ekonomik gelişmelerden anında haberdar olun’ sloganıyla birlikte, Dünyaonline’ın internet
adresi mevcut. Dönemin Yazı İşleri Müdürlerinden Murat Oray, o zaman böyle bir yazı
konularak her iki mecranın haber içeriklerinin farklı olduğunu vurgulayabiliriz hem de her iki
tarafa da okur çekebiliriz diye düşünmüştü. Gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız
‘Dünyaonline’ı takip edin, analiz veya daha geniş kapsamlı haber istiyorsanız gazeteye bakın
demek istiyoruz. Yani aslında orada ikisinin farklı olduğunu belirtiyoruz.”
Günlük rutin haber akışının hemen hemen her yerde aynı olduğunu anlatan
DünyaOnline Yazı İşleri Müdürü Okan İnce, internet gazeteleri yayın hayatlarına başladıktan
sonra ekonomi gazetelerinin çehresinin çok değiştiğini savunmaktadır. “Ne oldu, insanlar
önceden ekonomik verileri gazeteden takip ederdi şimdi internetten takip ediyor. Elinize cetvel
alıp borsa tablosunda şirket aramak yerine artık arama kutusuna şirketin ismini yazıyorsunuz
ve karşınıza geliyor” diyen İnce, bahsedilen bu sebeplerden dolayı ilerde gazetelerde ekonomik
veri sayfalarının azalacağını onun yerini ‘bu veriyi şuradan bulabilirsiniz’ şeklinde okuyucunun
bir web adresine yönlendirileceğini savunmaktadır.
İnternetin Türkiye’de henüz günlük ekonomi gazetelerini derinden etkilemediğini
söyleyen İnce, şunları ifade etmiştir: Çünkü şu anda ekonomi anlamında internette muazzam
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bir içerik yok. Televizyon bu anlamda şimdilik daha etkin. İnternet gün içinde radyo
dinleyemeyen televizyon izleyemeyen ofis çalışanlarına yönelik. Onlarda işin veri tarafını takip
ediyorlar. Haberin kendisini şu anda gazetelerden takip ediyorlar. Türkiye için değerlendirirsek
ekonomi internette öne çıkan alan değil daha çok magazinel, sansasyonel haberle ön plana
çıkıyor. Ekonomik veriler hız açısından internetten takip ediliyor. Onun için gazetedeki gibi
bütün gün haberi ele alıp sonra sayfaya koyamazsın. Duyduktan en fazla 10 dakika sonra o
haber ekranında olmalı.”
Ancak Türkiye’de yine de internet gazetelerin içerikleriyle ilgili bazı şeyleri tehdit
ettiğini söyleyen İnce, “Bütün yazarları toplayan siteler var. Burada hangi yazarın ne kadar
okunduğunu da ölçümlemek kolay, bu anlamda önümüzdeki dönem yazar sayısında ciddi
azalmalar olacağını düşünüyorum” demektedir. İnce, “Şu anda Türkiye’de zaten internet
içerikleri için para ödeme alışkanlığı oluşmadı. Bir abonelik sisteminin de burada kurulması
zor bu anlamda. Yurtdışı örneklerine baktığımızda internet aboneliğini oturttuklarını
görebiliyoruz. Örneğin bizden emtia verilerini neden internete koymadığımızı soruyorlar. Biz
de bunları yayınlamak isteriz ama şimdiki sistemle bu mümkün değil. Sırf verileri girmek için
bir personeli buraya bağlamak zorunda kalacağınız gibi, bunun için herhangi bir maddi kaynak
da bulamayacaksınız” şeklinde yorumlamaktadır.
Yurtdışı örneklere bakılırsa, elektronik ortamın ekonomi uzmanlarının tartıştığı ve kimi
zaman gündemi belirlediği bir alan olduğunun görüleceğini aktaran İnce, Financial Times’ın
internet versiyonunda Amerika Merkez Bankası Başkanı ile yapılan bir tartışmanın piyasaları
etkilediğini anlatmaktadır. Türkiye’de ekonominin henüz internette tartışılmadığını da belirten
İnce hedeflerinin bir blok altında Dünya Gazetesi’nin yazarlarını, piyasanın önemli isimlerini
ve üniversite hocalarını bir araya getirmek istediklerini söylemektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’deki ekonomi gazeteleri dünyadaki gelişmeleri takip edecek,
abonelik sistemi gelişecek ve internet gazeteleri kendi kadrolarını oluşturacaktır. Gelir modeli
açısından bakıldığında, hem rekabet var hem de reklam veren sayısı azdır. Ancak ekonomi
gazeteleri, ekonomi alanında ihtisaslaştıkları için daha farklı bir kitleye hitap etmektedir. Bu da
beraberinde bazı avantajları getirmektedir. Gazetenin ve internet, iki mecra olarak birbirini
tamamlama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Türkiye’de gelecekte dönüşme zorunluluğu
ile hareket eden ekonomi gazeteleri ve günlük gazeteler yaşamlarına devam edeceklerdir.
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9. BASIN İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETİM FONKSİYONUNDA
PLANLAMA
İnsanoğlunun gelişimi ilk çağlardan günümüze kadar her alanda kendisini göstermiştir.
Zaman içerisinde ilkellikten kurtulan insanlar, hayatın hızlı ve kolay işleyebilmesi için çıkmış
olduğu keşif yolculuklarında hem kendilerinin konumunu hem de çevrelerinin konumunu
anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu yolculuklardan insanlığa dair sürekli bilgi birikimi ve
yeniliklerle dönen insanlar, geçmişten günümüze yaşanılan savaşlardan, tüm insanlığı etkileyen
olaylardan, icatlardan etkilenerek toplumları anlamaya çalışmışlar ve gelişmeleri hızlı bir
şekilde yaşamışlardır. Zaman içerisinde insanların gereksinimleri farklılıklar göstermiş, kendi
aralarında sınıflar oluşmuş ve bu sınıflar arasında da anlaşmazlıklar, mücadeleler ortaya
çıkmıştır. Ticaretin hız kazanması ile birlikte insanların birbirleriyle olan iletişimlerinin ivme
kazandığı dönemlerde diğer toplumlarda yaşanılan gelişmeler de merak edilmeye ve takip
edilmeye başlanmıştır. Çok hızlı bir şekilde kendisini geliştiren Batı, 18. yüzyılda Endüstri
Devrimi ile tüm dünya toplumlarını etkileyen bir gelişmeye ev sahipliği yapmış ve toplumlar
bir değişim sürecine girmiştir.
Endüstri Devrimi ile birlikte kar elde etmek amacıyla birçok iş yeri açılmış ve insan
gücünün yerini makineler almış, madde ve insanlardan oluşan daha önce insanoğlunun
alışmadığı bir üretim sistemi başlamıştır. İşletme anlayışının da oturmaya başladığı bu
dönemlerde mal ve hizmet üretimi yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında insanların birbirleri ya
da diğer topluluklar hakkında bilgi almak istemesi gibi gereksinimleri karşılayabilecek basın
işletmelerine büyük ihtiyaç duyulmuştur. Küçük işletmeler olarak ilk yıllarda faaliyet gösteren
basın işletmeleri, ilerleyen yıllarda kendilerini geliştirmeleri ve siyasetin bile üzerinde söz
sahibi olmaları nedeniyle orta ve büyük işletmeler haline gelmiştir. Aile şirketlerinin yerini
Endüstri Devrimi’nin de etkisiyle zamanla holdinglerin alması, basın işletmelerinin hızlı bir
şekilde elde ettikleri aşamayı ortaya çıkarmaktadır. Endüstri Devrimi’nin ardından yaşanan
gelişmelerin yerini günümüzde enformasyon çağına bırakması basının küresel boyutta da
konumunu güçlendirmiş, önemini arttırmıştır. Artık her şey bilgi üzerinden yapılmaktadır.
Bilgiyi elde etmek, bunu işlemek, çoğaltmak, paylaşmak basın sektöründe kural haline
gelmiştir. Ancak basın işletmelerinin yönetim yapıları ve işletme anlayışlarında bazı farlılıklar
göze çarpmaktadır. Basın işletmeleri diğer işletmelere göre daha çok bölüme ayrılmaktadır ve
daha çok yöneticiye sahiptir. Basın işletmeleri hizmete yönelik çalıştığından ve basın
işletmelerinin kamuoyunu oluşturma, kamuoyuna yön verme gibi toplumsal görevleri de
bulunduğu için yöneticilerin de nitelikli, donanımlı, işin sorumluluklarını bilen, analitik
düşünebilen kısacası yöneticilik vasıflarının gerektirdiği tüm özelliklere sahip insanlar olmaları
gerekmektedir.
İşletmelerin tüm fonksiyonları ile görevlerini yerine getirebilmeleri için iyi koordine
edilmiş bir organizasyon yapısı ile hareket etmeleri gerekmektedir. Organizasyonun belli
zamanlarda, belli işleri ve belli sorumlulukları yürütebilmesi için gerekli olan; disiplinli ve
sistemli çalışmaya işletmeyi yönlendirecek olan en önemli unsur yönetimdir. Yönetim çok
boyutlu bir kavram niteliği taşır. Yönetimin farklı boyutları kavramın farklı şekillerde algılanıp
tanımlanmasına neden olmaktadır. Yönetim denildiği zaman bazen bir süreç, bazen bu süreci
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oluşturan kişi veya gruplar bazen de belirli bir bilgi topluluğu ile bunun karar verme ve liderlik
sürecinde kullanılması anlaşılmaktadır. Yönetim, bütün işletmelerde kurumun işlevselliğine
yön veren, amaç, strateji belirlemede ön plana çıkan, karar sürecinde en yetkili, mevcut kural,
ilkeler etrafında kuruma yön veren ve kurumun başarıya gitmesinde etkin rol oynayan felsefi
yapısı da bulunan bir anlayıştır. Bir kurumun başarısı, tepe yönetimi tarafından konan hedeflere
varmak için gene aynı yönetim tarafından ortaya konan felsefe, kural ve koşullar çerçevesinde
bir faaliyetin yapılması ve en önemlisi yapılanların usulüne göre yapılıp yapılmadığının
devamlı şekilde denetimidir.
Bir işletmedeki, yönetimin çevre değişkenleri üzerinde denetleme gücü olmadığı halde,
kuruluşa ait değişkenler üzerinde denetleme gücü vardır. Lider ve yöneticilerden beklenen,
işlevsel ilişkisi olan yönetim uygulamalarını, kuruluş yapılarını ve teknolojiyi seçmeleridir.
Her işletmenin içinde yer aldığı sektör, koşul ve durumlar dikkate alındığında kendi
yönetim anlayışı bulunmaktadır. Ancak basın işletmeleri küçük, orta ya da büyük ölçekte
işletmelerden çok farklı bir yapıda oluşmaktadır. Bununla birlikte basın işletmelerinin yönetim
anlayışı ve uygulanışı da çok geniş bir kitleyi kapsaması, geniş bir çalışma kadrosuna sahip
olması, ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve birçok alanda toplumsal görevleri üstlenen bir
kurum olması nedeniyle diğer işletmelerden farklı bir seyir izlemektedir.
İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için mevcut yönetimlerce yapılması gereken
aşamalara yönetim işlevleri denir. Yönetim süreci belli bir bakış içerisinde gerçekleşirken,
farklı işlevlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Yönetimde öncelikle bir hazırlık aşaması
vardır. Bu aşamanın gerekleri yerine getirildikten sonra uygulamaya geçilir. Uygulamada
hazırlık aşamasındaki ilkeler ve tespitlere göre hareket edilir. Bu ilkelere ve tespitlere hangi
ölçüde ulaşıldığı yani belirlenen amaçlara ne ölçüde sahip çıkıldığı düzenli olarak denetlenir.
Çağdaş yönetim organizasyonuna sahip işletmelerde, başarılı yöneticilerin payı çok
büyüktür. Başarılı yönetici, yönetiminde bulunduğu işletmenin çevresini ayrıntılı olarak
tanımalıdır. Genelde incelik ve anlayışın yeterli olduğu işletmelerde bu konu yer almaktadır.
Gerçek başarılı bir yönetici ne astları üzerinde egemenlik ve baskı kurmaya çalışır ne de
ilkelerinden ödün verir. Başarılı yönetici, herhangi bir zamanda en uygun davranışların ne
olacağını saptayarak bu davranışlara çalışanları yöneltebilmek için uğraşan, aynı zamanda da
örnek görülebilen ve böylece uygun şekilde davranışlar geliştirebilen kişidir. Hiç şüphesiz,
görünen odur ki, geleceğin başarıları yalnızca günümüz gerçeğini düşünmek yerine, dünü,
bugünü ve geleceği aynı potada mükemmel bir şekilde birleştirebilen, düzenleyebilen, işleyip,
yönlendirebilen kişilerin olacaktır.
Yönetim teknikleri incelendiğinde ise bir yöneticinin yapması ve uygulaması gereken
görevleri arasında işlerin analizi, planlama, hedef belirleme, karar verme, işletmede çalışacak
kadroyu oluşturma, çalışanların motivasyonunu sağlamaya önem gösterme, yapılan işlerin
doğru, kaliteli ve güvenilir olduğunu kontrol etme yani denetleme gösterilebilir. Bu kurallar
bütün işletmelerin yönetim anlayışlarında yer almakta ve yöneticilerin uygulaması gerekli olan
ilkeler olarak belirtilmektedir. İşletmelerin büyüklüğüne göre yöneticinin ve yönetimin
boyutları çeşitli alanlara yayılacağından ekip çalışması yoluyla, yönlendirmeler ile yönetim
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sağlanmaktadır. Yöneticinin bu alanlarda etkin olmasını kolaylaştıracak çözüm yolu
belirlenmiş alanlarda yönetici özelliğini taşıyan kişilerin görev almasıdır. Yönetim kavramının
özellikleri şöyle sıralanabilir:
- Yönetim, süreci birden çok insanın varlığı durumunda söz konusudur. Bu açıdan
yönetim bir grup sürecidir ve sosyal bir nitelik taşır.
- Yönetim sözü edilen grubu oluşturan kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini kapsar.
- Yönetimde bir grup insanın belirli bir amaç içinde olmaları gerekir. Bu işbirliği grubu
oluşturan bireyler arasında işbölümü ve uzmanlaşmayı öngörür.
- Yönetim, belirli bir amaç için bir araya gelmiş olan ve aralarında işbirliği yapan bu
insanların sonuca en kolay en çabuk ve verimli bir biçimde ulaşabilmesi için eş güdümlenmesi
sürecini kapsar.
- Yönetim bir yöneltme sürecidir.
Basın işletmelerinin organizasyon yapısı ele alındığında birçok bölümlerin olması ve
her bölümü yönetecek yöneticilerin bulunması söz konusudur. Bu durumda basın işletmelerinde
yer alan yöneticilerin planlama, bütçeleme, işleri takip etme, görevlendirme, bilgileri yöneticiye
iletme, toplantı yapma kısacası denetleme konusunda bilirkişi olması gerekmektedir.
Yöneticiler, kendi aralarında yakın iletişim içerisinde olarak işbölümü yapmakta, basın
işletmesinin gelecekteki konumunu da ortaya koyacak programları hazırlamaktadırlar.
Yaşamın her alanında olduğu işletmecilik alanında da bir çok değişim ve gelişmeler
meydana gelmektedir. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte habere hızlı ulaşma arzusu, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş, haberleşme ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler, rekabetin
ve maliyetlerin artması küçük basın işletmelerini ortadan kaldırarak bu rekabete dayanacak
büyük endüstriyel kuruluşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle basın işletmeciliği
günümüzde ve kompleks bir durum haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda çeşitli
kaynaklardan yararlanılarak, basın işletmeleri arasındaki rekabet ortamının hızla arttığı
günümüz koşullarında, yönetim fonksiyonu ile planlama arasındaki ilişkinin önemi
vurgulanacaktır.

9.1. Karar Alma Süreci
Bir işletmenin ileriye yönelik yapacağı tüm atılımlar ve adımlar iyi bir karar alma
sürecinden geçilerek oluşmaktadır. Kararsızlık en kötü yönetimlerin yaşadığı en büyük
sorunların başında gelmektedir. Basın işletmelerinde daha çok görülen ekip çalışmalarının her
birinin kendine göre yönetimi ayrılmıştır. Ancak birbiriyle koordineli bir şekilde hareket eden
bu yönetimler, alacakları kararlarda da ortak hareket etmek zorundadırlar. Burada önemli olan
işletmede çalışan insanları da düşünerek, demokratik ve adil bir sistem içerisinde kararlar
almaktır.
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Karar almada zamanlama ve hızlılık çok önemlidir. Ancak grupların, ekiplerin veya her
hangi bir bölümün başında bulunan yöneticilerin bu karar alma sürecinde aynı fikir altında
toplanabilmeleri ve alınan kararları uygulamada ne kadar istekli oldukları akıllarda soru işareti
olarak kalabilir. En doğru karar, zamanında alındığı taktirde olumlu bir sonuç verir. Geç alınmış
doğru kararlar, bayatlamış gıda maddeleri gibi sağlıklı olmaz, mutlaka sonuçta rahatsızlıklar
doğurur Bu durumda işletmenin en başında bulunan kişinin karar alma sürecinde oynayacağı
rol önemlidir.
Bu rol işletmenin küçüklüğüne veya büyüklüğüne göre kimi zaman değişmektedir.
İşletmelerin küçüklüğü durumunda işletme sahibi ve yöneticisinin çalışanları ile arasındaki
iletişiminin yakın olması nedeniyle hangi konularda hangi zamanda ve hangi hızlılıkla
kararların alınacağına dair sorunların yaşanması azalmaktadır. Küçük işletmelerde yönetici
konumundaki işletme sahibi çoğu kez mevcut durumun değerlendirmesini yapar. Örneğin,
işletmenin bilançolarına ait rakamları gösteren dosyaları çalışanlarından isteyerek bunların bir
sıralamasını yapar ve kendince bir karara varır. Yine belli bir süreç içerisinde büyüme
kaydetmiş olan işletmelerin ilk yıllarında kararlar, yöneticiler arasında yapılan görüşmeler
sonucu alınır. Alınan sonuç genelde her bir yöneticiyi memnun eder. Ancak işletmeler
büyüdükçe karar alma süreci hem uzamakta hem de zorlaşmaktadır. Yöneticilerin her şeyden
haberdar olmasının mümkün olmadığı büyük işletmelerde tek bir kişinin olaylar ve durumlar
hakkında karar alması diğer kişileri olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumun önlenmesi için
günümüzdeki büyük işletmelerde temel prensip, kararların bir alt yönetim kademesinde
alınması ve üst yönetim tarafından gerekli olduğu zaman incelenmesi, görüşülmesi ve eksik
yerler varsa tamamlanarak kabul edilmesidir. Bu tür işletmelerde günlük kararlar ilgili alt
yönetim birimlerine sunulur, üst yönetim tarafından da kabul edilir. Basın işletmelerinin de
genel stratejileri, programları ile ilgili gelişmelere bağlı kararların alınmasında işletmenin farklı
çalışanları tarafından ortaya atılan düşünceler ilgili birimler tarafından görüşülmeli, gerekli
raporlar hazırlanmalı, elde edilen sonuçlar işletmenin üst yönetim kademeleri tarafından
değerlendirilmelidir. Holdingleşme ile çeşitli bölümleri bünyesinde bulunduran basın
işletmelerinin de büyük işletmeler olarak nitelendirilmesi nedeniyle alt üst ilişkisi daha açık bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Alt bölümlerdeki kararların üst bölümlerin alacağı kararlarla paralel
olması gerekmektedir. Büyük veya büyümüş kurumlarda esas temel ilke, kararın bir alt yönetim
düzeyinde alınması ve bir üst yönetim düzeyi tarafından gereğinde tartışılarak ve tekrar
incelenerek aynen veya düzeltilerek onaylanmasıdır.
Karar alma sürecinde yönetimin belirli zaman aralıklarıyla bir araya gelerek sorunları
ve konuları ortak fikirler altında çözümlemesi gerekmektedir. Her yapılan toplantıda ortaya
çıkan sonuçların karar almayı olumlu yönde etkileyeceği gerçeği yöneticilerin göz ardı
etmemesi gereken bir durumdur. Üst düzeyde gerçekleşen bu toplantılar ayda bir iki defa
olmakla birlikte alt bölümlere inildikçe özellikle basın işletmelerinde günlük de yapılmaktadır.

9.2. İşletme Amaçlarının ve Politikalarının Saptanması
İşletmelerin uzun ömürlü olabilmesi için belli bir amaç çerçevesinde faaliyet göstermesi
gerekmektedir. İşletmenin kuruluşundan itibaren benimsemiş olduğu amaç doğrultusunda
hareket etmesi, hem işletmenin kurumsal görünümünü ortaya çıkarmasına hem de hedef
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kitlesinin karşısında kendinden emin bir görünüm kazanmasına yol açmaktadır. Basın
işletmelerinin ulaşmak istedikleri hedef kitlelere seslenebilmesi, benimsemiş olduğu misyona
sahip çıkmasına ve amaçlarını saptamasına bağlıdır.
Bu noktada işletmenin amaçlarının saptanmasında sorulması gereken sorular karşımıza
çıkmaktadır: Ne işindeyim? (Organizasyonunuzun ya da mesleğinizin mantığı, yönü ve
öncelikleri), neye inanıyorum? (İş ahlakı, ilkeler ve davranış kuralları), Hangi standartları
hedefliyorum? (İş için önemli sayılabilecek mükemmellik kıstasları), çalışmanın karşılığında
ne bekliyorum? (Harcanan çabalar karşılığında beklenen sonuç) Bu soruların karşılığı
bulunduğu zaman, amaçların saptanmasında sorun kalmayacaktır ve işletmenin oluşturduğu
amaç doğrultusunda karar alma ve planlama süreci sağlıklı ilerleyecektir.
Basın sektöründen örneklerle konuyu somutlaştırmak gerekirse; örneğin Ciner
Grubu’na bağlı olarak kurulan ve geniş izleyici kitlesine ulaşmayı, böylece reyting savaşında
belirli bir pay elde etmeyi hedefleyen ‘Kanal 1’ televizyon kanalı; 2006 Dünya Futbol
Şampiyonası’nın ihalesini kazanmış ve 1 ay boyunca devam etmiş olan şampiyona sırasında
kanalın da tanıtımını gerçekleştirmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda planlama çalışmalarını
yürütmüştür.
İşletmenin benimsemiş olduğu amaç doğrultusunda gerçekleştireceği tüm faaliyetler,
belirli bir politika çerçevesinde gerçekleşmektedir. İşletmenin tüm birimleri, yönetimleri ve
diğer alanlarının hedefleri ile uyumlu olması gereken politikalar, işletmenin varlığını anlamlı
kılan ve doğru hareket etmesini sağlayan denge unsuru görevini de görmektedir. Belirlenen
politikalar doğrultusunda hangi yönlere adım atacaklarına karar veren yöneticiler, işletmenin
özellikle genel faaliyetlerinde hedef kitleye kurumu tanıtıcı ve anlamlı mesajlar vermektedirler.
Yönetimin planlamada olsun amaç belirleme de olsun izleyeceği politikalar, işletmenin
anlayışına göre sosyal, kültürel, ekonomik veya siyasi alanlarda farklılık gösterebilmektedir.
Ancak basın işletmelerinin fiyat politikaları genel işletmecilik politikaları ile paralel değildir.
Çünkü gazeteler iki kez satışa çıkarılırlar. Birincisinde okuyucuya yönelik, ikincisinde ise
reklam verene yönelik çıkmaktadır. Her iki grup için fiyat farklıdır. Ulaşılan okuyucu sayısı
arttıkça, reklam verenin reklam verme olasılığı artmaktadır... Tiraj geliri maliyeti karşılamasa
bile ulaşılan okuyucu sayısının çokluğu daha çok reklamın daha yüksek ücretle, reklam verene
satışını sağlayacak ve maliyet zararı reklam gelirine karşılık göze alınacaktır.
Örneğin seslendikleri okuyucu sayısının artması ve sektördeki rakipleri karşısında
yüksek tiraj elde edebilmek için spor gazetelerinin fiyatları düşük olmalıdır. Yine izlenecek
yayın politikasında okurun beklentilerini karşılamaya yönelik içeriğin oluşturulması ve bu
içeriğin okuyucunun heyecanını sürekli kılması, spor gazetelerinin öncelikli politikasıdır.
Öte yandan ekonomi basınından örnek vermek gerekirse, yapılan lisans anlaşması
gereği Vatan-Imako A.Ş. öncülüğünde Türkiye’de yayın hayatına Ekim 2007’de başlayan
Fortune Dergisi, yayın-fiyat ve hedef kitle politikasını üst gelir grubuna yönelik olarak
belirlemiştir: 7 TL’den satışa sunulan Fortune Dergisi’nde iş dünyasından gelişmeler, küresel
sermaye akışları, şirket evlilikleri, iş yaşamından başarılı portreler, uluslararası piyasalardan
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çeşitli haberler yayın politikasının merkezini oluşturmaktadır. Derginin reklam aldığı
şirketlerin yapıları da bu yayın politikasını doğrular niteliktedir.

9.3. Planlama Süreci
Plan, bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için neler yapması, bunları ne zaman, nasıl
ve hangi sürede yapması gerektiğini gösteren bir belgedir. Planlar çeşitli açılardan
sınıflandırılabilir: Süreleri açısından kısa süreli planlar, orta süreli planlar, uzun süreli planlar;
kullanım biçimleri açısından sürekli planlar, tek kullanımlı planlar; teknik yapıları açısından
değişken planlar, değişmez planlar; nitelikleri açısından yönetsel planlar, stratejik planlar;
kapsamları açısından genel planlar, işletme bölümleri ile ilgili planlar.
Sanayi Devrimi’nden sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri‘nde tekniksel
anlamda bir takım değişimler, kaynaklara olan talebin artması ve de gelişen modern
teknolojiyle daha uzun vadeli planlama gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sürekli değişkenlik
gösteren yaşanılan çevrede planlama, zamanla birlikte değişecek olan amaç ve geleceğe ait
hedefler ve bu hedeflere ulaşma yöntemlerini belirleme sürecidir. Günlük yaşantımız içinde
işlerimizin planlanmasından, tatil planına ya da ev bütçesinin planına kadar bir çok değişik
alanda planlama faaliyeti ile karşılaşmaktayız. Birey için bile önemli olan planlama faaliyeti,
rekabet ortamında varlığını sürdürmek isteyen bir işletme için de yaşamsal bir faaliyettir.
Ataman’ın da ifade ettiği gibi; planlama yönetimin en temel fonksiyonlarından biridir. Eğer
planlama gerektiği gibi yapılırsa yönetimin diğer fonksiyonlarının başarı şansını da arttırır.
Yine planların etkin biçimde oluşturduğu bir işletmede; örgütleme, emir-komuta, koordinasyon
ve kontrolü gerçekleştirmek daha kolay olmaktadır.
İşletmelerin içinde bulundukları her alanda başarılı ve güvenilir olmalarının yolu doğru
planlamadan geçmektedir. Keenan’a göre ise; planlama, sizi şu anda bulunduğunuz yerden,
olmak istediğiniz yere götürecek olan eylemdir. Planlama, şu andaki durumunuzu analiz etme,
amaçlarınızı kararlaştırma ve hareket yolunuzu çizme aşamalarından oluşur.
Bir açıdan, gelecekte yaşanabilecek gelişmelerin önceden tahmin edilmesi sürecinde
neler yapılabileceğine dair ortaya konan çalışmalara planlama denilir. Çeşitli somut veriler
doğrultusunda ya da kişisel beceri ve tecrübelerin kullanılmasıyla gelecekte yaşanılabilecek
gelişmeler tahmin edilebilir. Bir işletmenin içinde bulunduğu koşulların değişkenlik göstermesi
halinde planlarda çeşitli olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Dönemsel değişimler, piyasalardaki
dalgalanmalar, yapısal iniş-çıkışlar planlamaların belirsizliğe girmesine neden olabilmektedir.
Bu duruma karşı işletmelerin çeşitli önlemler almalarıyla olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara
bağlı etkiler en aza indirilebilir.
Planlamaya başlamadan önce işletmenin plan yapmaya neden gerek duyduğu
açıklanmalıdır. Planlamaya, işletmelerde üst üste biriken işlerin sistematik bir şekilde
yürütülememesi, bu işlerin birikmesiyle diğer konulara zaman ayrılamaması ve amaçların
gerçekleştirilmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak planlama
yöneticilerin düzenli çalışmaları ile oluşan bir süreç olduğu için uygulanmasında aksaklıklar
olan bir durumdur. Planlamaya başlamadan önce ulaşılmak istenen amaca kesin karar
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verilmelidir ve bu karardan vazgeçilmemelidir. Planlama yapmak için işletmelerin hem
çalışanlarının hem de yöneticilerinin çalışma zamanlarının bir dilimini ayırmaları
gerekmektedir.
Planlamanın gerektiği gibi esnek olmaması, aşırı bir maliyet yaratması, uygulamada
karşılaşabileceği engelleri göz önünde bulundurmamış olması veya gerektiğinden az ya da fazla
bir zamanı kapsaması gibi hatalara uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tarz hatalar
sonucunda işletmeler planlama etkinliklerinden vazgeçmekte ya da bu faaliyete gerektiği kadar
önem vermemektedirler. En azından belirli tecrübeler elde edilerek, işletmelere bu tecrübe ve
hatalarından ders çıkarma fırsatı doğmaktadır.

9.3.1. Planlamanın Özellikleri
Bir seçim ve tercih süreci olan planlamada, bu seçim ve tercihi en uygun şekilde
yapabilmek için gerekli verilerin ayrıntılı bir araştırma sonucunda elde edilmesi gerekmektedir.
Geleceğe dönük bir süreç olan planlamada geleceğin ön görülebilmesi noktasında gerçekçi
olmak son derece önemlidir. Kapsamlı ve devamlı bir faaliyet olan planlama sürecinde, üst
yönetim birimleri stratejik planı yaparken, alt yönetim birimleri ise taktik içerikli planlar
üzerinde çalışırlar. Yine planlama sürekliliği olan ve sona ermeyen bir süreçtir. Öte yandan
planın süresi çok önemlidir. Uzun vadeli planlarda amaçlardan sapmalar söz konusu olabilir.
Planlama için harcanan süre de çok önemlidir. Koşullar hızla değiştiği için bazen bu değişime
açık olmayan planlar geçersiz kalır.
Bu yaklaşım görsel spor medyasından bir örnekle desteklenebilir: Ciner Grubu, Türk
Milli Futbol Takımı’nın da finallere kalacağını düşünerek 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nın
yayın hakkını satın almış ve Kanal 1’de maçların yayınlanmasıyla kanalın tanıtımını yapmayı
ve reklam geliri hedeflerine ulaşmayı planlamıştır. Ancak Milli Takımın devre dışı kalmasıyla
yaklaşık 30 milyon dolarlık reklam gelirine de ulaşılamamıştır.
Planlamanın öncelikli olarak hedeflenen amaca hizmet edebilmesi için bu amaca
gidecek yolların iyi saptanması gerekmektedir. Bu yolların oluşumunda önemli unsurlar
arasında karar alma bunu uygulamaya sokma ve uygulama sonrasında elde edilen sonuca
ulaşmak sayılabilmektedir. İyi bir planda olması gereken bazı özellikler vardır:
Plan açık ve gerçekleştirilebilecek bir amaca yönelik olmalıdır. İşletmenin gerek iç ve
gerekse dış koşullarına istenildiğinde uyum gösterebilecek bir esnekliğe sahip olmalıdır. Plan
işletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır. Plan kapsamını oluşturan konular
arasında bir denge ve uyum sağlanmalıdır.
Planlama uzun dönemi kapsayan amaçların gerçekleşmesinde daha etkili olmaktadır.
İşte tam bu konuda stratejik yaklaşımların devreye girmesi ile planlama işlevsellik
kazanmaktadır. Stratejik planlamanın özelliklerini şu şeklide ele alabiliriz: Bir işletmenin
bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediği durum arasındaki süreci kapsar. İşletmenin
amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanak tanıyacak yöntemleri belirler. Uzun vadeli
ve geleceğe yönelik bir bakış açısı taşır. İşletme bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç
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ve hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlanmasına ve mevcut kaynakların belirlenmiş
önceliklere göre ayrılmasına rehberlik eden bir süreçtir.
Stratejik planlama, karşılaşılan şartlara uyum sağlayabilir. Yine stratejik planlama
zorlukları belirlemeyi, zayıf noktaları en aza indirmeyi, fırsatları yakalamayı ve olası tehditleri
azaltmayı amaçlamaktadır. Kısacası, değişimi hedefleyen, sağduyuyu önemseyen etkin bir
yöntemdir.
İşletmenin yönetimi ile ilgili kararların bilimsel bir biçimde alınabilmesi amacıyla
finansal bilgilere de önemli ölçüde gereksinim duyulmaktadır. Bu bilgiler; bütçe, finansal
tablolar, maliyet bilgileri, nakit tabloları, yatırım analizleri, iş denetim raporları vb.den oluşur.
Finans kararlarından ve bu kararlarla birlikte üretilecek bilgilerden, finansal yönetim yanında
stratejik yönetim ve pazarlama yönetimi, üretim, insan kaynakları gibi işlevsel yönetim alanları
ile ilgili kararların desteklenmesi amacıyla da yararlanılabilir. İşletme ile ilgili gelecekte ortaya
çıkabilecek sorunlar henüz ortaya çıkmadan, önlem alarak neyin, ne zaman, nasıl yapılması
gerektiği konusunda önceden düzenli bir şekilde konunun ele alınmasını gerektiren sürece
finansal planlama denilebilir. Bir açıdan finansal planlama, işletmenin büyüme, gelişme ve
değişim rehberi niteliğindedir.
Orta ve büyük ölçekli işletmelerde finansal planlama ve yönetim işlemlerinin yerine
getirilmesi yalnızca finans departmanı tarafından değil aynı zamanda işletme bünyesinde üst
kademe yöneticilerince oluşturulan finans komitesi ile eş güdümlü çalışmasını gerekli
kılmaktadır. Küçük ölçekli işletmelerde ise ayrı bir finans departmanı bulunmamaktadır.
Finansal politikalar üst yönetim tarafından uygulanmakta ve finansal kararlar doğrultusunda üst
yönetimde üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme ve insan kaynakları ile stratejik kararlar
alınmaktadır. Finansal planlamanın başarısını belirleyecek olan ilkeler uygun maliyet,
raporlama, personel yapısı, esnek, açık ve anlaşılır olma, veri biriktirme, dosyaların düzenli bir
şekilde tutulması ve işletme ilkeleridir. Finansal planlama işletmenin gelecek yıllardaki mali
gereksiniminin miktarını belirlemeye yönelik bir çalışma sürecini kapsamaktadır. İşletmeler
hazırladıkları finansal planlama aracılığıyla işletme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli
mali gereksinimleri belirlerler. Böylece işletmenin sahip olduğu sermaye miktarını ve
gereksinim duyulan miktarı saptamış olurlar. İşletmenin işletme sermayesi gereksinimini
belirleyen etkenler şu şekilde ifade edebilir: satışların mevsimlere göre değişkenliği, işletmenin
üretim politikası, işletmenin sahip olduğu özellikler, diğer işletmelerle arasındaki rekabet
koşulları, işletmenin geleceğe yönelik yatırım politikaları ve işletmenin dağıtacağı kar payı
politikaları.
İşletmenin uzun vadedeki temel amacı, piyasa değerini en üst düzeyde tutmaktır.
İşletmede yer alan yöneticiler bu amaca yönelik planlar yaparlar ve söz konusu planları
işletmenin piyasa içindeki konumuyla kıyaslarlar. İşletmenin temel verileri dışında işletme
faaliyetlerini belirleyen ya da etkileyen ekonomik durum, aynı sektördeki diğer işletmelere
karşı rekabet durumu, tüketici talepleri, kredi kaynakları planlar yapılırken göz önünde
bulundurulmalıdır. Böylece işletmenin rakiplerine karşı durumu, varsa zayıf yönleri ortaya
çıkarılır.
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İşletmelerde planlama belirli aşamalardan geçildikten sonra uygulanmaktadır. Bu
aşamaların başında karar alma ve bu kararı uygulayabilmek için alt amaçların belirlenmesi
gerekmektedir. Planlamada yer alacak kişiler sürekli kendilerine ne, ne zaman, nasıl, neden ve
kim tarafından amaçların gerçekleştirileceğine yönelik soruları sormalı ve bu sorulara tam
yanıtlar aramalıdır. Planlamada işletmenin finansal durumu, teknik ve fiziksel kaynakları da
dikkate alınarak hareket edilir. Planlamanın yöntemine de karar verildikten sonra planlama
uygulamaya sokulabilir ve işletmenin sağlıklı gelişebilmesinin önü açılmış olur.

9.3.2. Usuller (Prosedürler)
İşletmenin işlemlerini gerçekleştirmesi ve yön çizebilmesi için belli usullerin
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu usuller, işletmenin kendi bünyesinde belirlemiş olduğu ilkeler
ya da görevler olabilir. Bu konuya geniş bir çerçeveden bakmak mümkündür. Ancak usuller,
işletmenin genel faaliyetlerine yön veren politikalardan daha farklı bir alana dönüktür. Usul,
herhangi bir faaliyet veya işin nasıl yapılacağını gösterir... Yönetim basamaklarının alt
düzeyinde usuller daha fazlalaşır. Özellikle üretim yönetiminde prosedürler çok önemli yer
tutar. Her alanda bu usullere uyulması ve yöneticiler tarafından denetiminin yapılması
işletmenin geleceğe yönelik atacağı adımlar açısından son derece önemlidir.

9.3.3. Bütçeler
Son zamanlarda yaşanan rekabetçi politikaların tüm işletmelerde oluştuğu
görülmektedir. Rekabet unsurunun öne çıkması işletmeleri, belli amaçların belirlenmesinin yanı
sıra parasal konularda da planlama yapmaya sevk ettirmiştir. Planlamanın bir aşaması olan
bütçe, uygulanacak faaliyetlerin en son işletmeyi hangi ölçütlerde maliyete sokacağına yönelik
oluşumdur. İşletme bütçesi, belirli bir zaman diliminde uygulanan politika ve faaliyetlerin
parasal ve sayısal terimlerle açıklanmasının yapıldığı bir rapordur. İşletmede düzgün bir
planlama, koordinasyon ve denetimin yapılmasında önemli rol oynayan bütçeler genellikle kısa
süreli oluşturulmaktadır. İşletme bütçesi basit bir öngörü değil, bir plandır. Belirli zaman süresi
için gelecekteki uğraşıların önceden hazırlanmış planıdır. Uygulamada gerçekleşen sonuçlar ile
önceden hesaplanmış sonuçların karşılaştırılıp ölçülmesinde kullanılan bir araçtır. İşletme
bütçesinin bir değere sahip olması için, oldukça değişmez olması gerekirse de, değiştirilmez bir
araç değildir. Periyodik olarak incelenir, gözden geçirilir ve değişen işletme hedeflerine göre
planlamada düzeltme yapılabilir. İşletme bütçesi uygulandığı alanda işletmenin politikasını
belirtir.
Küçük ve büyük ölçekli işletmelerin bütçeleri de rekabet ettikleri alanların farklı olması
nedeniyle benzerlik göstermemektedir. Büyük işletmelerin mali - finansal gücünün etkisiyle
yaşanan teknolojik gelişim ve yatırımlar, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin ayakta
durmalarını ve rekabet etmelerini giderek güçleştirmektedir.
Türk basın sektöründen bu tanımlamalara uygun örnek vermek gerekirse, mali yapısı ve
geniş bütçesiyle Doğan Grubu, her geçen gün alt yapısını teknolojik değişimlere paralel olarak
yenilemekte ve uluslararası medya kuruluşları ile çeşitli işbirliği modelleri geliştirerek
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yatırımlarına yön vermektedir. Böylesine güçlü işletme bütçelerine sahip basın işletmeleri
karşısında diğer basın işletmelerinin rekabet etme şansı azalmaktadır.
Değerlendirilebilen seçenekler için en uygun sonuçları verecek biçimde geleceğin
hedeflerini ve o hedeflere ulaşma yollarını saptamak bütçenin amaçları arasında yer almaktadır.
İşletmenin sahip olduğu kaynakların en etkin biçimde kullanılmasının sağlanması, yakın
gelecekteki ya da bütçe dönemindeki işletme karlılığı ve verimliliği ile uzun dönemdeki işletme
devamlılığı arasındaki en uygun dengenin kurulması, planlama sürecinin temel amaçları olarak
işletme bütçe sisteminin de amaçlarını oluşturmaktadır.

9.3.4. Programlar
İşletmenin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler planlama etrafında dönmektedir ve
planlamanın hazırlanma aşamasında program oluşturma devreye girmektedir. Burada zamanın
yine iyi kullanılması gerekmektedir. Belirli zaman aralıkları doğrultusunda hazırlanan
programlarda yapılması gereken işlerin neler olduğu daha net görülmektedir ve amaca sağlıklı
ulaşılmaktadır. Evvela insan kendi günlük programını bir sistematiğe sokmak durumundadır.
Kişinin en büyük borcu kendisine olan borcudur. Özellikle yönetici konumundaki bir insan
günlük işlerini planlı-programlı bir düzende yapmalıdır ki, diğer çalışanlara düşen görevlerin
hem iyi şekilde dağılımını yapabilsin hem de faaliyetleri denetleyebilsin.

9.4. Sonuç
Planlama, işletmenin önünde karşılaşacağı sorunları önceden görmesini ve bu sorunlara
yönelik tedbirler almasını sağlayan önemli bir kılavuzdur. İşletmenin hangi konularda güçlü
olduğunu hangi konularda zayıf olduğunu ortaya koyan planlama ile işletmeler, yapacakları
işlerde, gerçekleştirecekleri projelerde ve etkinliklerde başarılı olurlar. Öncelikle planlama
yapacak bir işletmenin kurumsal bir temele dayalı, geleceğe yönelik hedefleri ve beklentileri
olması gerekmektedir. Planlamanın, hedeflerden çok farklı istekleri ve beklentileri karşılamaya
yönelik olması işletmenin zaman kaybına yol açabilmektedir.
Plan, belli bir çalışma disiplini ve belirlenmiş yöntemler ortaya koymaktadır. Kimi
durumlarda planlama fikrini benimseyenler plan kapsamı dışında kalan konulardaki
değişmeleri ve gelişmeleri ihmal ederek katı bir tutum ya da direnme eğilimi gösterirler. Esnek
olmayan bu eğilimi azaltarak kişilerin değişen şartlara uyumlarını sağlamak için, planlarda
belirli aralıklarla yenilikler yapmak gerekmektedir. Yöneticilerin dikkatini gereğinden fazla
geleceğe çevirmesi ve içinde bulunduğu mevcut durumu ihmal etmesi, planlamanın sakıncaları
arasındadır. Planın önemli sakıncalarından biri de, plana bağlı çalışanların girişim potansiyelini
körletmesi ve onların çalışma yaşamını tekdüze bir duruma getirmesidir.
Yöneticinin bölümlere ayrılmış alanlarda bir karara varmasına da yardımcı olan ve
şirketin geleceğine yönelik verileri sağlayan planlama, yöneticilerin en büyük yol göstericisidir.
Her işletmede olduğu gibi basın işletmelerinde de belirli hedeflerin yerine getirilmesi ve uygun
şartlarda uygulanmasının sağlanması için planlamaya başvurulması kaçınılmazdır. Yine
planlama, basın işletmelerindeki yöneticilerin yetkilerini diğer bölümlerle paylaşma ve ortak
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hareket etme bilinçlerini harekete geçirir. Planlama, basın işletmelerinin uygulayacağı
etkinliklerde ve projelerde denetimin de kontrollü şekilde yapılmasını sağlar. Bu bağlamda,
başarılı bir basın işletmesinin yönetim fonksiyonunda çokseslilik, yaratıcılık, gelişimlere açık
olma, teknolojik ilerlemeleri işletme bünyesine uyarlama, yönetim kademeleri arasında fikir
alış verişine olanak tanıma ve planlama son derece önemlidir.
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’deki basın işletmelerinde promosyonun ne anlama geldiği,
tarihsel süreçte basın işletmelerinin gerçekleştirdiği promosyon çalışmaları ve bunlara ilişkin
yasal düzenlemeler örnekler doğrultusunda işlenecektir.
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10. BASIN İŞLETMELERİNDE PROMOSYON
BASININDA PROMOSYON UYGULAMALARI

VE

TÜRK

Basın işletmeleri, halkın haber alma hakkını karşılama, kamu çıkarını savunma
görevleri bulunan kuruluşlardır. Fakat basın işletmeleri yani gazete ve dergiler birer ticari
kuruluştur ve kar etme amacı gütmektedirler. Basın işletmelerinin kar edebilmesi satış
gelirlerine ve daha da önemlisi reklam gelirlerine bağlı bulunmaktadır. Reklam alabilmenin
tiraj yüksekliği ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, basın işletmeleri reklam gelirlerini
arttırmak için tirajı arttırmaya çalışırlar. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan
toplumlarda tirajı arttırmanın yolu olarak öncelikle promosyona başvurulmaktadır.
Basında promosyon, alınan gazetenin yanında herhangi bir ürünün verilmesi ya da bir
ürünü alabilmek için kupon verilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Basının promosyon
kampanyaları yapmasına tamamen karşı çıkılmayabilir, ancak bunun mutlaka belli sınırlarının
olması ve basının görevleriyle uyum sağlaması gerekmektedir.
Türkiye’de basının kültür-sanat ürünleri dışında promosyon ürünü dağıtması
yasaklanmıştır. Ancak bu sınır yasal olarak çizilmeden önce bir ‘promosyon çılgınlığı’
döneminden geçilmiştir. 1960’lı yılların başında başlayan promosyonda, 1980’lerin ikinci
yarısından 2000’li yılların başına kadar abartılı bir dönem yaşanmıştır. Basının 12 Eylül 1980
Askeri Darbesinin ardından magazinleşmeye başlaması, basın işletmelerinde sahiplik yapısının
değişmesi, Türkiye’nin neo-liberal politikalara eklemlenme çabası promosyonun artış nedenleri
arasında yer almaktadır.
Bu dönemde basının yaptığı promosyonlarda özel uçaklar, villalar, arabalar, beyaz
eşyalar verilmiştir, basın işletmeleri arasında ‘ansiklopedi savaşları’ yaşanmıştır. Bu ortam
içinde gazete artık okunacak olmaktan çıkmış, sadece kuponları kesilecek bir meta haline
dönüşmüştür. ‘Yüzer-gezer’ olarak adlandırılan bir okur kitlesi oluşmuştur, bu kitle
promosyonlar nedeniyle gazete almıştır. Promosyondaki amaç da promosyonla okur çekmek
ve daha sonra bu okurların bir bölümünün kalmasını sağlamaktır. Ancak bu okurların çoğu
promosyonlar bittikten sonra gazeteyi almamış ve ciddi bir tiraj düşüşü yaşanmıştır. Ayrıca bu
promosyonlar ve promosyonlar sırasında gazetelerin birbirlerine karşı olan tavırlarının sertliği
ve saygısızlığı esas gazete okuyucusunu uzaklaştırmıştır.
Türk basınında yaklaşık olarak 15 yıllık bir süreci kapsayan promosyon kampanyaları
yasal düzenlemelerle sınırlandırılmıştır ve gazete yönetimleri de promosyona umut
bağlamamaları gerektiğini anlamışlardır. Ancak promosyonlar günümüzde de kültür-sanat
ürünleri alanında sürdürülmektedir ama bu kampanyalar geçmiş yıllarda yapılanlara göre
basının işlevleriyle ilişkili görünmektedir.

10.1. Promosyon Kavramı
Günümüz dünyasının egemen ekonomik sistemi olan serbest piyasa ekonomisinde tüm
işletmeler kar etmek amacıyla hareket etmektedirler. Bir işletmenin rakibinden daha fazla kar
elde edebilmesi, en yüksek oranda müşterinin o işletmenin ürünlerini ya da hizmetlerini
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kullanmaya ikna edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu ikna sürecinde çeşitli çalışmalar
uygulanmakta ve bu çalışmaların tümü promosyon ya da tutundurma başlığı altında
incelenebilmektedir.
Bir malı ya da hizmeti kitlelere tanıtmak ve talebi arttırmak amacıyla yapılan
promosyon çalışmaları birçok sektörde yer alan işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Medya
sektöründe yer alan basın işletmeleri de karlarını arttırmak, okuyucu çekmek ya da tanıtım
yapmak amacıyla promosyon yoluna başvurmaktadırlar.
Hiçbir işletmenin basın işletmelerinde olduğu kadar toplumla doğrudan bağlarının
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle basın işletmelerinin promosyon
uygulaması yaparken daha dikkatli ve seçici olmaları gerekliliği doğmaktadır. Basın işletmeleri
de her işletmede olduğu gibi kar amacı gütmektedir, ancak bu amacın dışında toplumun bilgi
alma hakkını yerine getiren işletmeler oldukları da unutulmamalı ve buna göre yöntemler
izlenmelidir.
Gazeteler için promosyon, gazetenin tanıtımını yapmak veya satışını arttırmak amacıyla
gazeteyle beraber vaat ettiği veya verdiği bir takım beklenti veya hediyeler olarak
tanımlanabilmektedir. Basın işletmelerinin doğrudan basın faaliyeti ile ilgisi olmayan, fakat
hem işletmenin reklamını yapmak hem de gelir kaynağı olması amacıyla sürdürdüğü faaliyetleri
söz konusudur. Bunlar arasında, okuyucu kitleye belirli koşullarla (kupon toplanması gibi)
çeşitli ödüller dağıtmak ya da dayanıklı tüketim malları ile ilgili kampanyalara girişmek en sık
rastlanan promosyon faaliyetleridir. Böylece, bir ticari faaliyet olarak gelir elde edilirken, belli
yayınların imajı okuyucu kitlesinde canlı tutulmaya çalışılır.

10.2. Basın İşletmelerinde Promosyon
Basın işletmeleri de diğer işletmeler gibi daha fazla kar elde etme ve daha geniş bir
kitleye hitap etme yani pazar payını artırma amacını taşımaktadırlar. Bir basın işletmesi olan
gazetenin etkinliği ve etkililiği neredeyse tirajı ile eşdeğer tutulmaktadır. Bu nedenle gazeteler
tirajlarını yükseltmek istemektedirler ve tirajı arttırmanın en önemli etkenlerinden biri olarak
promosyon görünmektedir. Promosyon uygulamalarının gazetelere iki açıdan kar sağladığı
düşünülmektedir. Bunlardan ilki satışın artması, ikincisi ise promosyon uygulamalarıyla okur
sayısının artmasıyla birlikte reklam gelirlerinin artış göstermesidir.
Gazetelerin promosyona başvurma nedenleri arasında yukarıda belirtilen satış ve reklam
geliri artışının yanı sıra bir etken daha bulunduğu söylenebilir. Bu da yeni kurulan bir gazetenin
kendini tanıtma çabasıdır. Yayın hayatına yeni başlayan bir gazete, tıpkı bir işletme gibi kendini
duyurmak zorundadır. Yayın hayatına yeni başlayan gazete ister fikir, ister kitle gazetesi olsun
rakibi olan gazetelerin okurlarını kendisine çekmek istemektedir. Bu nedenle başvurulan
yöntemlerden biri de promosyondur.
Gazete yönetimleri uygulanan promosyon kampanyalarının gazeteye olumlu sonuçlar
getireceğini düşünmektedirler. Ancak gazetelerin uyguladıkları promosyon uygulamaları basın
işletmeleri tarafından her zaman beklendiği gibi sonuçlanmamaktadır. Gazete satış fiyatlarının
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artmasında maliyet giderlerinin artması neden olarak gösterilirken, asıl neden promosyon
kampanyalarının getirdiği masrafların biraz olsun satış gelirleriyle karşılanmasıdır. Promosyon
kampanyası düzenleyen gazeteler, gazete tirajlarının yükseleceğini umut ederler, tirajlar
gerçekten yükselir. Yükselen tirajlarla birlikte reklam gelirlerinde de artışlar görülmeye başlar.
Reklam gelirlerinin azaldığı dönemlerde gazeteler, açığı gazete fiyatlarını arttırarak kapatmaya
çalışır. Fakat gazeteler fiyat arttırdıkları dönemlerde okuyucular kampanya kuponlarını
biriktirdikleri halde fiyat artışından rahatsız olup gazeteyi satın almaktan vazgeçebilmektedir.
Promosyon tamamen reddedilebilecek bir olgu değildir, ancak sınırları olmalıdır. Basın
işletmeleri tarafından yapılan promosyon kampanyaları basının görev ve sorumluluklarına ters
düşmemelidir. Ayrıca gazeteler promosyon kampanyalarından kaynaklanan aşırı bir fiyat
arttırımı yapmamalı, fiyatlar uygun düzeylerde tutulmalıdır. Promosyon kampanyaları ile
kazanılan okuyucuları gazeteye bağlayabilmek için yeni bir promosyon kampanyası çare olarak
görülmemeli, gazete içeriği yönüyle cazip kılınmalıdır.

10.2.1. Türk Basınında Promosyon
Türk basınında yapılan promosyon çalışmaları dönem dönem çok ilginç ve amacını aşan
uygulamalara ulaşmıştır. Bu uygulamalar zaman zaman basın işletmeleri arasında neredeyse
bir savaşa dönüşmüştür.
Promosyon, tirajı arttırma isteğinden doğmuştur. Okumayı sevmeyen bir toplumda,
tirajı arttırmanın yolları aranmış ve kısa vadede çözüm üretebileceği düşünülen promosyon ilk
etapta son derece cazip görünmüştür. Ancak buna alışan yüzer okurlar verilenlerle
yetinmemiştir ve promosyonların dozu arttırılmış, çeşitlilik çoğalmış ve inanılmaz harcamalar
gündeme gelmiştir. Böylece Türk basını promosyon bağımlısı haline gelmiştir.
Cumhuriyet döneminde basında ilk promosyon kampanyası 1928 yılında Cumhuriyet
gazetesi tarafından yapılmıştır. Cumhuriyet’in yaptığı kampanya hediye kuponu dağıtılmasını
içermektedir. Kampanya sürecinde toplam 7 bin lira değerinde binden fazla kupon dağıtılmıştır
ve kuponları kesenler indirimli alışveriş yapmışlardır. Böyle bir uygulamaya başvurmanın
nedeni ise Arap harflerinden Latin harflerine geçişin kabulü nedeniyle bazı gazetelerin
tirajlarındaki düşüştür. Ancak Cumhuriyet yaptığı promosyon ile bu düşüşten çok fazla
etkilenmemiştir.
Cumhuriyet gazetesinin yaptığı bu uygulama ile başlayan basında promosyon
çalışmaları gazetelerin zaman zaman verdikleri küçük hediyelerle sürmüştür. Bu uygulamalar
1931 yılında çıkan Matbuat Yasası ile son bulmuş, yasa ile basın kuruluşlarının ikramiye
dağıtması yasaklanmıştır. Yasanın 36. Maddesinde gazete ve dergilerin kendi adlarına piyango,
tombala vs. gibi herhangi bir suretle talih ve kura oyunları düzenleyemeyecekleri gibi böyle
düzenlemelerin kupon ve yazı ilanları gazete ve dergilerde yayınlanamayacağı, buna aykırı
hareket edenlerin de 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasıyla mahkum olacakları
belirtilmiştir.
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14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin ilk icraatlarından biri ise yürürlükte
olan Basın Yasası’nı değiştirmek olmuştur. 5680 sayılı Basın Yasası, 24 Temmuz 1950’de
yürürlüğe girmiştir. Bu yasada 1931 tarihli Matbuat Yasası’nda yer alan ve promosyonu
engelleyen madde kaldırılmış ve böylece gazetelerin promosyon yapmasının önü açılmıştır.
1950’li yılların sonuna doğru basın, promosyon ve lotaryacılığa yönelmiştir.
Hürriyet gazetesi basındaki lotaryacılık döneminde öncülüğü üstlenmiş ve okurlarına
Hürriyet istikrazı tahvillerini kupon karşılığı dağıtmıştır. Milliyet gazetesi de 1960’lı yılların
başında okurlarına küçük hediyeler dağıtmıştır. İşadamı Malik Yolaç’ın sahibi olduğu Akşam
gazetesi ise okurlarına kumaş hediye etmeye başlamıştır.
1970’li yılların sonunda ve 1980’li yılların başında gazetelerde değişen bir yapının
olduğu görülmektedir. Basında daha önce alışık olunmayan finansman müdürü ya da finansman
sorumlusu görevleri ortaya çıkmıştır. Gazeteler, eski gazeteler olmaktan çıkmaya başlamış,
sektör içinde devamlı yarışan, bazı yenilikler yapmaya mecbur olan ve satışlarını arttırmak için
değişik kanalları zorlayan kuruluşlar haline gelmişlerdir. Gazetelerin ticari fonksiyonu artık
halkı bilgilendirme, haber verme, eğitme fonksiyonlarından öne çıkmıştır. Gazetelerde ticari
kaygıların daha fazla ön plana çıkması, gazetelerin birer şirket gibi yönetilmesini de ortaya
çıkarmıştır. Bu noktada finansman müdürleri ya da finansman sorumluları, maddi kaynakları
daha fazla güçlendirmek için yeni yollar aramaya koyulmuşlardır. Basın işletmelerinin
promosyon uygulamaları da bunun sonucunda artmıştır.
1980’den sonra basında yaşanan promosyonların artmasının bir diğer nedeni ise 12
Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ardından uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları ve bu
kararlarla birlikte Türkiye’nin yeni ekonomik düzen olarak adlandırılan neo-liberal politikalara
eklemlenmesidir. Bu yeni politikalar nedeniyle tüketim kültürü de topluma empoze edilmiştir.
Uygulanan promosyonlar da tüketim kültürünün gelişmesinde etkili olmuştur.
Basında 1980’lerde ve sonrasında doruğa ulaşan reklam ve promosyon yarışı, pahalı ve
savurgan teknolojinin ithali, girdi fiyatlarındaki artışın gazete satış fiyatından çok daha hızlı
olması basın sektöründe maliyetlerin artışına neden olan gelişmelerdir.
Basın işletmeleri 1980’li yıllarda teknolojilerini geliştirmeye başlamışlardır. “1980’li
yıllarda teknoloji alanında yapılan yatırımlar basını artık çok pahalı bir işkolu haline getirmiştir.
Gazeteciliğin pahalı bir işkolu haline gelmesiyle birlikte merkezileşme de başladı. Basın
sektörü artık bir yanda da okur sayısını arttırmak için, magazinleşmeye ve birbirleriyle lotarya
savaşına girmeye başlamıştır.
Gazeteler promosyon uygulamasına başlayınca reklamlara da ağırlık verme gereğini
duymuşlardır. Ancak tek kanallı dönemde olan bu reklam uygulamaları TRT Yönetim Kurulu
kararıyla yasaklanmış, ne var ki bu yasağa pek uyulmamıştır. Özel televizyonların da yayın
hayatına başlamasıyla birlikte reklamlar bu kanallara kaymış ve promosyonlar da artış
göstermiştir.
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1990’lara girerken oluşan bu durum, 1990’ların özellikle ilk yarısında da sürmüş ve
gazeteler promosyon savaşlarını devam ettirmiştir. 1980 sonrası bilinçli okur potansiyelini
yitiren ve kitle gazeteciliğine yönelen basın kuruluşlarının, çıkardıkları gazetelerin yanı sıra
radyosu, televizyonu, internet sitesi ile ticari girişimleri olan ve holdingler bünyesinde yer alan
şirketler haline dönüştükleri görülmektedir. Bu dönemde gazeteler, portföylerinde
bulundurdukları tüketici kitleyi çeşitli promosyonlarla elde tutma çabaları içine giren ticari
kuruluşlar halini almış ve bu da, içerik bakımından belirgin bir yozlaşmanın ortaya çıkışına ve
bilinçli okur kitlesinin basından uzaklaşmasına neden olmuştur.
1990’lı yıllarda basında yaşanan promosyon uygulamalarından biri de ansiklopedi
dağıtılmasıdır. Ansiklopedi promosyonları gazeteler arasında neredeyse bir krize dönüşmüş ve
hem televizyon reklamlarında hem de gazetelerde yer alan tanıtımlarda hakarete varan bir üslup
kullanılmıştır. Bilinçli okur kitlesi basından uzaklaşırken aynı zamanda basın saygınlığını ve
güvenilirliğini de yitirmeye başlamıştır.
Üç büyük gazete birbirleriyle yarışırcasına okurlarına verecekleri ansiklopediler için
yaklaşık 8 ay boyunca kupon yayınlamışlardır. Her birinin tirajı 800 binleri aşmış, 3 gazetenin
toplam satışı 3 milyona yaklaşmıştır; öteki gazetelerle birlikte toplam tiraj zaman zaman 5
milyonu geçmiştir. Sekiz ay boyunca, kupon zorunluluğu ile gazeteyi alan okurun bu süre
içinde gazetesine alışması ve promosyondan sonra da hiç değilse dişe dokunur bir bölümünün
gazeteyi almaya devam etmesi düşünülmüştür. Oysa, ansiklopedi kuponlarının yayını sona
erince, üç büyük gazetenin satışları da hemen hemen inmiştir.
1994-1995 yıllarında ise gazetelerin promosyonları arasında tabak takımları ve mutfak
aletleri yer almaktaydı. 1994’de günlük ortalama fiili satışı 3.300.000 civarında seyreden Türk
basınında, yüzer-gezer okur miktarı yaklaşık 500.000’dir. Bu miktarı paylaşabilmek için 1994
mali yılı içinde 3 trilyon TL’lik promosyon harcaması yapılmıştır. 1994 mali yılında
basınımızda gerçekleşen promosyon harcamaları toplam 75 milyon dolardır. Bunun yaklaşık
%40’ı Hürriyet tarafından bakiye 45 milyon doların da yaklaşık %60’ı Sabah Grubu tarafından
gerçekleştirilmiştir. Milliyet’in de promosyon harcamaları %24’ler civarındadır. Sabah’ın ana
kuruluşu Medya Holding A.Ş’nin cirosu 104 milyon dolar, brüt karı da 1.8 milyon dolardır.
1995 takvim yılı kısa vadeli borçları ise 1994 mali yılı bilanço hesaplarının yarısı düzeyinde,
yani 44.5 milyon dolardır.
Gazeteler tirajlarını arttırmak ve böylece reklam gelirlerini arttırmak için promosyona
yönelmişlerdir. Ancak bu yöntem bazen başarı sağlamamaktadır. Akşam Gazetesi yaptığı
‘televizyon promosyonu’ nedeniyle bir dönem günlük yayın yapan gazeteler arasında en yüksek
tiraja sahip olmasına rağmen beklendiği reklam artışını sağlayamamış ve ekonomik yönden
darboğaza girmiştir.
Hiç kuşku yoktur ki gazetelerin en temel görevleri arasında halkı bilgilendirmek ve
kamu çıkarını korumak yer almaktadır. Ancak, 1990’lı yıllarda Türkiye’de medya kuruluşları,
toplumsal sorumluluk işlevlerini gereğince yerine getiremeyen kuruluşlar olarak dikkati
çekmiştir. 90’lı yılların ilk yarısında gazetelerin ‘promosyon’ adı altında dağıttıkları çeşitli
hediyeler, toplum nazarında basın kuruluşlarının prestij kaybetmesine neden olmuştur.
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Böylece, o dönemde, gazeteler yapmış oldukları haber ve yorumculukla değil, buna karşılık
dağıttıkları hediyeler ölçüsünde alınır ve ‘okunur’ hale gelmişlerdir.
Gazete tirajlarını belirleyen olgu artık gazetecilik olmaktan çıktı. Renkli basımlara, bol
fotoğraflı sayfalara ve çarpıcı haberlere karşın, yıllardır 3 milyonu aşamayan toplam tiraj,
Hürriyet’in bedava İpana, Sabah’ın bedava Omo dağıtımlarıyla rekor üstüne rekor kırar hale
yükseldi. Böylelikle, haberin tiraj kazandırmadığı Türk basını temizlik malzemelerinin bedava
dağıtılması sayesinde, 2000 yılının eşiğinde 5 milyon günlük tirajı yakaladı.
Ancak gazeteler yasal düzenlemelerle de birlikte promosyonun çıkar bir yol olmadığını
nihayet anlamışlardır. Yasal düzenlemelerin çizdiği sınırla birlikte gazeteler yalnızca, gazete
kimliğine de yakışan bir şekilde, kültür-sanat promosyonları yapmaktadırlar. Neredeyse bir
çılgınlığa dönüşmüş olan promosyon kampanyalarının sona ermesiyle birlikte tam olarak
olmasa da basın kaybettiği saygınlığını kısmen geri kazanmıştır.

10.2.2. Basında Promosyona Getirilen Yasal Sınırlamalar
Türk basın tarihinin özellikle 1980’lerin ortalarında hızlanan 2000’ler başlarına kadar
süren ‘promosyon çılgınlığı’na karşı yasal sınırlandırmalar getirilmeye çalışılmıştır. 1988
yılında karton evlerle başlayan ve ansiklopedi savaşları ile süren promosyon yarışı, yemek
takımları promosyonları sürerken önce Maliye Bakanlığı’nın 25 Aralık 1995’de Resmi
Gazete’de yayınlanan 50 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile desteklenmiştir. Ancak
promosyonlara verilen bu destek daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğleri ile
sınırlandırılmıştır.
Ansiklopedi promosyonlarıyla önemli ölçüde tirajlarını arttıran gazeteler bunun
ardından ithal promosyon ürünlerine yönelmişlerdir. Ancak 1996-1997 yılları arasındaki
Refahyol hükümeti promosyonu engellemek için yasal düzenlemelere yönelmiştir. Hükümet
4226 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın süreli yayınlarla ilgili maddesini
düzenleyen 11. Maddeyi “Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde
olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında
ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiş,
bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık
amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve
dağıtımı yapılamaz” şeklinde değiştirmiştir. Böylece kültür ürünleri dışında promosyon
yasaklanmıştır, daha doğrusu yasaklandığı sanılmıştır.
Yasa ‘bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yolllarla’ promosyonu
yasakladığı için medya grupları yasada açıkça yazılmadığını fark ederek ‘getirilen gazete
karşılığı’ promosyon yapıldığında yasağın delineceğini görüp yeniden promosyona döndüler.
İki büyük grubun, ana gazetelerine ek olarak yayınladıkları promosyonlu yeni gazetelerini ana
gazetelerine ek olarak yayınladıkları promosyonlu yeni gazetelerini ana gazeteyle birlikte
yüksek fiyatla satma yoluna sapmışlar ve böylece yasayı delmişlerdir. Başlangıçta tebliğ ve
yasayı çıkardığı sırada söz konusu iki gruba karşı sert bir tavır alan iktidarın, yasanın delinmesi
karşısındaki hareketsiz durumu, siyasal tablodaki değişimle birlikte iktidar-medya
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ilişkilerindeki gelişmeye bağlanmaktadır. Gazetelerin uyguladıkları promosyonlar Refahyol
hükümetinin ardından artarak sürmüştür. Gazetelerin yayınladıkları kampanya kuponları
sayfaları doldurmayı sürdürmüş ve gazeteler neredeyse pazarlama şirketi durumuna
gelmişlerdir. Promosyonların yapıldığı dönemlerde ‘… gazeteniz de yanında’ sözü, neredeyse
asıl ürünün gazete değil promosyon ürünü olduğu kanaatini güçlendirmiş, gazete ve dergiyi yan
ürün haline getirmiştir.
10 yıldan uzun bir zaman süren gazeteler arasındaki promosyon yarışları Tüketicinin
Korunması Hakkında Yasa’nın 2003 yılında değiştirilmesi ve basının okura ulaşmasının esas
olarak içerik ile sağlanabileceğinin anlaşılmış olmasıyla sonlanmış ve promosyonlar sadece
kültür ürünlerini içeren promosyonlarla sürmüştür.
Basında yaşanan promosyon kampanyalarına karşı basın meslek örgütlerinden de
tepkiler gelmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, her fırsatta promosyonun bir amaç değil, araç
olması gerektiğine dikkat çekmiş ve hem gazetelerin promosyon kampanyaları konusunda
ölçülü davranması gerekliliğini ifade etmiş hem de promosyonla ilgili çıkarılan yasalarla ilgili
fikirlerini belirterek basın kuruluşlarını da siyasi iktidara karşı korumaya çalışmıştır. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin o dönemki başkanı Nail Güreli, 1996’da promosyonla ilgili yasanın
görüşüldüğü günlerde milletvekillerine gönderdiği mektupta şu noktalara dikkat çekmiştir:
Yasal düzenlemelerin basını siyasal iktidara bağımlı hale getirecek biçimde uygulanmasına
imkan ve ihtimal bırakılmaması, gazeteler arasında haklı rekabete yol açacak uygulamalara
olanak tanımaması, büyük grupların karşılayabileceği ama yeni ya da maddi gücü sınırlı
gazetelerin karşılayamayacağı mali yükümlülüklerden kaçınılması.
Ayrıca Sabah, Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve Türkiye gazeteleri sorumluları
promosyon kampanyalarının durdurulması için görüşmeler yapmış, 2 Mart 1993’te bir protokol
imzalanmıştır. Bu protokolle 1 Eylül 1993’e kadar yeni kampanya yapmama kararı alınmıştır.
Ancak daha sonra da gazeteler arasında yaşanan promosyon yarışı sürmüştür.
Basın içinde yapılan bir diğer anlaşmaya da Basın Konseyi öncülük etmiştir. Konseyin
çağrısıyla 30 Ocak 1994’de gazete yöneticileri bir araya gelerek ‘Basında Uzlaşma
Deklerasyonu’nu imzalamışlardır. Deklerasyonda promosyon kampanyalarında birbirlerini
kötülemeyeceklerine dair söz vermişlerdir.

10.2.3. Diğer Ülkelerin Basınlarında Promosyon
Promosyon kavramını sadece Türk basını ile sınırlandırmamak gerekmektedir. Diğer
ülkelerde de promosyon kampanyaları yapılmıştır. Ancak basının özellikle Batı ülkelerinde
daha köklü bir geleneğe sahip olması göz önünde bulundurulduğunda, bu dönemleri daha önce
yaşayıp atlattıkları öne çıkmaktadır. Elbetteki buralarda da yapılan promosyon çalışmaları
bulunmaktadır. Fakat promosyona yönelen gazeteler daha çok magazin gazeteleridir, fikir
gazeteleri promosyona ağırlık vermemektedirler. Diğer ülkelerde gazetelere baktığımızda
Yunanistan, İtalya ve İspanya’da da Türkiye’deki promosyon uygulamalarına benzeyen
uygulamalarla karşılaşılmaktadır.
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Fransa’da süreli yayına abonelik sağlamak için belirli bir süre abonelik ücretinde
indirim ve küçük hediyeler verilmektedir. Yunanistan’da ise Türkiye’deki kadar büyük
boyutlarda da olmasa bizimkine benzer uygulamalar yaşanmıştır. Yunanistan’da promosyon
olarak sözlük, gravür, cep televizyonu, cep telefonu, mutfak eşyası gibi ürünler verilmiştir.
İtalyan basını ise pekçok açıdan Türk basınıyla benzerlikler sergilemektedir. İtalyan
gazeteleri, promosyonda da aynı özellikleri taşımaktadır. Gazeteler, İncil, video bantları, kap
kacak, bahçe aletleri, bingo kartları, parfüm, takının yanı sıra, aynen Türkiye’de olduğu gibi bir
ansiklopedi promosyona başvurmaktadırlar. İspanyol gazeteleri de Türkiye’de ansiklopedi
dağıtımı sırasında benzer bir promosyon savaşı yaşamıştır.
Almanya yüksek mahkemesi gazetelerin promosyon yapmasını haksız rekabet olarak
kabul etmektedir. Kime karşı haksız rekabet? Hem yeni yayına girecek olan gazetelere karşı,
hem promosyon yapmayan diğer gazetelere karşı, yayına ağırlık veren, gazetecinin
eğitilmesine, ürün kalitesine ağırlık veren gazetelere karşı haksız rekabet olarak kabul ediyor,
hem de –haksız rekabet demeyelim ama- onun iradesini promosyonlarla saptırdığı için,
engellediği için, okuyucu yönünden de bunu haklı ve adil bulunmamaktadır. Almanya’daki
düzenleme böyle olduğu için de hiçbir gazete promosyon yapmamaktadır.

10.3. Sonuç
Basın işletmeleri okur sayısını arttırarak tiraj kazanmak ve dolayısıyla reklam gelirlerini
arttırmak amacıyla promosyona yönelmişlerdir. Ancak promosyon uygulamaları zaman zaman
bu beklentileri karşılamakta yeterli olmamıştır. Büyük promosyon kampanyalarına girişen
gazeteler, umdukları reklam gelirine ulaşamamış ve bu nedenle maddi olarak sıkıntıya
düşmüştür.
Promosyon kampanyaları okur çekmek açısından olumlu görünmektedir, ancak yapılan
araştırmalar göstermektedir ki promosyon döneminde artan okuyucu sayısı, promosyonun
ardından neredeyse eski seviyesine inmekte ve genellikle promosyonsuz olarak kemikleşmiş
okur kitlesinin dışında okur tutulamamaktadır. Az da olsa gazete alma alışkanlığı olmayan bir
grup, promosyon sayesinde gazete alma alışkanlığı edinip promosyon bittikten sonra da buna
devam edebilmektedir.
Basın işletmeleri promosyondan yalnızca ekonomik açıdan fayda görmektedirler, oysa
promosyonunun basın işletmelerine pek çok zararı dokunmaktadır. Bunlardan ilki
promosyonun, iyi haberin ya da iyi yorumun önüne geçmesidir. Bir gazetenin diğer
gazetelerden farkı, yaptığı haberler olmalıdır ama promosyon kampanyalarının uygulandığı
dönemlerde farklılık promosyon ürününe göre değişmektedir. Promosyonlar, habercilik
anlayışında da farklılık yaratmaktadır, promosyonları özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük
olan kişiler izlemektedir, bu nedenle gazetedeki haberler onlara yönelik olarak şekil
değiştirmekte ve magazin haberciliğine doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır. Promosyonun bir
diğer zararı ise toplumun basına karşı güveninin azalmasıdır. Promosyon ürünlerinin tanıtıldığı
gibi çıkmayışı ya da dağıtımda yaşanan sıkıntılar toplumun basına karşı duyduğu güveni
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zedelemektedir. Ayrıca promosyonlar ve promosyonlarla birlikte değişen içerik gazetenin sadık
okurlarını da zaman zaman kaçırabilmektedir.
Türk basınında 1960’lı yıllarda başlayan ve 1980’lerin ortalarından 2000’li yılların
başına kadar adeta çılgınlığa dönüşen promosyon uygulamaları sırasında gazeteler arasında da
tartışmalar olmuştur. Hakaretlere varan bu tartışmalar basının toplum gözünde saygınlığını
yitirmesine neden olmuştur. Gazeteler bu durumu aralarında zaman zaman yaptıkları
anlaşmalarla çözmeye çalışsalar da başarılı olamamışlardır.
Yasal düzenlemelerle basının yapabileceği promosyon, kültür-sanat ürünleriyle
sınırlandırılmıştır. Günümüzde gazeteler yemek kitapları, dini kitaplar, yabancı dil eğitim seti,
film VCD’leri gibi ürünler dağıtarak promosyonlarını sürdürmektedirler. Ancak bu
kampanyalar, neredeyse 15 yıllık süreci kapsayan promosyon çılgınlıkları gibi artık olmamakta,
basının işlevlerine yakışan boyutlarda sürmektedir. Basın işletmelerinin yönetimleri de
promosyonun bir amaç değil, araç olması gerektiğini ve tiraj arttırmak için bir yol olarak
görülmemesi gerektiğini geçen sürede anlamışlardır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’deki basın işletmelerinde personel yapısı, gazetecilerin
çalıştırılmasındaki hukuki düzenlemeler ve sorunlara ilişkin değerlendirme yapılacaktır.
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11.
BASIN
İŞLETMELERİNDE
PERSONEL
GAZETECİLERİN
ÇALIŞTIRILMASINDAKİ
DÜZENLEMELER VE SORUNLAR

YAPISI,
HUKUKİ

Günümüz toplumları enformasyon toplumları olarak tanımlanmaktadır, bu açıdan
bakıldığında bu toplumların en önemli ihtiyaçlarından biri bilgi edinme ve haber alma hakkıdır.
Bireylerin bu haklardan yararlanmasını sağlayacak olan ise medyadır.
Basın işletmeleri, bir toplumda tartışılan konuları belirleme, kamuoyunu şekillendirme
ve bilinçlendirme gibi büyük önem taşıyan görevleri üstlenmişlerdir. İşte bu noktada basın
işletmeleri diğer işletmelerden ayrılmaktadırlar. Kuşku yoktur ki işletmelerin en temel amacı
kar elde etmektir. Basın işletmeleri de diğer işletmeler gibi kar elde etme amacı gütmektedirler.
Ancak basın işletmelerinin kar elde etme amacından önce halkın haber alma hakkını yerine
getirdiklerini yani bir anlamda kamu görevi yaptıklarını unutmamaları ve buna göre
faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir.
Basın işletmelerinin personel yapısı iki başlı bir yapıya sahiptir. Bunlardan biri yaratıcı
kanat olarak isimlendirilen yazı işleri bölümü yani fikir işçilerinin yer aldığı bölüm, diğeri ise
üretici kanat olarak isimlendirilen teknik kadro yani kol işçilerinin çalıştığı bölümdür.
Çalışmanın içeriğinde özellikle fikir işçileri üzerinde durulmaktadır. Fikir işçileri, bedensel
güçten çok fikri gücünü kullananlar olarak tanımlanmaktadır. Basın işletmelerindeki fikir ve
kol işçisi ayrımı iki farklı çalışma yasasını da karşımıza çıkarmaktadır. Bunlardan ilki kol
işçilerine uygulanan 4857 sayılı İş Yasası, diğeri ise fikir işçilerine uygulanan ya da
uygulanması gereken 212 Sayılı Yasayla Değişik 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Yasa’dır. Bu iki yasa arasında
çalıştırılanlara sağladığı haklar açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Basın işletmelerinin personel yapısında gazetecilerin 212 Sayılı Yasayla Değişik 5953
Sayılı Yasa ile çalıştırılması gerekmektedir. Ancak günümüzde bu yasa uygulanmamaktadır.
Gazeteciler bu yasadan farklı olarak başka yasalar altında çalıştırılmaktadırlar. Bu uygulamalar
gazetecilerin sahip olmaları gereken sosyal haklarını gasp etmektedir, uygulamalar nedeniyle
günümüzde gazeteciler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların en başında da
örgütlenme konusunda yaşadıkları sıkıntılar gelmektedir. Örgütlenme yani sendikalaşma
konusunda yaşanan sıkıntılar sadece farklı yasalar altında çalıştırılmaktan kaynaklanmamakta,
işverenin çalışanlar üzerinde kurduğu baskı da kendini göstermektedir.

11.1. Basın İşletmesi Kavramı
İşletme, insan ihtiyaçlarının giderilmesi amacına yönelik faaliyet gösteren iktisadi birim
ya da bir ekonomik girişimin planlanıp üretime geçirilmesi için gerekli olan bilgi ve süreçleri
tümü olarak tanımlanmaktadır.
Basın işletmeleri ise haber ve fikir üreten ve kültürel endüstriye dahil olan hizmet
organizasyonlarıdır. Ancak diğer hizmet organizasyonlarından farklı olarak bu fonksiyon,
üretilen bir mal yani gazete aracılığı ile yerine getirilmektedir. Basın işletmelerinin fiziksel bir
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ürün ortaya koyarak iletişim hizmeti sağladıkları söylenebilmektedir. Basın işletmeleri de
kuşkusuz diğer işletmeler gibi kar etme amacı gütmektedirler. Ancak basın işletmelerinin kar
elde etmekten daha önemli bir amacı ve görevi bulunmaktadır, bu da kamuyu bilgilendirme ve
kamu yararını göz önünde bulundurmadır. Basın işletmeleri elbette hayatlarını sürdürmek için
ticari kaygı duyacaklardır ancak bu kaygı kamu yararını gözetmenin önüne geçmemelidir.
Basın işletmelerinde üç olgu basın işletmelerinin işletme olarak tanımlanmasını
sağlamaktadır. İlki basın işletmelerinin diğer işletmeler gibi kar amacı gütmesi, ikincisi basın
işletmelerinin, çalışanlar, okuyucular ve reklamcılar arasındaki üretim ve tüketim süreci içinde
yer alması, üçüncü önemli olgu ise üretim aşamasında, hangi ürünün, kimin için ve ne kadar
üretileceğinin planlanmasıdır. Basın işletmeleri ilke olarak “hizmet” üretmektedirler. Bir basın
işletmesine özelliğini veren, ürettiği malın fizik değeri olmayıp, bunun üzerindeki haber ve
fikirler olmasıdır. Bu özellik basın işletmesini haberleşme hizmeti sağlayan bir hizmet işletmesi
durumuna getirmektedir. Üretilen bu hizmet, basını diğer işletmelerden ayıran temel
özelliklerden biri olan “gazete”dir.

11.2. Basın İşletmelerinde Personel Yapısı
Basın işletmelerinin başarısındaki temel ölçü, ürün olarak ortaya çıkarılan yayın ya da
yayınların kamuoyundaki olumlu imajıdır. Bu görünüme en fazla katkısı olanlar ise, basım
aşamasına gelinceye kadar gazetenin tüm içeriğini hazırlayan, kendi alanında uzman ve
düşünsel gücünü sürekli zorlayan kişilerdir. Fotoğrafçı, muhabir, yazar, başyazar, yazı işleri
yönetmenleri gibi profesyoneller grubu, kendi alanında en fazla sorumluluk ve yetkiye sahip
olması ve üst yönetim tarafından görüşleri kabul edilmesi gereken gruptur. Basın işletmelerinde
çalışan personelin niteliği büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir basın işletmesini diğer basın
işletmeleri arasında farklı bir yerde konumlandıran çalışanların nitelikleridir. Bir işletmede
çalışan personel ne kadar nitelikli ise ortaya konulan ürün de o ölçüde nitelikli olacaktır.
Basın işletmelerinde personel yapısında temel olarak ikili bir ayrım bulunmaktadır. Bu
ayrım üretici ve yaratıcı kanat ayrımıdır. Bu iki bölümlendirme içinde çalışanların ise bazı
açılardan farklılıkları bulunmaktadır: İlk olarak, iki kanadın başarıya ilişkin ölçütleri değişiktir.
Üretimle ilgili kanadın kar, dönme hızı, verimlilik gibi net başarı kriterlerine karşılık, yazı işleri
kanadında çalışanlar için gazetecilikte mükemmelliğe ulaşma gibi kesin olarak ölçülemeyen
kriterler belirlenmiştir. Bir diğer farklılık ise iki kanadın faaliyet sonuçlarını elde etme
süresinden kaynaklanmaktadır. Üretimle ilgili olanlar çabalarının sonuçlarını orta ya da uzun
vadede elde ederken, yaratıcı kanadın çabaları kısa dönemli faaliyetler niteliğindedir. Son
olarak, yaratıcı faaliyetlerle uğraşanların diğer kanada göre çevreyle ilişkileri çok daha fazladır.
Kısaca özetlemek gerekirse üretici kanat basım işleri gibi teknik konularla ilgilenirken yaratıcı
kanat gazetecilik ile ilgili olan bölümdür.
Bir diğer bölümlendirme ise basın işletmelerindeki departmanların işgören yapılarının
hiyerarşik olarak ayrılmasıdır. Bunlar üst yönetim çalışanı, haber-yazı işleri çalışanı, ilan ve
reklam çalışanı, dağıtım ve satış çalışanı, promosyon çalışanı ve basım çalışanı olarak
sıralanabilmektedir.
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Üst yönetimde bulunan çalışanlar yani yöneticiler hem yaratıcı hem de üretici kanadın
uyumlu ve dengeli çalışmasını sağlamaktadırlar. Yönetim kadrosunun yapısı basın işletmesinin
büyüklüğüne göre değişmektedir. Günümüzde büyük ölçekli basın işletmelerinde yönetim
faaliyetlerinden sorumlu olanlar genellikle yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, genel
sekreter ve finansal konulardan sorumlu olan kişilerdir.
İlan ve reklam bölümünde çalışanlar, günümüzde basın işletmelerinin ekonomik olarak
bel kemiğini ayakta tutan kişiler olarak tanımlanabilirler. Bir basın işletmesinin ayakta
durmasını sağlayan temel gelir ilan ve reklamlardan elde edilmektedir. Bu bölümün başında
reklam müdürü bulunmaktadır. Reklam müdürü en son teknikleri kullanarak ve gazete içinde
her bölümün önem ve içeriği kavrayarak çalışır. Pazardaki mevcut reklam potansiyeline sahip
olabilmek, reklam temsilcilerini en iyi metodlarla motive etmek sayesinde gerçekleşir. Zira
reklam müdürü yalnızca reklam satan kişi değil, aynı zamanda reklam geliri üreten bölümü ve
reklam bölümünde çalışanları yöneten kişidir.
Basın işletmelerinde dağıtım-satış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölüm ise dağıtım
kanallarının, okuyucuya gazeteyi ulaştırma işleminin, fiyat politikalarının, satış
kampanyalarının planlanması ve gazetenin belirlenen kitleye en etkili yoldan ulaşmasının
gerçekleştirilmesiyle yükümlüdür.
Promosyon faaliyetleri ise işletmenin büyüklüğüne göre ya ayrı bir bölümde ya da
dağıtım-satış bölümü altında sürdürülmektedir. Basın işletmeleri içlerinde bulundukları
rekabetçi ortam içinde ön plana çıkmak için çeşitli promosyon faaliyetleri yürütmektedirler.
Basım faaliyetleri çalışanları ise gazetenin elle tutulur bir ürün haline gelmesini sağlayan
kişilerdir. Baskı teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte bu bölümde çalışanların
sayısı kısmen azalmış ve teknolojiyi bilen nitelikli işgücü ihtiyacı doğmuştur.
Basın işletmelerinde en karmaşık yapıya sahip olan bölüm ise haber ve yazı işleridir.
Gazetenin ortaya çıkmasında en fazla çaba gösterenin bu bölüm olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Basın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran temel farklılık da yazı işleri
grubunun devreye girmesiyle ortaya çıkmaktadır. Yazı işleri çalışanları genel yayın yönetmeni,
sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, haber müdürü, editörler, sayfa sekreterleri,
servis şefleri ve muhabirlerdir. Genel yayın yönetmeni, işletmenin yazı işleri bölümünü başarılı
biçimde yönetip, haber ve yayın etiğine uygun kararlar almalıdır. Bazı işletmelerde, özellikle
orta ve küçük işletmelerde, tüm yayın sorumluluğu yazı işleri müdürüne de verilebilmektedir.
Yazı işleri müdürü, basın işletmelerinde ve süreli yayınlarda malzemeyi seçmekte,
gözden geçirmekte ve yayına hazırlamaktadır. Yazı işleri müdürü verilecek haberlerin yerlerini
ve sütunlarını kararlaştırmaktadır. Özellikle büyük gazetelerde birden fazla yazı işleri müdürü
olabilir ancak bir tane sorumlu yazı işleri müdürü mutlaka olmak zorundadır. Sorumlu yazı
işleri müdürü bulundurmak 5187 sayılı Basın Yasası’nın 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur, sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin
sorumlu olduğu bölüm belirtilir. Yazı işleri müdürü haber bölümünde pek çok haber müdürüyle
doğrudan ilişki içindedir. Bunlar, haber müdürü, şehir haberleri müdürü, dış haberler müdürü,
ekonomi haberleri müdürü, spor haberleri müdürü, sanat haberleri müdürü ve diğerleridir.
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Haber müdürü de, tüm servislerden haberlerin toplanmasında en verimli biçimde
çalışılmasından sorumludur. Muhabirler tarafından redaksiyon servisine getirilen haberler
redaktörlerce düzenlenir. Bu kişilerin koordinasyonu ve yazıların en iyi biçimiyle basıma hazır
hale getirilmesinin sağlanması editörün sorumluluğundadır. Tüm haberlerin ve yazı işleri
faaliyetlerinin temelinde muhabirlerin çabaları bulunmaktadır. Muhabirler, tüm kamu
olaylarının izlenebilmesi için sayıca oldukça kabarık bir kadro oluştururlar. Muhabirler, bir
basın işletmesinin temel yapı taşı olmasına rağmen en zor koşullar altında görev yapanları da
onlardır.

11.2.1. Kol İşçisi ve Fikir İşçisi Ayrımı
Basın işletmelerinde görülen üretici kanat ve yaratıcı kanat ayrımı bir başka ayrımı da
ortaya koymaktadır. Bu da kol işçisi ve fikir işçisi ayrımıdır. Fikir işçisi, beden gücünden çok
fikri gücünü kullanarak işgören kişileri tanımlamakta kullanılmaktadır. Ancak günümüzde
teknolojinin geldiği noktada kol işçisi tanımının geçerliliğini sürdürdüğünü söylemek pek
mümkün değildir.
Eskiden uygulanan baskı tekniklerinden olan tipo baskıdan ofset baskıya geçişle birlikte
basında teknolojik bir ilerleme yaşanmıştır. Ayrıca daha önce elle dizilen dizgi kalıplarının
yerini şu anki bilgisayarın ilkel bir hali olan foto dizgi almış, ardından da foto dizgi yerini
bilgisayarda dizgiye terk etmiştir. Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte 1990’ların başında artık
masaüstü yayıncılığa geçiş süreci yaşanmıştır.
Günümüzde de teknoloji sürekli gelişmekte ve yenilikler karşımıza çıkmaktadır.
Geldiğimiz süreçte üretici kanatta yer alan çalışanlar görevlerini bilgisayar ortamında
yapmaktadır ve kol gücünden daha çok teknolojiye hakimiyet ön plana çıkmaktadır. Ancak
çalışmanın içerisinde üretici kanatta yer alanlara kol işçisi denilecektir, fakat bunlar geçmişteki
kol işçisi tanımı ile örtüşme göstermemektedir.
Fikir işçisi ve kol işçisi ayrımı basın işletmelerinde çalıştırılanlar arasında iki farklı iş
yasasının uygulanmasına neden olmaktadır. Basın işletmesinde çalışanlar temel olarak iki farklı
yasa ile çalışırlar. Bunlardan biri 4857 sayılı İş Yasası, diğeri ise Basın İş Yasası olarak bilinen
212 Sayılı Yasayla Değişik 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Yasa’dır. Türkiye, gazeteciliği genel iş yasası dışında
tanımlayan ender ülkelerden biridir.
Basın İş Yasası, basın işletmelerinde çalışan fikir işçilerini kapsamaktadır. Yasanın 1.
maddesinde de yasanın kimleri kapsadığı şu şekilde belirtilmiştir: Bu Yasa hükümleri
Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve
sanat işlerinde çalışan ve İş Yasasındaki “işçi” tarifi şumulün haricinde kalan kimselerle
bunların işverenleri hakkında uygulanır. Bu Yasanın şumulüne giren fikir ve sanat işlerinde
ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir. Basın İş Yasası’nın 4. maddesine göre, işçi ile işveren
arasında iş akdinin yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. İş akdinde belirtilmesi gereken
hususlar ise şöyledir: İşin nev’i, ücretin miktarı, gazetecinin kıdemi, gazetecinin iki yıllık mesai
sonucunda ücretinin yüzde kaç nisbetinde arttırılacağı.
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Basın İş Yasası ile İş Yasası arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklardan ilki
ücretin ödenmesi konusundadır. Basın İş Yasası’nın 14. maddesine göre fikir işçileri maaşlarını
her ay peşin almaktadırlar. Yine aynı maddeye göre gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen
işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar. İş
Yasası’nın 34. maddesine göre gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz oranı uygulanmaktadır.
Ankara 9. İş Mahkemesi, Basın İş Yasası'nda yer alan ama İş Yasası'nda yer almayan
bu hakkın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak, maddenin iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi, 12 Haziran 2008’deki
kararıyla bu talebi reddetmiştir. Böylece gazetecilerin bu hakkı Anayasa Mahkemesi tarafından
koruma altına alınmıştır.
Basın İş Yasası ile İş Yasası arasındaki bir diğer fark ise yıllık ücretli izin konusudur.
Basın İş Yasası’na göre çalışan gazetecilere en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört
hafta tam ücretli izin verilmektedir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir
gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilmektedir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine
göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanmaktadır. İş Yasası’nda ise izin süreleri
için aynı işyerinde ne kadar zaman çalışıldığına bakılmaktadır. Yasaya göre işçilere verilecek
yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört
günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla
olanlara yirmi altı günden az olamamaktadır.
İki yasa arasındaki bir diğer fark ise askerlik süreciyle ilgilidir. Basın İş Yasası’na göre
çalışan fikir işçisi askerlik döneminde maaşının yarısını alabilmektedir. Ancak İş Yasası’nda
böyle bir hak tanınmamıştır. Bir diğer farklılık ise iş sözleşmesinin feshiyle ilgilidir. İş
Yasası’na göre fesih bildirimi 2-8 hafta arasında değişmekteyken Basın İş Yasası’nda 5 yıldan
az çalışanlar için 1 ay, 5’den fazla yıldır çalışanlar için 3 ay olarak belirtilmiştir.
Bir diğer önemli konu ise Basın İş Yasası’nın 11. maddesinde belirtilen ihbar mühletini
beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat konusudur yani gazetecinin istifası halinde kıdem
tazminatını alıp alamayacağı konusudur. Gazetenin yahut yayın organının, gazetecinin girdiği
tarihteki, çalışmaya başladığı tarihteki yapısı ve izlediği yayın politikasında bir değişiklik
olursa ve o değişiklikte gazetecinin kişisel zararına, küçümsenmesine, alay edilmesine neden
olursa, o zaman kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Ancak böyle bir durumda gazetecinin iş
mahkemesine dava açarak bu durumu kanıtlaması gerekmektedir. Daha önce istifa halinde,
kıdem tazminatı verilmekte iken, çeşitli iş mahkemelerinin ve Yargıtay’ın kararları sonunda,
bu hak gazetecinin elinden kayıp gitmiştir.

11.2.2. Gazetecilerin Çalıştırıldıkları Yasalar
Türkiye’de gazetecilerin Basın İş Yasası’na göre çalıştırılmaları gerekirken bu çoğu
işletmede uygulanmamaktadır. Gazeteciler, bu yasa dışında İş Yasası, Borçlar Yasası ve telifle
çalıştırılan gazeteciler Gelir Vergisi Yasası kapsamında çalıştırılmaktadırlar.
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1980’lerin başında basın işletmelerinin sahiplik yapısının değişmeye başlaması,
dünyayı etkisine alan ve Türkiye’yi de etkileyen neo-liberal politikaların uygulanmaya
başlanması, sahiplik yapısının değişmesiyle basın işletmelerinden sendikanın tasfiyesinin
ardından Basın İş Yasası, özellikle 1994 yılından bu yana giderek artan bir oranda uygulanmaz
hale gelmiştir. Basın işletmelerinde gazetecilere uygulanan yasalara geçmeden önce Türk
basınında değişen sahiplik yapısını kısaca değerlendirmek yerinde olacaktır.
Meslek dışından basına ilk katılımın 1948 yılında, Safa Kılıçoğlu’nun Yeni Sabah’ı
satın almasıyla başladığı bilinmektedir. Babıali’ye meslek dışından giren ikinci isim ise 1949
yılında Yeni İstanbul’u kuran Habib Edip Törehan’dır. Varlıklı bir aileden gelen Malik Yolaç
ise, meslek dışından basına üçüncü giriş yapan kişi oldu. Meslek dışından basın alanına bu ilk
yönelimler o dönemde çok uzun ömürlü ve başarılı olmamalarına karşın, basın alanında yeni
bir devrin ilk adımları olarak görülebilir. Holdingleşmeye gidiş işadamı Asil Nadir’in basına
girişi ile yaşanmıştır. Daha sonra Aydın Doğan’ın önce Milliyet’i, ardından Hürriyet’i satın
almasıyla holdingleşme basına egemen olmuş ve günümüzde neredeyse holdinglere ait
olmayan basın kuruluşu kalmamıştır.
Basın işletmelerinin sahiplik yapısında yaşanan bu değişimler gazetelerin personel
yapısına da yansımaya başlamıştır. Sahiplik yapısında yaşanan değişimden önce gazete
künyelerinde, bugünkü gibi çok sayıda isim yer almazken giderek künyelere yeni unvanlar
eklenerek bugünkü zengin künyelere gelinmiştir. Yazı işleri müdürü, gazete sahibinden sonra
gelen en önemli isimken zaman içinde genel yayın yönetmeni ya da genel yayın müdürü
unvanının gazete künyesine girmesi, basında bir yenilik oluşturmuştur. Bu yenilik elbette ki
basın işletmelerinde yaşanan personel yapısı değişiminin künyelere yansıyışıdır.
1980’lere kadar gazetelerde yazı işleri ile idari kesim birbirinden bağımsız olarak
yürütülmüştür. Etkin yazı işleri müdürlüğü döneminin ardından genel yayın müdürlüğü dönemi
başlamış, çoğu gazetede genel yayın müdürü ile müessese müdürü aynı kişi olarak çalışmıştır.
Gazetenin mutlak hakimi genel yayın yönetmeniydi ve ticari işlerle ilgilenmezdi, müessese
müdürü ise, sadece idari ve ticari işlerle uğraşırdı, gazetenin yayınına karışamazdı; yani ticari
işlerle uğraşırdı, gazetenin yayınına karışamazdı; ufak tefek ‘istisnaları’ bir yana bırakırsak,
genellikle ve kurumsal olarak bu böyleydi. Son dönemde ise, tecimsel meslek örgütlerine üye
olan ve patronun ekonomik işlerini ‘genel yayın müdür’ şapkasıyla birlikte ‘takip eden’lere
rastlanmaktadır. Bu değişen yapının en açık örneklerinden biridir. Ayrıca bu süreç içinde
gazetecilerden yana olmayan, patron yanlısı bir genel yayın yönetmeni profili ortaya çıkmıştır.
Basında değişen sahiplik yapısının dışında Basın İş Yasası’nın uygulanmamasının bir
diğer nedeni ise yasal boşluk olarak tanımlanabilir. Basın İş Yasası’nda gazetecilere bu yasanın
uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu yasanın ilk çıkarıldığı 1952 yılında ve
değiştirildiği 1954’de de gazetelerin sahipleri, yani patronlar, aynı zamanda gazeteci ve çoğu
başyazardır. O nedenle, bu yasanın uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir hüküm yer
almamıştır. Bu boşluğu fark eden ‘yeni’ medya patronları, gazetecileri İş Yasası’na göre
çalıştırmaya başlamışlardır. 5953 sayılı Basın İş Yasası’na göre hizmet sözleşmesi ile
çalıştırılmaları gerektiği halde, 4857 sayılı İş Yasası hükümlerine göre istihdam edilen
gazetecilere uygulamada taşeron gazeteci denmektedir.
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Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2005 yılında (ÇGD) Antalya'da yaptığı taramada, kent
merkezinde görev yapan 180 kadar gazeteciden yaklaşık üçte birinin Basın İş Yasası
kapsamında, üçte birinin İş Yasası kapsamında, üçte birinin ise sigortasız olarak çalıştırıldığı
tespit edilmiştir. Bu rakamlar tahmini olarak Türkiye geneline de ışık tutmaktadır.
Gazetecilerin çalıştırıldıkları yasalardan biri de Borçlar Yasası’dır. İş Yasası’nın
kapsamı dışında kalan ve Deniz İş Yasası ile Basın İş Yasası gibi özel yasaların uygulama
alanına girmeyen işlerde; söz konusu işlerin görüldüğü işyerleri ile buralarda çalışan isçilere ve
bunların işverenlerine, Borçlar Yasası’nın hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri ile genel
hükümleri uygulanır. Borçlar Yasası hükümleri serbest gazetecilerin çalıştırılmasında
uygulanmaktadır. Serbest gazetecilerin işverenleri ile olan iş ilişkileri hizmet akdine
dayanmadığından bağımlı bir iş ilişkisinden söz edilememektedir. Dolayısıyla bu gazeteciler
korunmasız durumdadırlar. Dış ülkelerin çoğunda serbest gazetecilik gelişmiştir ve sendikal
örgütlenme ile koruma altında bulunmaktadır, ancak Türkiye’de böyle bir uygulama söz konusu
değildir. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun
(EFJ) birlikte hazırladığı “Avrupa Medya Endüstrisinde Serbest Gazeteciler” başlıklı rapora
göre, son yıllarda Avrupa’da serbest gazetecilerin sayısı, kadrolu gazetecilere göre daha hızlı
artmaktadır. 18 ülkede yapılan araştırmaya göre toplam 334.083 gazetecinin 103.201’i yani
yüzde 30.89’unun serbest gazeteci olduğu tespit edilmiştir. Türkiye de ise serbest gazetecilik
gelişme göstermemiştir. Serbest gazeteciler Borçlar Yasası’nın 372. maddesindeki nesir
mukavelesi, 355. maddesinde düzenlenen istisna akdi veya 386. maddesinde düzenlenen
vekalet akdine göre çalışmaktadırlar.
Basın emekçilerinin çalıştırıldıkları bir diğer yasal düzenleme ise Gelir Vergisi
Yasası’nın 18. maddesidir. Buna göre, gazeteciler serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. Bu
maddeye göre, ‘Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı
ve mucitlerin ve bunların yasal mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve
incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve
televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki
eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik
etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin
neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler
istisnaya dahildir.’
Bu maddenin serbest gazeteciler için kullanılması gerekmektedir, ancak günümüzde bu
yasa maddesiyle gazeteciler sürekli olarak çalıştırılmaktadır. Bunun uygulanmasının nedeni
işverenin yasal sorumluluklardan kendini muaf tutma düşüncesi ve özellikle medya sektöründe
oturmuş olan sömürü düzenidir.

11.2.3. Örgütlenme Sorunu
Çalışanların sosyal haklarının başında örgütlenme hakkı yani sendikalaşma hakkı
gelmektedir. Beden ve fikir işçilerinin ekonomik, sosyal haklarını korumak ve geliştirmek
amacıyla sendikalaşması anayasal teminat altına alınmıştır. Bu hak 1982 Anayasası’nın 51.
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maddesinde yer almaktadır. Maddeye göre;Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma
ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden
izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten
serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten
ayrılmaya zorlanamaz.
Gazetecilik alanında da çeşitli dernekler bulunsa da gazetecilerin sendikal örgütlenmede
birleşebilecekleri kurum Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır. 1952 yılında İstanbul Gazeteciler
Sendikası adıyla kurulmuş olan Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1961 Anayasası’nın ardından
gelişen özgürlük ortamıyla etkinlik alanını arttırmıştır. Ancak 1980 askeri darbesinin ardından
getirilen yasal sınırlar, gelişen toplumsal koşullar ve 1990’ların ilk yarısında tamamlanmış olan
medya sahiplik yapısının farklılaşmasıyla birlikte gazetecilik iş kolunda örgütlülük giderek
ivme kaybetmiştir ve basında sendikasızlaştırma süreci yaşanmaya başlamıştır. Günümüzde ise
basında sendikalaşma az da olsa bir ivme kazanmaktadır, ancak bunun yeterli olduğunu
söylemek mümkün değildir.
Türkiye Gazeteciler Sendikası’na üye olabilmek için gazetecilik işkoluna giren bir
işyerinde kadrolu ve sigortalı olarak çalışmak gerekmektedir. Stajyer işçiler, kadrosuzlar, SSK
numarası olmayanlar ve telifle çalışanlar TGS üyeliği için başvuramamaktadırlar. Gazetecilerin
büyük bölümünün Basın-İş Yasası kapsamının dışında çalıştırılması, Basın-İş Yasası
kapsamında çalıştırılanların ise TGS’ye üye olmaları için işveren tarafından oluşturulan baskı
örgütlenmeyi zora sokmaktadır.
1980’li yıllarda medya mülkiyetindeki yeniden yapılanma gazeteci istihdamında da
klasik gazetecilik pratiği yerine ‘ticarileşmiş ve toplumsal sorumluluktan uzak’ bir gazetecilik
pratiğine ve anlayışına yol açmıştır, basın işletmelerinde görülmeye başlanan taşeronlaştırma
da sendikalaşmanın önünde engel oluşturmaktadır.
İşsizlik baskısı, sendikal hareketi önemli biçimde sınırlayan faktörlerden birisidir ve
issiz sayısı arttıkça sendikalaşma oranı azalacaktır. İstihdamın yapısı, sektörel dengeler ve
işsizliğin yanında son zamanlarda esnek çalışma politikaları da sendikalaşmayı krize
sokmuştur. Taşeron uygulamaları, küçük ölçekli isletmelerin sayısındaki büyük artışlar
sendikalaşma önünde önemli engellerdir. Kısmi çalışma artış göstermektedir ve kısmi çalışma
yapanlar sendika dışında kalmaktadır.
Medya sektöründe yaşanan taşeronlaştırma, telifli çalıştırma sendikalaşmayı etkilerken
sendikalı olma işten çıkarılmak için kullanılmaktadır. Sendikalaşma hakkı yasal olarak güvence
altındadır, ancak işverenler farklı nedenleri göstermektedir. Bunlarda en sık rastlananlar puantaj
uygulaması ve performans düşüklüğünün neden olarak gösterilmesidir. Bu nedenle Türkiye
Gazeteciler Sendikası ‘gizli üyelik’ uygulamasını geliştirmiştir. Bu uygulamada TGS’ye üye
olan gazeteciler işverene bildirilmemektedir.
Bir yandan mesleğin bireysel ve rekabetçi yapısı, diğer yandan gazeteciler arasındaki
gelir uçurumu, homojen bir yapının oluşmasını büyük ölçüde engellerken ortak tavır almayı da
güçleştirmektedir. Mevcut mülkiyet yapısı ve gazetecilerin örgütsüzlüğü, işten çıkarmalar ve
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sıfır zam karşısında da etkisiz kalmalarına yol açmaktadır. ‘Sendikadan çıkın, herkes hakkını
fazlasıyla alacak’ vaatlerine uyup sendikayı dışlayan gazeteciler büyüyen sorunları karşısında
önemli ölçüde güçsüzleştiler.
Basında yaşanan örgütlenememe sorununun bir diğer nedeni de gazetecilerin zaman
zaman kendilerini çalıştıkları kurumla özdeşleştirmelerinde yatmaktadır. Özellikle küçük
gazetelerde geçerli olan bu durumda, ideolojik etkenlerin devreye girmesiyle birlikte
gazeteciler örgütlenmeyi ikinci plana itmektedirler. ‘Sosyalist basın’ olarak adlandırılan
medyanın bir bölümünde dahi sendikal örgütlenmenin olmayışı da bu nedenle
açıklanabilmektedir.
Gazetecilerin sendikaya katılmaya temkinli yaklaşmalarındaki bir diğer neden ise
sendikaya karşı güven eksikliğinin duyulması olarak gösterilmektedir. Bu sendikal alanda
yaşanan genel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak basın alanında sadece sendikaya
değil, diğer meslek örgütlerine de genel bir güvensizlik havasının olduğunu söylemek
mümkündür.

11.3. Sonuç
Basın işletmelerinde personel yapısı ikiye ayrılmaktadır. İşletmenin başarılı olabilmesi
için hem personel niteliğinin yüksek olması hem de iki başlı personel yapısının birbiriyle uyum
içinde çalışması gerekmektedir. Kol işçisi ve fikir işçisi olarak ayrımladığımız personel
yapısının fikir işçisi bölümünde yer alanlar, yani gazetecilerin çalışma yaşamlarında
karşılaştıkları yasal sorunlar bulunmaktadır.
Gazetecilerin 212 Sayılı Yasayla Değişik 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Yasa ile çalıştırılmaları
gerekmektedir. Bu yasa kapsamında gazetecilere, İş Yasası’ndan farklı olarak bazı haklar
tanınmıştır. Bu haklar ise gazetecilik mesleğinin zorlu koşullarından kaynaklanmaktadır. Ancak
dünyada gelişen neo-liberal politikalar, gazetelerin sahiplik yapısının değişerek gazeteci
patronlardan işadamı patronlara doğru yaşanan değişim, medyadan sendikanın tasfiye
edilmesiyle birlikte bu yasa uygulanmaktan çıkmıştır. Basın işletmesi sahipleri ve normalde
fikir işçilerinin başı olması gereken genel yayın yönetmenlerinin sermaye ile elele vermesiyle
gazetecilerin hakları yok sayılmaya başlanmıştır. Gazeteciler çalıştırılmaları gereken yasanın
dışında İş Yasası ve Gelir Vergisi Yasası’na göre çalıştırılır olmuşlardır. Serbest gazeteciler ise
Borçlar Yasası’nın belirlenmiş hükümleri ile çalıştırılmaktadırlar. Çalıştırılmaları gereken
yasanın dışında çalıştırılan gazeteciler, haklarından yararlanamamakta, örgütlenememekte ve
gazeteci olmakla eş anlamlı sayılan basın kartı alamamaktadırlar.
Basın alanında yaşanan bu sorunların çözümü sendikal örgütlenme hakkında
görünmektedir. Günümüzde basın alanında sendikal faaliyeti üstlenen Türkiye Gazeteciler
Sendikası’na 212 Sayılı Yasayla değişik 5953 Sayılı Yasaya göre gazeteci sayılanlar ve asıl işin
"gazetecilik" olduğu bir işyerinde, "asıl işe yardımcı işleri" yürüten ancak 4857 Sayılı İş
Yasası’na tabi olarak çalışan diğer işçiler de TGS'ye üye olabilmektedirler. Ancak sendika üyesi
olabilecek şartlara sahip olan gazeteciler dahi sendikaya üye olmaktan çekinmektedirler, bunun
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altında patronajdan kaynaklı baskılar yatmaktadır. Zaman zaman sendika üyesi olmak işten
çıkarılmakla eşanlamlı hale gelebilmektedir. Sendikaya üye olmak yasal olarak koruma altında
olmasına rağmen, başka nedenler gösterilerek gazeteciler işlerinden çıkarılabilmektedir. Basın
işletmeleri bünyelerinde belli sayıda sendika üyesini barındırmayı tercih ederler, bu sayının
toplu sözleşme hakkını elde edebilecek kadar olmamasına da dikkat etmektedirler.
Basın çalışanlarının içinde bulundukları bu sorunlar günden güne artmaktadır. İş
alanının kısıtlı olması, var olan iş alanlarının da belli grupların ellerinde bulunması gibi etkenler
de gazetecilerin sisteme karşı çıkmasını engellemektedir. Herhangi bir sosyal güvencesi
bulunmadan çalıştırılan gazeteciler ise olayın başka bir yüzüdür.
Sonuç olarak, basın sektöründe yaşanan bu adaletsizliklerin önüne geçilmesi için 212
Sayılı Yasayla değişik 5953 Sayılı Yasa’nın gazeteciler için uygulanmasının yasal
düzenlemelerle zorunluluk haline getirilmesi gerekmektedir. Bu yasa çıktığı dönemde gazete
sahiplerinin de gazeteciler olmasından dolayı böyle bir madde konmaya gerek görülmemiştir,
ancak değişen koşullar böyle bir maddenin konulması ve denetimlerin yapılması gerektiğini
ortaya koymaktadır.
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12. BASIN İŞLETMELERİNİN TEMEL YAPISININ ANLAMI VE
ÖNEMİ
Basın işletmeleri, tüm bu yayın ürünlerini ortaya koyan işletmelerdir. İşletmeler; mal ve
hizmet vermek adına işlemekte olan birimlerdir. İşletmeler, insanların ihtiyaç ve taleplerini
karşılamak amacıyla üretim yapar ve hizmet sunarlar. Piyasada mevcut olan üretimin
arttırılması, gerekli hizmetin sunulması gibi yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen gelir,
işletmelerin en temel hedefleridir. Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi araçların üretim
yaptıkları ve faaliyet gösterdikleri işletmeler basın işletmeleridir. Son dönem içinde internet ve
mobil telefonlar da bu amaca hizmet etmektedir. Kısaca; basın işletmeleri yazılı , işitsel ve
görsel basından oluşur demek doğru olacaktır.
Basın işletmelerinde temel amaç, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik açıdan
kamuoyunu yansıtmak, bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve şekillendirmek olarak açıklanabilir.
Ancak bu temel hedef her basın işletmesi tarafından benimsenmeyebilir ve temel amaç karlılık
da olabilir, dolayısıyla bu tercih, her basın işletmesinin üst yönetim felsefesine göre değişir.
Basın İşletmeleri, yönetim felsefelerine ve amaçlarına göre oluşturdukları hedef kitleleri
doğrultusunda ürünlerini ortaya koymaktadırlar. Gazete, radyo, televizyon, dergi gibi araçlar
her ne kadar aynı hedef kitleye sahip görünüp ulaşsalar da, birbirlerini yok etme yoluna
gitmemişlerdir. Aynı hedef kitleyi paylaşan farklı basın işletmeleri, kitle kaybına sebep
olsalardı, sayıları bu kadar çok olan basın işletmeleri hayatlarını sürdüremezlerdi. Basın
işletmelerinin hayatlarını sürdürmeleri, medyaya duyulan ihtiyaç açısından büyük önem
taşımaktadır.

12.1. Basın İşletmeleri Diğer İşletmelerden Ayrılabilir mi?
Öncelikle, medya ürünlerinin önemli bir “umumi çıkar” durumu söz konusudur. Umumi
çıkar, bir kişinin ürün kullanımının ya da çıkarının başka birinin kullanım ya da çıkarını
etkilememe öğesidir. Her işletmede olduğu gibi basın işletmelerinde de, ekonomik anlamda kar
elde etmek amaçların başında gelir. Ancak basın işletmelerinin diğer işletmelerden farklı olarak
konumlandırılabileceği en önemli nokta; basın işletmelerinin ürettikleri sonucunda sunmuş
oldukları hizmetin, yukarıda da belirtildiği gibi umumi çıkara hizmet etmesi yani, kamu
yararına olmasıdır.
Basın İşletmelerinin ürettikleri mallar ile, (yani basın alanında malları, gazete,
televizyon ve radyo programları, dergiler gibi düşünürsek) basın işletmelerini bilgi ve hizmet
sektörü içinde değerlendirmemiz mümkündür. Basın İşletmelerinin ortaya koydukları faaliyet
ve emek sonucunda ortaya çıkardıkları, yani ürettikleri mallar, maddi anlamda insanların
ihtiyacını karşılamamaktadır. İnsanların bilgi edinme, haber alma, eğlenme gibi ihtiyaçlarını
karşılaması açısından, insanların ihtiyaçlarını karşılayan hizmet kuruluşlarıdırlar. Bu nedenle
basın işletmelerinin ürettikleri mallar dendiğinde, kamuoyuna sağladıkları yararlar
düşünülmelidir.
Basın işletmelerinin ürünlerinin faydalarını, ekonomik, siyasal ve sosyal kültürel
faydalar olarak ele almak mümkündür. Ekonomik faydaların içinde milli gelire katkıda
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bulunma ve iş alanı yaratma, siyasal faydaların içinde; milli bütünlüğü koruma, siyasal
kararların kamuoyuna aktarılması, yönetici otoriteleri uyarma, sosyal-kültürel faydalar arasında
ise kamuoyu yaratma ve yön verme, toplumu eğitme ve toplumun haber alma ihtiyacını giderme
gibi sıralamaktadır.

12.2. “Kâr Amacı” Sorunu
Basın işletmelerinin öncelikli amaçları arasında gelir elde etmek bulunmaktadır. Basın
işletmelerinin ürünlerinden olan dergilerde gelir, farklı şekillerde elde edilmektedir.
•

“Bazı dergiler öncelikli olarak okuyucudan gelen paraya dayanırlar.

•

Bazıları öncelikli olarak reklamcıdan gelen paraya dayanırlar.

•
dayanırlar.

Bazıları dışarıdaki bir partiden gelen paraya ve promosyon yapılabilecek bir şeye

İlginç olan ise, bu stratejilerin birbiri ardından zaman içinde gelişmiş olmasıdır. Buradan
görülebileceği gibi, işletmeler, tüzel yapılarına göre, zaman içerisinde kendilerine en kolay
yolla yarar sağlayacak şekilde, gelir elde ettikleri yolları belirlemektedirler.
Eleştirmenler, kurumların tüzel durumunun karakteristik özelliklerini gösteren haber
medyasının, demokrasiyi ya da modern sosyal sistemlerdeki potansiyel demokrasiyi yok
ettiğini ileri sürmektedirler. Bu görüş geniş ölçüde, bu tarz kuruluşların gelirlerini arttırmanın
diğer bütün amaçların üzerinde tutulmasına dayanmaktadır.
Basın İşletmelerini diğer işletmelerden farklı bir noktaya koyabilmemizi sağlayan
unsurlar, gelir ve kar elde etme amacıyla ikinci plana atılmaktadır;
Medya ürünlerini önce izleyicilerine-okuyucularına satmakta, sonrasında izleyiciokuyucularını da reklamcılara satmaktadır. Yani iki farklı müşteri grubu vardır. Basın
işletmeleri, yoğunluklu olarak gelirlerini ikinci müşteri grubundan elde etmektedir. Yani kar
pastalarının en büyük bölümünü reklamcılar belirlemektedir.
Reklamcılardan alınan gelirin, okuyucudan alınan gelirle kıyas kabul etmeyeceği
gerçeği ortadayken, basın işletmelerinin amacı, ürünlerini mümkün olduğu kadar çok müşteriye
( ya da bir anlamda tüketiciye) ulaştırmak ve bununla reklamcılardan para kazanarak karını
arttırmaktır. Reklam şirketleri, hangi basın kuruluşu olursa olsun, işletmenin sosyal
sorumluluklarına, görev ve meslek etiğine dikkat edip etmediği ile ilgilenmezler. Bu sebeple
basın işletmelerinin kar elde edebilmesi için yapacakları şey basittir; ortaya koyulan ürünün
niteliklerini önemsemeden, para gelmesi için üretim yapmak.
Para, ne türde ürün üretirseniz üretin gelmeye devam ediyorsa, o zaman müşteri odaklı
değil, ürün odaklı hale gelirsiniz. Mümkün olduğu kadar ucuz çıkarmaya hevesli hale gelirsiniz.
Piyasa durumunuz güçlü ise, ürünü ucuzlatıp aynı anda fiyatı da yükseltebilirsiniz.
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Değişiklikler meydana gelmektedir, ancak genellikle bu ürünü daha iyi yapmak yerine daha
ucuza çıkarmak yönünde olmaktadır.
Bu düşünceden hareketle, basın işletmelerini de içine alacak bir şekilde eleştiride
bulunmak mümkündür. Şayet gelir pastasının en büyük bölümünü oluşturan reklamcılar,
amaçladıkları hedef kitleye ulaştıklarını düşünüyorlar ve basın işletmelerine reklamlarını
vermeye devam ediyorlarsa, basın işletmeleri de ürünlerinin kalitesi konusunda farklılıklara
gidebilmektedirler. Reklamcıya satılan okuyucular, ikinci plana düşmüş duruma
gelmektedirler. Yani buradaki üretim kamu yararı gözetmekten çok, ürünün kendisine yönelik
olmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, maliyet düşürülerek ya da gerekli zaman ve emek
harcanmayarak, yine o ürün piyasaya çıkarılmakta, ancak olabileceğinden çok daha kalitesiz
ürünler üretilmiş olmaktadır. Bu gibi noktalarda, zaten basın işletme sahipleri, örneğin gazete
sahiplerini ele almak gerekirse, çıkarttıkları gazeteleri, kamuya yararlı olması, bilgilendirmesi,
eğlendirmesi, haber vermesi, yön vermesi, gündemi belirlemesi gibi özelliklerini ilk planda
tutmamaktadırlar.
Her yeni gün ürettikleri gazeteleri boyalı kağıtlar olarak görmektedirler. Hatta onları
oldukça net karlar getirebilen boyalı kağıtlar olarak algılamaktadırlar. Bu noktada yukarıda
belirttiğimiz, iki müşteri grubu, aslında tek müşteriye bağlanmaktadır. Yani ilk müşteri grubu,
ya da buna işletmelerin terimi ile hedef kitle diyebiliriz, diğer müşteri grubu için yani
reklamcılar için sadece bir araç olmaktadırlar. Bu nedenle aynen yukarıda kullanılan cümle,
somutlaşmaktadır; ürünler önce okuyuculara satılır, ve daha sonrasında okuyucular da
reklamcılara satılır. İşletmelerin gelir amaçları, burada halkın ve kamuoyunun çıkarlarının
önüne geçmektedir. Bu noktada; basın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran kamu yararı, ya
da bir diğer değişle umumi çıkarın önemsenmemesi durumunda, basın işletmelerinin herhangi
bir alandaki herhangi bir işletmeden farkının kalmayacağı görülmektedir.

12.3. Basın İşletmelerinde Üretim
Her işletmede gerektiği gibi basın işletmelerinde de üretimin yapılabilmesi adına,
işletmelerin bünyesinde toplanmış bazı faktörler bulunmak zorundadır. Üretimin sağlanması
açısından, temel öğeler yer, sermaye, emek, girişimci ve teknoloji olarak sıralanabilir.

12.3.1. Yer ve Sermaye
Her işletmede olduğu gibi, çalışmaların ve üretimin yapılacağı bir yerin olması, bir basın
işletmesi için gereklidir. Aynı şekilde sermaye de önemli bir unsurdur. İşletme kavramı: Maddi
ve beşeri öğeler (sermaye ve personel) den oluşan bir üretim birimi olduğuna göre, sermayesiz
herhangi bir işletme olamayacağı ortadadır. Üretimin gerçekleşebilmesi için gereken tüm
araçlar sermayedir.

12.3.2. Girişimci
Girişimci bir anlamda, yeni mal ve hizmet üreten veya bilinen mal ve hizmetlerin
kalitesini yükselten yeni üretim yöntemleri uygulayan, yeni organizasyonlar yaratan, yeni
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pazarlar bulan ve yeni hammadde kaynakları bulan kişidir. Basın işletmeleri ele alındığında,
girişimcilerin kendileri gazete sahipleri olabilmektedirler. Günümüzde gazete sahipleri basını
kendi iktidar ve zenginlik arayışlarını tatmin edecek bir araç olarak kullanmaktadır. Ancak
böyle bir yaklaşım basın işletmeleri açısından yanlıştır. Hem işletme içi çalışanlarına yönelik
olarak hem de işletme dışında okuyucu, ortaklar, dağıtım şirketleri vs. gibi dış çevre unsurlarına
karşı basın işletmelerinin etik, ahlaki ve sosyal sorumluluk alanlarında gösterdikleri hassasiyet
işletmenin imajını ve kurumsal kimliğini oluşturma açısından önem taşımaktadır. Basın
işletmelerinin, pazarlama iletişimi kapsamında, yöneticileri başta olmak üzere tüm
çalışanlarının etik ve sosyal sorumluluk görevlerine sadık olduklarını ortaya koymaları
gerekmektedir.

12.3.3. Emek
‘Medya insan işidir’. Bu görüş sıkça kıdemli medya yöneticileri tarafından
dillendirilmektedir. Ya da, bir müzik endüstrisi müdürünün ifade ettiği gibidir, ‘ biz sadece bir
fabrikada üretilen mala sahip değiliz, onun yerine 500 küçük fabrikamız var.’ Ürün her gün
yeniden yaratılmalıdır, bu bir yandan büyük bir avantajken, öte yandan medya şirketlerini
insanların gün be gün performanslarına bağımlı kılmaktadır.
İnsan emeği, yani iş gücü, basın işletmelerinde oldukça öne çıkan, hayati önem arz eden
bir öğedir. Üretimin bu aşaması en dikkat edilmesi gereken noktayı teşkil etmektedir.
Çalışanların her biri, o işletmenin amaç ve hedeflerine uygun hareket edebilme ve ortaya konan
ürünün kalitesi gibi noktalardan sorumludurlar. Bir basın işletmesindeki her birey, ayrı ayrı
kendi performansları, ortaya çıkan üründe geçen emeği ile, kuruluşun gerek kar elde etmesini,
gerekse toplumun haber, bilgi alması ya da eğlenmesini sağlamaktadır. Bir basın işletmesindeki
emekçiler, örnek vermek gerekirse bir gazetedeki, her tür yazı için edindikleri bilgi ve fikri bir
araya getirmektedirler. İşletmenin topluma sunduklarının arkasındaki güç, emekçilerdir. Bu
kişilerin işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için; basının en önemli kriterinden birini yani halka
hızla ulaşmasını sağlamaları gerekmektedir. Her gün, hatta her an, yeniden kendini ve ortaya
çıkardığı ürünü güncelleyip, son dakikaya uygun hale getirmesi gereken emekçiler için hız
önemlidir. Emeğin en kısa zamanda yerine ulaşabilmesi adına, günümüzde, teknolojinin
getirdiklerinden faydalanmak çok önemlidir.

12.3.4. Teknoloji
Basın işletmeleri, yüksek kuruluş sermayesi ve teknoloji kullanımını zorunlu kılan
işletmelerdir. Yüksek sermaye ve maliyet, ölçek ekonomisinin işlemesini kolaylaştırmakta ve
küçük ölçekli işletme yapıları için piyasa giriş engeli yaratmaktadır. Rekabeti sınırlayan bu
durum, büyük ölçekli işletmelere avantaj sağlarken, piyasada tekel yaratılmasını
kolaylaştırmaktadır. Basın işletmeleri ürün farklılaştırma yoluyla rekabet güçlerini
kazanmaktadırlar. Gazetenin görsel malzemesi (logo, sayfa düzeni vs.), politik eğilimi, haber
veriş tarzı, üslubu ve reklamları gibi özellikler sayesinde basın işletmeleri rekabet etmekte ve
pazardaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Zamanla ve kendilerinin dışındaki kuruluşlara karşı
yarışan bu sektörler, haberlerini ilk ulaştırabilen olmak ve ayakta kalabilmek adına, ihtiyaçları
ölçüsündeki teknolojiyi benimsemişlerdir.
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Teknolojinin hızla gelişmesi, yeni teknolojilerin eskileriyle yer değiştirmesi, eski
bilgilerin tazelenmesini gerektirmektedir. Her yeni teknoloji hızı getirirken, karşılığında yeni
bilgi edinmeyi istemektedir. Herhangi bir basın çalışanı, alışagelmiş olduğu eski teknolojiye
uyarak iş yaşamını sürdüremez. Bu nedenle gerektiği şekilde değişim yapılmalıdır. Bu tarz
değişiklikleri işletmeler kendi bünyelerinde, piramidin en üst noktasındakinden en altındakine
kadar yapmak durumundadırlar.
Bu değişimler anlamlı yeni idari meydan okumalar yaratmaktadır. Bilgili, yetenekli ve
bir medya alanında tecrübesi olan yöneticiler, değişik ekonomik, finansal ve işlevsel
karakteristikleri olan medyada sorumluluk alırlarken, bir ürün zinciri işleminde yeteneği olan
yöneticilerin, aniden birden çok ürünü yönetmesi istenmektedir. Bu değişimler problemlidir
çünkü medyadaki yöneticiler tipik olarak önemli iş eğitimi almadan ve strateji ve yönetimi,
portföy yönetimini kısıtlı anlayarak kurumlarda yetişmişlerdir.
Kısaca, yöneticiler de, çalışanlar da, eskiden bünyesinde olup, gelişip yetiştikleri
kurumların düzenlerini terk etmekte ve yeni teknoloji ile günümüz basınının gerektirdiklerini
yerine getirmektedirler. Teknolojik gelişmelerin büyük avantajları hız yani zaman kazanma
olduğu gibi, daha öncesinde birden fazla kişinin yapabildiği bir işi tek kişinin halletmesini
sağlayarak istihdamı olumsuz etkileyebilmektedir.

12.4.Sonuç
Hayatın her alanı gibi, basın işletmelerinin de zamanın gerektirdiği biçimde değişimlere
uğramaya başladıklarını söylemek mümkündür. Her ne kadar temel yapı kökünden
değişmeyecek olsa da, küçük farklılıklar zamana yayılarak değişimi oluşturacaktır. Özellikle
teknolojik gelişmeler, bize her geçen gün yapının daha ne kadar değişebileceği ile ilgili sorular
sormamıza neden olmaktadır. Örneğin Avrupa’da gözlemlenebilir bir şekilde medya firmaları
ve işletmeleri genişlemektedir. Başka medya işletmeleriyle işbirliği ya da başka sektörler ile
anlaşmalar yapılmakta ve büyüme amaçlanmaktadır.
Medya işletmeleri ve şirketlerini bekleyen değişimlerin yanı sıra, basın işletmelerinin
dikkat etmesi gereken en önemli konu, onları herhangi bir işletmeden ayıran özelliklere dikkat
etme gereksinimleridir. Medyanın sorumluluk dahilinde, insanların genel yararları
gözetilmelidir. Basın işletmelerinin üzerine düşen görev, ürettikleri ürünün; her zaman,
insanların istediklerini vermek değil, ihtiyacı olanı da vermek olmalıdır. Aksi taktirde üreticiler
sadece izleyici/ okuyucularına istediklerini yani popüler olanı vereceklerdir. Böylelikle
gerçekte olması gereken ya da sorumluluk dahilinde olan değil, talep doğrultusunda ürün
sunulmuş olacaktır.
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13. TÜRKİYE’DEKİ GÖRSEL MEDYADA SON DÖNEMDE
YAŞANAN GELİŞMELER VE TEKELLEŞME OLGUSU
Medya olarak adlandırılan bu vasıtaların gelişimi kitapla başlamış, daha sonra gazete,
radyo, televizyon ve son olarak internet ile çeşitlilik kazanmıştır. Medya, 15. yüzyılda baskı
tekniklerinde yaşanan gelişmeyi izleyen yıllarda endüstri olma yolunda ilk adımlarını atmış,
1900’lü yılların başında radyonun, ardından 1950’lerde televizyonun icat edilmesiyle büyük bir
atılım yapmış, son olarak internet, yakınsama ve sayısal teknoloji gibi dinamiklerle birlikte dev
bir endüstri kolu haline gelmiştir.
Çağdaş dünyada medya, demokrasinin en temel ilkelerinden biri olan “güçler ayrılığı
ilkesi”nin ayırdığı yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak görülmektedir.
Bu özelliği ortaya çıktığından beri medya, gerek içeriği, gerek misyon ve vizyonu, gerekse de
işletme yapısı bakımından belki binlerce kez incelenmiş ve akademik çalışmalara konu
olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya üzerinde güçlenmeye başlayan ve
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra dünya üstünde tartışmasız hâkimiyetini ilan eden
kapitalist ekonomik sistemin en önemli ve en temel mekanizmaları arasında görülen piyasa
mekanizmaları, tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektörü için de geçerlidir. Medyanın piyasa
sistemlerinden hangisine girdiği ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekle birlikte, son yıllarda
hemen hemen tüm ülkelerde, özellikle görsel medyada eksik rekabete dayalı piyasa
mekanizmalarına doğru bir kaymanın görüldüğü de bir gerçektir.
Türkiye’deki serüvenine 1952 yılında İTÜ TV ile başlayan ve 1968’de televizyon
yayınına başlayan TRT ile devlet eliyle devam eden görsel medya, 1990’lı yılların başlarında
ilk özel televizyonların yayın hayatına başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Yine 1993
yılında İnternet’in Türkiye’ye gelmesi ve hızla yaygınlaşması üzerine Türkiye’deki görsel
medya piyasasında, medya organlarının büyük holdinglere angaje olduğu farklı ve yeni bir
süreç başlamıştır.
Bu noktada unutulmamalıdır ki, özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’nin dışa
açılması ve liberal ekonomiye geçiş görüntüsü altında vahşi kapitalizme yol verilmesi
sürecinde, medya kuruluşları da dâhil olmak üzere hiçbir yerli işletme, yurtdışında ticari ya da
başka bir şekilde bağlantı kurduğu firma ve işletmelerden tam bağımsız bir şekilde hareket
edememektedir. En azından “artık moda olan böyle davranmaktır” düşüncesiyle,
yurtdışındakiler ne yaparsa Türkiye’dekiler de onu yapmakta, onların izinden yürümektedir.

13.1. Türk Görsel Medyasında Holdingleşme
Türkiye’de genel anlamda medyanın holdingleşme süreci daha eskilere dayanmakta
iken, görsel medyanın holdingleşmesi ve büyük medya gruplarının eline geçmesi süreci,
1990’ların başlarında ortaya çıkmış ve 1990’ların ikinci yarısında hız kazanmıştır. Özellikle
1993’teki Anayasa değişikliğiyle özel televizyonların önünün açılmasını takiben ortadan kalkan
Anayasal güvenceye sahip devlet tekelinin ardından, ardı ardına birçok televizyon kanalı
açılmış ve bu kanallar büyük sermaye gruplarının bünyesine katılarak görsel medya hızla
holdingleşmiştir.
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Türk basın sektöründeki egemenleşme
(oligopolleşme)
amaçlı gelişmeler
“küreselleşme” kavramının ortaya atıldığı 1980’li yıllarda Batı’yla eş zamanda başlamıştır.
Türkiye’de medya sektörüne yeni patronların girişi ve geleneksel medya sahiplerinin, yani
gazeteci aileden gelen patronların sahneden çekilmesi, 1979 yılında başlayıp, 1990’ların ilk
yarısında tamamlanmıştır. 1990’dan itibaren ise medya sektöründeki yoğunlaşma farklı bir
boyut kazanmış, artık pazarı bir şekilde paylaşmış olan büyük holdingler, bu sefer pastadan
daha büyük dilimler kapabilmek için birbirleriyle mücadele etmişler, bu arada bazı oyuncular
sektör dışına çıkmış/çıkarılmış, bazıları da sektörün içine girmiş/sokulmuştur.

13.1.1. Görsel Medyada Holdingleşmenin Kısa Geçmişi
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de medya, çok büyük yatırım ve cari harcama
gerektiren bir sektör. Gazete ve televizyon yayıncılığını işadamları gerçekleştirebiliyor. Sadece
medya sektöründe bulunan gazete sahibi işadamları da rekabete dayanabilmek için medya dışı
birçok alanda faaliyet göstermeye başladılar.
Türkiye’de görsel medyanın holdingleşmesi, özel televizyonların kurulmaya
başlamasıyla aşağı yukarı aynı süreçte başlamıştır. Çünkü bu tarihin öncesinde görsel medya
üzerinde, TRT tarafından deyim yerindeyse tepe tepe kullanılan bir devlet tekeli söz konusu
olmuştur. Örneğin 1990 yılında Star 1’i kurarak piyasaya giren Cem Uzan ve Ahmet Özal,
hâlihazırda zaten işadamıydılar. Daha sonra diğer kanalları kuran Kadir Has, Ayhan Şahenk,
Erol Aksoy, Mehmet Emin Karamehmet gibi isimler de “işadamı” olarak tanınmakta olup, bu
sürecin tek istisnası, gazeteci kökten gelen Dinç Bilgin’dir.
İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, bu süreçte medyanın holdingleşmesinin ve tekel
piyasalara doğru kaymasının en önemli nedeninin, siyasilerin medya desteğini talep etmesi,
siyasilerle yakın ilişkiler geliştirmek isteyen işadamlarının da bu nedenle medyaya girmesi
olarak açıklar. Ayrıca yine Sönmez’e göre bu süreçte medya yoğun promosyon faaliyetleriyle
kârlılığını artırmış, özel televizyonların açılması yeni reklam ve gelir alanları açmış, 1989
sonrası yaşanan düşük döviz kuruna dayalı ekonomik konjonktür işadamlarına ve medya
patronlarına büyük avantajlar sağlamış, medya grupları arasındaki anti-sendikal mutabakat ve
reklam alanındaki Doğan-Bilgin kartel denemesi, günümüz medya holdinglerinin oluşmasında
büyük ölçüde etkili olmuştur.

13.2. Medya Holdingleri
Bu bölümde, Türkiye’de var olmuş ve halen faaliyetlerini sürdüren, adına “medya
holdingi” denebilecek grupların yapıları ve gelişimi incelenecek, yukarıdaki verilerin ışığında
medyada holdingleşme hakkında bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır.

13.2.1.Doğan Grubu (Doğan Yayın Holding)
Günümüzde “medya” dendiğinde akla ilk gelen grup olan Doğan Grubu, ya da resmi
adıyla Doğan Yayın Holding, Doğan Holding’in medya alanındaki şirketlerinin tek bir çatı
altında birleştirilmesiyle 1980 yılında kurulmuştur. Yönetim kurulu başkanlığını Aydın

212

Doğan’ın yürüttüğü holding, 2007-2008 verilerine göre görsel medya piyasasının önemli bir
bölümünü elinde tutmaktadır. Bu sav hakkında Doğan Grubu’nun resmi internet sitesinde
verilen şu bilgi, bir fikir verebilmektedir: İlk günden bu yana hem tiraj hem de reklam gelirleri
açısından pazardaki en büyük aktör olan DYH’nin toplam konsolide net reklam geliri %49
artarak 1,5 milyar YTL’ye ulaştı. Türkiye reklam pazarı içerisindeki DYH payı da %41,6'dan,
%41,9'a yükseldi.
Medya sektörüne, 1979 yılında Milliyet’i satın alarak giren Doğan, 1994 yılında da
Hürriyet’i satın alarak gücünü perçinlemiş, 1992 yılında Ayhan Şahenk ile ortak kurduğu Kanal
D’yi de zamanla tamamen ele geçirerek medyanın en büyük patronlarından biri olmuştur. Daha
sonra 1998 yılında CNN ile yapılan anlaşma sonucu CNN Türk adlı haber kanalını kuran
Doğan, sırasıyla Doğan Telekom, Doğan Online, Doğan Kitap gibi şirketler kurarak yakınsama
ve entegrasyona girişmiş, 2005 yılında TMSF’den Star TV’yi satın almış ve 2007 yılında da DSmart dijital yayın platformunu kurarak medyanın büyük bölümünü kendi elinde toplamıştır.
Bugün bütün dünyada medya kuruluşları için benzer eleştiriler yapılmaktadır. Bunların
başında da, tekelleşme eğilimlerinin artmakta olduğu eleştirisi vardır. Oysa çağdaş teknik
gelişmeler, bırakın tekelleşmeye yol açmayı, tam aksine, tekelleşmeyi fiilen imkânsız noktaya
getirmiştir. (…) Yine bütün dünyadaki yaygın bir eleştiri de, medya sahiplerinin ellerinde aşırı
bir güç birikimi olduğudur. Bu da geçerli bir iddia değildir. Çünkü internet teknolojisi, yaygın
radyoculuk ve televizyonculuk, artık herkesin görüşlerini duyurabilme imkânı sağlamaktadır.

13.2.2. Erol Aksoy
Bankacılık sektöründe sıradan bir çalışanken banka patronluğuna kadar yükselerek
“altın bankacı” lakabını alan ve daha sonra medya sektörüne “transfer” olan Erol Aksoy,
sektörde ilk olarak Dinç Bilgin ve Ercan Arıklı’yla ortaklaşa çıkardıkları “Söz” gazetesiyle
adını duyurmuştur. Daha sonra 1990’ların başlarında Hürriyet’in %25 hissesini satın alan
Aksoy, Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olan Show TV’yi de satın almış ve yine Türkiye’nin
ilk şifreli yayın platformu Cine 5’i kurmuştur.
1996’da Show TV, Cine 5, Show Radyo, Alo Show, Marie-Clarie, AKS-TV Filmcilik
ve Reklamcılık, İletişimsan-Eksen Yayıncılık ve Dağıtım, MEPAŞ Pazarlama, Universal
Yayıncılık ve Uluslararası Moda ve Yayıncılık firmalarının sahibi olan Aksoy, 1999 ve 2001
yıllarında art arda patlayan iki büyük ekonomik krize dayanamamış, BDDK’nın, Erol Aksoy’a
ait olan İktisat Bankası’na el koyarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)
devretmesiyle Aksoy’un çizgisi aşağı doğru bir eğilim göstermiş, bu süreçte Aksoy, dergi grubu
ve Cine 5 dışında bütün medya şirketlerini kaybetmiş, bir süre sonra TMSF Cine 5’i de
devralmıştır.

13.2.3. Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding)
Türkiye’nin en büyük ikinci medya grubuna sahip olan Çukurova Holding, 1977 yılına
kadar medya piyasasında bulunmamış, 1977’de Akşam gazetesini satın alarak medya
piyasasına adım atmış, ancak 12 Eylül Müdahalesi sonrasında gazeteyi devretmek zorunda
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kalmışlardır. Sanayi ve ticaret alanlarında, neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
beri büyük atılımlar yapan holding, 1995 yılında Türkiye’nin ilk GSM operatörü olan Turkcell’i
kurmuştur.
İlk olarak 1990’ların başında işadamı Dinç Bilgin’in sahibi bulunduğu Medya
Holding’e hissedar olan Mehmet Emin Karamehmet, yakın dönemde ise medyaya daha fazla
önem verdi.(…) Günümüzde, Çukurova Grubu’nun sahip olduğu medya kuruluşları arasında
Show TV, Cine-5, SKY Türk, Show Radyo, Alem FM, Akşam ve Güneş gazeteleri ile Alem
ve Platin dergileri bulunuyor.
2002 yılında Fon’dan (TMSF) Show TV’yi satın alan, aynı yıl Türkiye’nin ilk dijital
yayın platformu Digitürk’ü, 2003 yılında da haber kanalı SkyTurk TV’yi kuran Çukurova
Holding, bu üç kanalın yanı sıra Akşam, Güneş ve Tercüman gazetelerine ve Cumhuriyet
gazetesinin hisselerinin %40’ına sahiptir. Ayrıca Çukurova Holding, Aslı Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş., Basın Yatırım San. ve Tic. A.Ş., MEPAŞ Medya Pazarlama, Eksen
Yayıncılık, MTM Haber Yatırım A.Ş.’nin ve Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcılarından
biri olan Superonline’in de sahibidir.

13.2.4. Dinç Bilgin
İzmir’de, Ege’nin en büyük gazetesi olan Yeni Asır’la medya piyasasına giren Dinç
Bilgin, 1985 yılında İstanbul’da Sabah’ı çıkarmaya başlamıştır. Zaman içinde gazeteyi
tutundurmayı başaran Bilgin, bir süre sonra görsel medyaya da atılarak Satel’i kurmuş, kanal
daha sonra “atv” adını almıştır.
Medyanın birçok etik kuralını çiğnediği için sık sık eleştirilen Dinç Bilgin, medyadaki
diğer büyük holdinglerle rekabet edebilmek için 1997 yılında Cavit Çağlar’la beraber Etibank’ı
Özelleştirme İdaresi’nden satın almıştır. Kısa bir süre sonra Etibank’ın yönetimini tamamen
kendi eline alan Bilgin, bankanın kaynaklarını kendi şirketleri lehine kullanınca, BDDK
Etibank’a el koyarak bankayı Fon’a devretmiştir. Fon’a olan borçlarını ödeyebilmek için Sabah
ve atv’yi Çukurova Holding’e ve Turgay Ciner’in başında bulunduğu Park Holding’e satmak
zorunda kalan Bilgin, böylece yazılı ve görsel medya piyasasından çekilmiştir. Ancak bir süre
sonra Dinç Bilgin, elinde bir belgeyle TMSF’ye başvurarak Merkez Grubu’na %50 ortak
olduğunu ortaya koymuştur. Aslında bu belge, yani anlaşma, daha sonra başka bir anlaşmayla
hükümsüz hale getirilmişti. Bilgin bu anlaşmanın aslını kendine saklayarak renkli bir
fotokopisini imha etmesi için Ciner’e vermiş, böylece Ciner’i kandırmıştır. Bunun üzerine de
TMSF, Bilgin’le Ciner’in muvazaalı işlem yaptığına kanaat getirerek gruba tekrar el
koymuştur. Ciner’in yürütmenin durdurulması talebine de ret cevabı vermiştir.
Bu sürecin, Sabah gazetesinin Doğan Grubu hakkında POAŞ’ta yolsuzluk yapıldığı
haberlerini yapmaya başlamasından hemen sonrasına denk gelmesi anlamlıdır. Bu dönemde
Sabah’ta çalışan yönetici ve köşe yazarları, özellikle Yavuz Semerci ve Fatih Altaylı, bu işin
ve Dinç Bilgin’in arkasında Aydın Doğan’ın olduğuna hemen hemen emindirler. Hatta Yavuz
Semerci, Dinç Bilgin’in tarihinin, ortak iş yaptığı insanları eninde sonunda deşifre etmeye
dayandığını belirtmektedir.
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13.2.5. Turgay Ciner (Park Holding)
Ciner ismi madencilik dünyasında ve BJK camiasında daha önce çok duyulmuştu ama
medyada duyulması 2000’e rastlamıştır. Sabah Grubu’ndan sonra Cumhuriyet’e de ortak olan
Ciner’in medyada 4, enerji ve madencilikte 13, savunma sanayinde 1, ticaret ve finans
sektöründe, hizmet ve ulaştırma sektöründe 15 şirketi Park Grubu adı altında toplanmıştır.
Kendi ifadesiyle 12 bin çalışanı vardır. Şirketler, ağırlıklı olarak enerji ve madencilik
sektöründedir
Bir süre sonra Sabah ve atv’nin tamamını ele geçiren Ciner, daha sonra Türkiye’nin en
büyük haber sitesi olan Habertürk.com’u ve haber kanalı Haber Türk TV’yi devralarak ülkenin
sayılı büyük medya gruplarından biri haline gelmiştir. Bir süre sonra, yukarıda anlattığımız
gibi, Ciner’in Sabah ve atv için Dinç Bilgin’le muvazaalı işlemlerde bulunduğu ileri sürülmüş,
bunun üzerine Sabah ve atv’nin de içinde bulunduğu Merkez Yayın Holding’e BDDK
tarafından el konmuş, holding Fon’a devredilmiştir.
Görsel medya alanında halen Habertürk.com sitesini, Kanal 1’i ve Haber Türk TV’yi
elinde bulunduran Ciner, 2009 yılında “Gazete Haber Türk” adlı yeni bir gazete çıkarmaya
başlamış, 27 Ocak 2010 tarihinde ise, dünyanın en önemli borsa televizyonlarından biri olan
Bloomberg TV ile yaptığı lisans anlaşması uyarınca Kanal 1 televizyonunun adını “Bloomberg
HT” olarak değiştirmiştir.

13.2.6. Doğuş Holding (Ferit Şahenk)
1999 yılına kadar medya ile ilgili tek işi, 1993 yılında Aydın Doğan ile ortak olarak
Kanal D’yi kurmak olan Doğuş Holding, daha sonra bu kanalı Doğan’a satarak bir süreliğine
medyadan çekilmiş, otomotiv, inşaat, turizm gibi diğer sektörlerdeki yatırımlarına devam
etmiştir. Alman otomobil firması Wolksvagen’in Türkiye distrübitörü olan Doğuş Grubu,
1999’da Cavit Çağlar’a ait iken TMSF’ye geçen NTV’yi alana kadar medya piyasasından uzak
durmuştur.
Grup, 1999’dan bugüne geçen on yıl içinde görsel medyada büyük atılımlar
gerçekleştirmiş olup, NTV Spor, CNBC-e, NBA TV, e2 ve Kral TV gibi kanalların yanı sıra,
başta National Geographic olmak üzere birçok yabancı görsel medya kuruluşunun da
Türkiye’deki lisansörüdür. Grup ayrıca ntvmsnbc.com adlı bir haber portalına sahip olup, bu
portalda Web 2.0 teknolojisi kullanmaktadır.

13.2.7. Çalık Holding
Çalık Holding, 2008 yılına kadar medya alanında görülmemekteydi. Daha doğrusu,
medya sahipliği anlamında Çalık Holding’in ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Çalık’ın adı
bile geçmemekteydi. Bu döneme kadar ağırlıklı olarak tekstil ve enerji sektörlerinde başarılı
yatırımlar gerçekleştirmiş olan Çalık Grubu, bugün bile özellikle enerji alanında akla ilk gelen
firmalardan biri konumunda olup, ülkenin en eski sanayi kuruluşlarından biridir.
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13.2.8. Albayrak Holding
Faaliyetlerine 1952 yılında inşaat sektörü ile başlayan Albayrak Holding, 1982 yılında
personel taşımacılığı faaliyetine girmiş, özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemlerdeki hızlı yükselişi ile dikkatleri
üzerine çekmiştir. 1997 yılında Yeni Şafak gazetesini kuran Albayrak Grubu, 2005 yılında ATR
televizyonu ile görsel medya dünyasına da adım atmıştır. Televizyon kanalın adını 2007 yılında
“TVNET” olara değiştiren Albayrak Holding, kurucusu Hacı Ahmet Albayrak’ın oğulları
tarafından yönetilmekte, grubun medyayla ilgili işlerinin başında ise Ahmet Albayrak
bulunmaktadır.

13.2.9. Ethem Sancak
İlaç dağıtım pazarının %40’ını elinde tutan Hedef Alliance’nin sahibi olan Ethem
Sancak, medya sektörüne 2004 yılında Star gazetesinde Ali Özmen Safa ile ortak olarak
girmiştir. Daha sonra gazetenin tamamını devralan Sancak, 2007 yılında haber kanalı Kanal
24’ü kurarak görsel medya piyasasına da giriş yapmıştır. Daha sonra Kanal 24’ü de elden
çıkarmıştır.

13.2.10. Korkmaz Yiğit
Türk yazılı ve görsel medya piyasasına hızla girip yine hızla çıkan bir başka işadamı
ise, karıştığı skandalla 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin (ANAP-DSP-DTP / “ANASOLD”) düşmesine neden olan Korkmaz Yiğit’tir.
1998 yılında Merkez Grubu’ndan Yeni Yüzyıl’ı, Doğan Grubu’ndan Milliyet’i satın
alan ve Kanal 6, Kanal E, Genç TV ve Renk TV gibi kuruluşlara da ortak olan Yiğit, son olarak
da özelleştirme ihalesiyle Türkbank’ı satın almıştır. Ancak ihalenin hemen sonrasında Korkmaz
Yiğit’in mafyayla ilişki kurduğu, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’ın da bu ilişkiden haberdar
olduğu ve Yiğit’i desteklediği ortaya çıkınca, Korkmaz Yiğit medya piyasasına girdiği hızla
çıkmak durumunda kalmış, Aydın Doğan Milliyet’i satmaktan vazgeçmiş, üstüne üstlük 55.
Hükümet de düşmüştür. Daha sonraları dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, içinde bu olayın da
bulunduğu birtakım suçlamalar sonucunda Yüce Divan’da yargılanmış ve beraat etmiştir.

13.3. Türk Görsel Medya Piyasasının Yapısı
Türk görsel medya piyasasının, çeşitli farklı özellikleriyle farklı piyasa yapıları içinde
yer aldığı ileri sürülebilmektedir. Ayrıca incelemesi yapılan Türk görsel medya piyasasının,
farklı dönemlerde farklı piyasa türlerinin içine girdiği de rahatlıkla ileri sürülebilir.

13.3.1. Tam Rekabet Piyasası Özelliği
Sektörde çok sayıda firma (satıcı) ve çok sayıda alıcı bulunması, sektöre giriş ve çıkışın
hukuken serbest olması ve bazı tam rekabet şartlarının sağlanabiliyor olması nedeniyle Türk
görsel medya piyasasının tam rekabet piyasası özelliği gösterdiği ileri sürülebilir. Ancak
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piyasada var olan holdingleri ve bu holdinglerin elinde birden fazla TV ve radyo kanalı ve
internet sitesi bulunduğu ve zaman zaman etik dışına çıkan mücadeleler ve bazı oyuncuların
devlet eliyle piyasa dışına çıkarılması ve yine ters yönde, Çalık Holding olayında olduğu gibi
bazı oyuncuların dolaylı devlet desteğiyle piyasaya sokulması göz önüne alınırsa, Türk görsel
medya piyasasının tam rekabet özelliği göstermediği, her yönüyle eksik rekabet piyasası
özelliği gösterdiği görülebilir.

13.3.2. Monopol Piyasa Özelliği
Türk görsel medya piyasası, 1990 yılına kadar kelimenin tam anlamıyla bir tekel
(monopol) piyasa sistemine tâbi idi. Çünkü bilindiği üzere, bu döneme kadar, Anayasa’nın 133.
maddesi gereğince radyo ve televizyon yayınları sadece ve sadece devlet eliyle
yapılabilmekteydi. Bu da, Rona Turanlı’nın ifadesiyle ‘bazen yasa koyucunun saptadığı
koşullar da tekel yaratabilir.’ savına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 1990 yılına kadar Türk
görsel medya piyasası, monopol piyasa, hatta daha doğru bir ifadeyle “yasal/hukuki tekel”
özellikleri göstermektedir.
Günümüzde ise, piyasanın yaklaşık yarısını kontrol altında tutan, gücü ve kamuoyu
oluşturma etkinliği açısından Türkiye’nin tartışmasız en büyük medya grubu olan Doğan Yayın
Holding’in varlığı nedeniyle “monopol piyasası” olarak adlandırılabilmektedir. Bu tez,
Turanlı’nın ifade ettiği ‘psikolojik tekel kavramı’ göz önünde bulundurulduğunda doğru da
kabul edilebilir. Çünkü günümüzde “medya” dendiğinde Türk halkının aklına Doğan Holding
ve Aydın Doğan gelmektedir. Ancak monopol piyasanın en önemli ve en belirleyici özelliği
olan “fiyatın tek bir satıcı tarafından belirlenmesi” özelliğini görememekteyiz. Çünkü piyasada
başka büyük firmalar da bulunmakta olduğu ve bu firmalarla Doğan Yayın Holding arasında
ciddi, hatta zaman zaman çirkinleşen bir rekabet ortamı mevcut olduğu için Doğan Yayın
Holding, sanıldığı kadar rahat hareket edememekte, bu durum da, Türk görsel medya
piyasasının bir monopol piyasa özelliği gösterdiği tezinin, “psikolojik tekel” kavramı dışında
tam manasıyla geçerli olmadığını göstermektedir.

13.3.3. Tekelci Rekabet Piyasası Özelliği
Tekelci rekabet piyasasının “satıcı firmaların kendi öz veya özel bir müşteri grubu
oluşturmayı başararak, o müşteriler karşısında tek satıcı gibi karar verebilme” özelliğinden yola
çıkarak, bütün medya gruplarının piyasada tek belirleyici güç olmaya çabalaması, özellikle
muhafazakâr grupların varlığı ve yukarıdaki şartı bir ölçüde gerçekleştirmiş olması nedeniyle
Türk görsel medya piyasasının tekelci rekabet piyasası özelliği gösterdiği ileri sürülebilir.
Ancak günümüz teknolojisinin gösterdiği gelişme nedeniyle tüketicilerin, sözgelimi tek bir
tuşla veya tek bir tıklamayla bir başka medya grubuna ait kanalı veya internet sitesini
kullanabilmesi ve muhafazakar gruplar hariç -ki onlar da ancak bir ölçüye kadar bunu
başarabilmişlerdir- diğer hiçbir medya grubunun kendine has tüketici kitlesini tam manasıyla
oluşturamamış olması nedeniyle, Türk görsel medya piyasası, tekelci rekabet piyasası özelliğini
tam anlamıyla göstermemektedir.
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13.3.4. Oligopol Piyasa Özelliği
Hatırlanacağı üzere piyasada satıcı sayısının az, alıcı sayısının çok olması durumunda,
bu piyasaya “oligopol piyasa” adı verilmektedir. Ancak buradaki azlık ve çokluk kavramının
sayıdan çok etkinlik anlamında olduğu göz önünde bulundurulursa, Türk görsel medya
piyasasının büyük ölçüde “oligopol piyasa” olduğu gözlenebilir. Piyasadaki satıcı (firma) sayısı
çok olmakla birlikte, fiyatın, yani reyting ve rank’in belirlenmesi, tamamen büyük medya
gruplarına ait TV’ler ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasada bulunan ve
etkinliği, kamuoyu oluşturma gücü korkunç boyutlara ulaşmış olan birkaç büyük satıcı,
piyasanın tüm gidişatını ayarlamakta, tüketiciler (alıcı) de bu duruma, alışkanlık ve etkinlik gibi
çeşitli sebeplerle belirleyici ölçüde müdahale edememektedir. Bu nedenle Türk görsel medya
piyasası için “oligopol piyasa” özelliklerini gösterdiği savı, büyük ölçüde gerçeklik
oluşturmaktadır.
Türk basını için
‘tekelleşme’
kavramı yerine egemenleşme kavramının
kullanılabilirliği söz konusudur. Daha önce söz edildiği üzere ‘tekel’ bir ürünün tek bir
satıcısının olduğu piyasalar için geçerlidir. Türk basın sektöründe ise tek değil, birkaç büyük
oyuncunun konumlanışı söz konusudur, bu yapı oligopol piyasa olarak tanımlanır. Oligopol
piyasaların iki temel özelliği vardır: az sayıda firmanın varlığı ve sektöre girmenin zorluğu.
Basın sektöründe üretilen ve dağıtılan içerik özelliklerinden ötürü birçok sektörden farklı
olduğu için sıradan oligopol piyasalardan kimi noktalarda ayrılır. Bundan ve anlamdaki
çarpıcılıktan ötürü oligopolleşme (egemenleşme) yerine ‘tekelleşme’ kavramı literatüre
yerleşmiştir. Medyada tekelleşme ile kastedilen az sayıda firmanın ya da kurumun kitle iletişim
araçlarının mülkiyetine sahip olmasıdır.
Toparlamak gerekirse, Türk görsel medya piyasası, birden fazla büyük oyuncunun
bulunması ve “fiyat”ın (reyting ve site rank’i) bu büyük oyuncular tarafından belirlenebilmekte
olması ve tüketicilerin bu fiyatı kabullenmesi, yani her ne kadar tek bir hareketle bir başka
oyuncuya ait firmaya geçebilme şansı olsa da en çok izlenen kanallara ve en çok tıklanan
internet sitelerine yönelmesi nedeniyle, teorik alanda büyük ölçüde oligopol piyasa özelliği
göstermektedir. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye’de “medya” dendiğinde akla Aydın
Doğan’ın gelmesi ve Doğan Grubu’nun bütün medya piyasasının önemli bir bölümünü elinde
tutması, her yönüyle bir “psikolojik tekel” görüntüsü arz etmektedir. Kaldı ki, zaten tekel
olabilmek için piyasanın %100’lük bölümüne egemen olmak çok da gerekli değildir. Psikolojik
tekel olabilmek, bir firma için yeterlidir. Bu nedenlerle Türk görsel medya piyasası için, teorik
alanda “oligopol”, pratik alanda ise, tam olarak karşılamasa da, “psikolojik tekel piyasası”
denebilir.
‘Tekelleşme’ iktisat kavramı olarak Türk medya sektörü için doğru (En azından yeterli
ve tatmin edici) bir tanımlama değildir. Tekel, bir ürünün tek bir satıcısının olduğu piyasalardır.
Oysa Türk medya sektöründe tek değil ama sınırlı sayıda firma faaliyet göstermektedir. Bu yapı
oligopol piyasalar olarak tanımlanır. Oligopol piyasaların iki temel özelliği vardır; az sayıda
firmanın olması ve sektöre giriş zorluğu (sektöre giriş maliyetlerinin yüksek olması). Medya
sektörünün ürettiği ve dağıttığı içerik, özelliklerinden dolayı diğer birçok sektörden farklı ve
fazla dışsallıklara sahip olduğundan, sıradan oligopol piyasalardan bazı noktalarda ayrılır. Bu
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sebeple ve anlamının çarpıcılığından dolayı medya sektörü için “tekelleşme” kavramı literatüre
yerleşmiştir. Medyada tekelleşme ile kastedilen az sayıda firmanın kitle iletişim araçlarının
mülkiyetine sahip olmasıdır. Medya alanında tekelleşme kamu tekeli ya da özel mülkiyet tekeli
şeklinde yapılanmış olabilir. Özel mülkiyetin hâkim olduğu tekeller de kendi içinde
farklılaşdırılabilir. Aynı alanda faaliyet gösteren birden fazla işletmeye sahip olmak, aynı
sektörde faaliyet alanları farklı birden çok işletmeye sahip olmak ya da farklı sektörlerde birden
fazla işletmeye sahip olmak gibi. Türk medya sektöründe tekelleşmenin her türlüsü mevcuttur.

13.4. Medyada Holdingleşmenin Etkileri
Dünya, son yıllarda ciddi ve hayati bir sapağa gelmiştir. Özellikle son yıllarda yaşanan
gelişmelerden sonra dünyanın iktisadi hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak, medya
piyasası da bundan nasibini alacaktır. Çünkü gelecek sınaî firmalardan çok, gerek kamuoyu
oluşturma gücü, gerek yönetim erkleri üzerindeki etkisi, gerekse de sahibine sağladığı sonsuz
güç kaynağı ile iletişim ve medya sektörünün olacaktır.
Yirminci yüzyılda, büyük şirketler basit atom üreticileriyken: petrol, elektrik ve
elektroteknik, kimya, otomotiv ya da siderürji şirketleri ya da ticari zincirleriyken yirmi birinci
yüzyılın büyük konsorsiyumları, haber, iletişim ve kültür şirketleri yani global medyatik
pazarda güç sahibi olan şirketler olacaklar.

13.4.1. Editoryal Bağımsızlığın Yitimi ve Otosansür
Mülkiyet yapısının değişmesiyle, medya sahibinin çıkarları doğrultusunda yayın yapan
basını; eskiden hükümet ve siyasal iktidarlar sansür ederlerken, bugün içsel bir sansür söz
konusudur. Gazeteci, kimi zaman direkt bir baskı altında olmasa dahi, medya sahibinin
çıkarlarını içselleştirerek, sansür uygulamaktadır.
Holdingleşen medya, eskisine göre haber, yazı ve yorumlarda özgür değildir. Aksine,
Chomsky’nin yukarıda sayılan süzgeçlerine yenilerini eklemek durumundadır. Örneğin bir
medya holdingine bağlı olan bir medya kuruluşu, bağlı olduğu grubun maddi çıkarlarının ve varsa- siyasi duruşunun aksine haber, yazı ve yorumlara yer veremez. Aksi durumda baskı ve
görünür/görünmez sansür hamleleriyle karşı karşıya kalma tehlikesi vardır, bu nedenle de
gazeteci, haberini, yorumunu, yazısını yazarken kendi hür ve özgür aklı ve iradesiyle değil,
mesleğinin doğasının aksine birçok dengeyi hesaplayarak yazmak durumundadır. Bu da yavaş
yavaş editoryal bağımsızlığın yitirilmesine, zamanla da aynı gruba veya holdinge bağlı medya
kuruluşlarının, farklı farklı medyalar değil de, tek bir medya aracı imiş gibi birbirinin tıpatıp
aynı ya da çok benzer haber ve yorumlara yer vermesine neden olmaya başlar. Bu duruma basın
ve medya piyasasına “otosansür” de denir.
Bugün medyanın çeşitli güç odaklarından gelen birtakım etkiler ve baskılar altında
kaldığı, ayrıca olmaması gereken çıkar ilişkileri içinde bulunduğu ve bunların sonucunun
yayınlara yansıdığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Bu durumda gerçek anlamda bir editoryal
bağımsızlıktan söz etmek zordur.
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13.4.2. Kültür Yozlaşması
Medyanın temel görevlerinden biri de eğlendirmektir. Ancak holdingleşen medya, tiraj,
reyting ve rank uğruna, ulusal kültür ve ahlaka bile aykırı tutum ve davranışları, programları,
allayıp pullayıp “eğlence” adı altında sunmaktadır. Bu tip yayınlar ve bu programlarda sunulan
“tatlı hayat” da gençleri ve özellikle de çocukları etkilemekte, böylece ulusal kültür de giderek
yozlaşmaktadır.

13.4.3. Medya Patronlarının Suistimali
Yukarıda “İktidar Baskısı” başlığı altında irdelenen durum, tersi için de geçerlidir. Yani
bazen de medya patronları, ellerinde bulundurdukları kitle iletişim araçlarını kendi şahsi yahut
ticari çıkarları için de kullanabilmektedirler. Yani ellerinde bulunan medya gücüyle siyasi
iktidarı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeyi isteyebilmekte, bu yönde hükümet lehine
yahut aleyhine yayın yaptırabilmektedirler. Kaldı ki, bazı medya patronlarının bu sektöre
girmesinin nedeni de budur.
Medya patronlarının medyayı suiistimal etmesi, özellikle koalisyon hükümetleri
dönemlerinde daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Çünkü bu dönemlerde hükümetler
yeterince güçlü değildir ve gerektiğinde medya patronunun üstüne istediği ölçüde gidemez.
Ayrıca medya patronları da birkaç partiden oluşan bu hükümetler döneminde bir denge kurma
şansına sahiptirler. Sözgelimi iktidar ortağı X partisi ile arası bozulan medya patronu, Y partisi
ile arasını düzgün tutarak işlerini yolunda götürmeye devam edebilmektedir.

13.4.4. Sektörel Dayanışmanın Yitimi
Holdingleşen medyada piyasa rekabeti bazen son derece çirkin ve etik dışı boyutlara
ulaşmakta, bazen de siyasi ayrım, holdingleri birbirlerine, kelimenin tam anlamıyla düşman
etmektedir. Bu durum da herhangi bir medya kuruluşunun zor duruma düşmesi durumunda
diğer grupların zordaki medya grubunu “mesleki dayanışma” adıyla bile olsa desteklememesi,
savunmaması, hatta belki de ellerini ovuşturması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle
“Bugün bana, yarın sana” sözü, medya piyasasında çok da geçerli bir söz değildir.

13.4.5. Dışa Bağımlılık
Holdinglerin IMF, Dünya Bankası ve AB gibi kuruluşlardan çıkarları bulunmaktadır.
2001 krizinin öncesinde olduğu gibi ülkede döviz kuru düşük olduğunda yurtdışından düşük
faizli krediler bulabilmekte, ülkelerin bu tip uluslar üstü kuruluşlarla olan ilişkilerinden
faydalanabilmektedirler. Bu nedenle bu kuruluşların aleyhine yayın yapamaz, onları
eleştiremezler.

13.5. Çözüm Önerileri
Anlaşılacağı üzere medya, bugünkü yapısıyla ne özgür habercilik yapabilir, ne de
dördüncü kuvvet olma özelliğinin en önemli sonucu olan denetleme görevini layıkıyla yerine
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getirebilir. Ancak yapılan bunca tespitin ardından, birtakım çözüm önerileri getirmeden
çalışmayı bitirmek, verilen emeklerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Yani, medyanın özgür
ve bağımsız habercilik anlayışıyla hareket edebilmesi için neler yapılması gerektiği de ortaya
konmalıdır.

13.5.1. Immediast Bildirgesi
Aslen ABD’de faaliyet gösteren ancak dünyanın her yerinde örgütlenme çalışmalarına
devam eden, başını ünlü dilbilimci Noam Chomsky’nin çektiği Immediast grubu, medyanın
mevcut sermaye yapısından ve kapitalist holdinglerin uhdesinden kurtarılarak tekrar halkın
eline verilmesi gerektiğini savunmakta ve adına “Immediast Bildirgesi” denen bir manifestoyla
neler yapılabileceğini sıralamaktadır.

13.5.2. “Başka Bir İletişim Mümkün” Paneli Eylem Çağrısı
3-5 Kasım 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Bağımsız
Medya Forumu’nun sonunda yayımlanan “Eylem Çağrıları” adlı bildiride ifade edilen
faaliyetler, medyanın fikirce ve sahiplik açısından tekelleşmesinin önüne geçebilecek nitelikte
olabilmektedir. Bu bildiride tam bir fikir özgürlüğüne sahip ve demokratik bir medya dünyası
için, yapılması önerilen eylemler yaygın medyanın, yerel ve bağımsız medya ile hükümetlerin
neler yapması gerektiği sıralanmakta, özellikle de medyanın mülkiyet yapısının değişmesi
gerektiğinin altı çizilmektedir.

13.5.3. Ne Yapmalı?
Medyanın piyasa basıncından özerkleştirilebilmesi için ilk yol, bütün medya
mensuplarının “şucu, bucu, şuradan, buradan” ayrımı yapılmaksızın tam ve etkin bir dayanışma
içinde olmasından geçmektedir. Bu fikir bir hayli ütopik görünse de bu dayanışma, birçok
sorunun çözümü olabilir. Herhangi bir medya mensubunun haksızlığa uğramasına medyanın
bütün unsurları karşı çıkarsa ve direnç gösterirse, yavaş yavaş bu haksızlıklar azalacaktır.
Bunun örneği, 212 sayılı yasa çıktığında yaşanmış ve başarılı da olunmuştur. Hatırlanacağı
üzere 212 sayılı yasa çıkarıldığında gazete sahipleri üç gün boyunca gazete çıkarmama kararı
almışlar, gazeteciler ise birleşerek bu üç gün boyunca “Basın” adlı bir gazete çıkararak direniş
göstermişlerdir. Bugün medyada görev yapan insanlar da buna benzer bir direniş gösterebilirler.
Medyanın özgürleşebilmesi için izlenebilecek bir başka yol ise, “devlet eliyle
özgürleşme”dir. Bilindiği gibi bugün emek örgütlenmesinin bulunmadığı neredeyse tek sektör,
medya sektörüdür. Türkiye Gazeteciler Sendikası, bir medya sendikası olarak varlığını
sürdürmektedir, ancak artık hiçbir etkinliğinin kalmadığı, 2008 yılı sonlarında başlayıp 2009
yılı ortalarında sona eren Sabah ve atv grevlerinden de anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği’ne
girmeye çabalayan Türkiye, AB Müktesebatı’na adaptasyon sürecini yaşamakta iken, medya
sektöründe sendikalaşmanın zorunlu tutulması, AB yolunda da ülkemize ciddi bir koz
sağlayabilir. Devlet, koyacağı yasal düzenlemelerle gazete, radyo ve televizyonlarda,
sendikanın toplu sözleşme yapabileceği ölçüde sendikalı çalışan istihdam etmeyi zorunlu
tutarsa, hem günümüz medya çalışanları arasında ciddi ölçüde hissedilen örgütsüzlük sıkıntısı
221

aşılabilir, hem de AB müzakere sürecinde ülkemize bir avantaj sağlanabilir. Ancak böyle bir
düzenlemenin yapılabilmesi, günümüz şartlarında zor görünmektedir.

13.6. Sonuç
Türkiye’de yarım yüzyıla yakın bir geçmişi olan görsel medya, yukarıda da özetlendiği
gibi önce devlet tekelinde gelişmiş, özellikle 1990’lardan itibaren de özel sektör yatırımlarıyla
farklı bir piyasa yapısına sahip olmuştur. Ağırlıklı olarak eksik rekabet piyasası özelliklerini
gösteren Türk görsel medya piyasası, son yıllarda ciddi tekelleşme belirtileri göstermektedir.
Bu durum da, medyanın bağımsızlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü medya
organları büyük holdinglerin ve sermayenin elinde olduğu sürece, bağlı olduğu grubun diğer
şirketleri hakkındaki olumsuz haberleri yayınlayamayacak, aksine rakip gruplar aleyhine de
kullanabilecektir. Bunun örnekleri 1990’ların ortalarında ve sonunda, 2000’li yılların
başlarında görülmüştür.
Birincil görevi halkı bilgilendirip bilinçlendirmek olan, yani bir tür kamu görevi gören
medya, bu sermaye yapısıyla, büyük holdinglerin uhdesinde kalarak yoluna devam edemez ve
bu kamu görevini yerine getiremez. Çünkü yukarıda bahsedilen türde müdahalelerin bir kez
önü açıldığında devamı gelecektir. Ancak işlerlik kazandırılacak gerekli yasal düzenlemeler,
mesleki sendika bilinci, ifade özgürlüğünün geliştirilmesi, kamuoyunu bilgilendirme görevinin
yerine getirilmesi ve tarafsız habercilik anlayışından ödün vermeme, mevcut sorunların
aşılmasında önemli rol oynayacaktır.
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14. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA EKONOMİ DERGİCİLİĞİ
Bu bölümde, öncelikle ekonomi olgusunun ne anlama geldiği ile Türkiye’de ve dünyada
dergiciliğin gelişim süreci ana hatlarıyla ele alınacaktır. Daha sonra gerek Türkiye’deki gerek
dünyadaki belli başlı ekonomi dergilerinin içerikleri, tirajları ve hedef kitleye vermek istedikleri
mesajlar değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde de Türkiye’deki ekonomi dergilerinin daha
fazla okur kitlesiyle buluşabilmeleri ve kendilerini sektörde geliştirebilmeleri için üzerinde
durulması gereken noktalar vurgulanacaktır.
Ekonomi bilimi, insanoğlunun ihtiyaçlarının daha fazla karşılanması için eldeki sınırlı
kaynakların ve olanakların kullanılış biçimlerini araştırır. Daha fazla üretim (gelir), daha fazla
tüketim (refah) sağlayacağı için, daha fazla üretim için yapılması gerekenler nelerdir? Bu
sorunun karşılığı; birey, firma ve ekonominin tümü için söz konusu olabilir. Birey, içinde
bulunduğu koşullar çerçevesinde daha fazla gelir sağlamaya çalışır. İnsanoğlunun
gereksinimleri sonsuz, buna karşılık gereksinimleri karşılayacak olanaklar sınırlı olduğuna
göre, eldeki olanakların en uygun biçimde kullanılması, değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya
çıkar.
Türkiye’de ekonomi, son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıların, ardı ardına gelen
küresel ekonomik krizlerin, devalüasyonların, yükselişi son yıllara kadar önlenemeyen
enflasyonun ve önlem amaçlı uygulamaya konulan IMF programlarının etkisiyle, Türk halkının
gözünde popüler hale gelmiştir. Türk insanı artık sadece enflasyon rakamlarını değil, IMF
anlaşmalarının ayrıntılarını, işsizlik oranını, döviz kurunu, dış ticaret açığını, cari açığı da takip
etmekte, harcamalarını buna göre yapmakta, tasarruflarını ekonomik gelişmelere göre
gerçekleştirmektedir.
Ekonomiyle ilgili gelişmelerden oluşan haberlere kamuoyu; mevcut gazeteler,
televizyon kanalları, radyo istasyonları ve dergilerden ulaşmaktadır. Türkiye’de ekonomi
dergileri de, kamuoyunun beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı takdirde tirajlarını arttırma
fırsatı elde edecektir. Ayrıca ekonomi dergilerinin içeriği zenginleştikçe, kendi kurumsal
bünyelerindeki gelişim de hız kazanacaktır. Türkiye içinde bulunduğu ekonomik çevre ve buna
bağlı haber potansiyeli anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Sürekli büyüme
kaydeden Türk ekonomisiyle ilgili makro ekonomi haberlerinin yanı sıra, farklı sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlerle ilgili mikro ekonomi haberlerine de, serbest piyasa ekonomisinin
bir gereği olarak tirajlarda ve reklam gelirlerinde artış kaydetmek için ekonomi dergilerinde
daha çok yer verilmelidir.

14.1.Türkiye’de ve Dünyada Dergicilik Olgusu
Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı okuyucu kesimlerine hitap
eden dergiler yayımlanmakta, her geçen gün yeni dergiler yayın hayatına adım atmaktadır.
Buna karşın bu dergilerin tirajlarının son derece düşük kaldığı görülmektedir. Türkiye’de
dergicilik, gazetecilik kadar uzun bir geçmişi bulunmasına rağmen yeterince ilgi görmeyen bir
mecradır. Bu ilgisizliğin başlıca nedenleri, toplumumuzda okuma alışkanlığının yeterince
edinilmemiş olması ve dergi çıkaran kişi ile kurumların içeriği oluştururken, içinde
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bulundukları toplumu dikkate almadan yabancı kaynaklardan etkilenmeleridir. Dergicilik
sektörü çeşitli ürünlerin tanıtımı için en uygun mecra olarak algılandığından, reklamcılık
sektörünün önem verdiği bir alan olmuştur. Reklam pastasından pay kapma isteği dergileri belli
konularda uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Böylelikle tüketici dergileri olarak adlandırılan
dergilerde yüksek oranda artış görülmektedir.
Günümüzde dergiler artık maliyetlerini karşılamak için reklamlara büyük önem
vermektedir. Tüketici dergisi olarak nitelendirilen dergi türleri reklamcıların ilgisini
çekmektedir. Artık dergiler pazarlamanın bir parçası olmuştur. Nitekim 2008 yılındaki BİAK
Dergi Okurluk Kalite Araştırması (QRS IV+NRS)’na göre; %69’a ulaşan oranıyla, tüm
mecralar arasında ‘AB sosyo-ekonomik gruba en yüksek oranda ulaşan’, %45’e ulaşan
oranıyla, tüm mecralar arasında ‘reklamlarına en çok güvenilen’, %67’ye ulaşan oranıyla, tüm
mecralar arasında ‘içerdiği reklamlarla okurun satın alma kararını en yüksek oranda etkileyen’
mecra dergidir.
Teknik açıdan ofset baskıyla birlikte dergilerde daha çok fotoğrafa yer verilmeye
başlanmıştır. Yazının yanı sıra görselliğe de yer veren yayınların öne çıkmasıyla rekabet artmış
ve reklamverenler ile medya patronları, görsel olarak hedef kitleyi etkileyen dergilere daha çok
ilgi göstermeye başlamışlardır. Kuşe kağıda her türlü teknik donanımdan yararlanılarak basılan
bu dergilerde giderek uzmanlaşma önem kazanmıştır. Televizyon, yemek, sinema, kadın, erkek,
çocuk, tiyatro, mizah, bilim-teknik, dekorasyon, bilgisayar, otomobil, ekonomi, gençlik, moda,
müzik, spor, emlak, turizm, gezi, tarih, çevre, havacılık, sağlık… gibi birçok alanda yayımlanan
dergiler bulunmaktadır.
Dergiler yapılarından ötürü siyasal, ekonomik ve toplumsal, bilimsel ve sanatsal
konuların ele alınmasına daha uygun yayın organlarıdır. Bu bağlamda dergi, kitapla gazete
dışındaki beklentileri karşılamaktadır: Kitap uzun soluklu bir okumayı gerektirmekte, gazete
ise hem kısa sürede hazırlanmakta hem de kısa sürede tüketilmektedir. Oysa dergi, konuları
derinlemesine ele alabilmekte ve okura ulaştırabilmektedir. Ancak Türkiye’de dergicilik teknik
olarak ilerleme kaydetmesine rağmen, içerik olarak belirli bir kalite düzeyini yakalayamamıştır.
İleri teknolojiye sahip medya kuruluşlarında gerek kağıt gerek baskı kalitesi açısından tüm
dünya ile rekabet edebilecek birçok dergi yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki matbaalarda basılan
afiş, dergi ve ambalaj malzemesi ileri ülkeler teknolojisi ile yarış edebilecek düzeye ulaşmıştır.
Ülkemizde dergiciliğin yeterli ilgiyi görmemesinin başlıca 3 nedeni vardır: Kimlik
sorunu, dergicilik ile gazeteciliğin birbirine karıştırılması ve dağıtım. Türkiye’de yayımlanan
dergilerin birçoğu hedef kitlenin beklentilerini karşılayamamaktadır. Bunun en önemli nedeni
ise yabancı dergilere özenmeleridir. Birçok derginin adı yabancı kökenli, içeriği de Batılı yaşam
tarzını özendirici şekildedir. Öte yandan tüm dünyada dergi gelirlerinin büyük bölümü, abone
dağıtımına dayanmaktadır. Oysa Türkiye’de bu sistem yeterince yaygınlaşmamıştır. Ayrıca
dergi yayıncılığına devlet tarafından parasal destek verilmemesi ve gerekli yasal
düzenlemelerin yapılmaması yaygınlaşmayı engellemektedir. Bir diğer neden gazetecilik ile
dergiciliğin birbirine karıştırılmasıdır. Gazete yayımlayan her kuruluşun dergi de çıkarabileceği
sanılmaktadır. Oysa dergicilik alanında başarıya ulaşmış ülkelerde dergi yayıncılığı
gazetelerden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Amerika ve Avrupa’da dergi yayınevlerinin
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hepsi birer bağımsız kuruluşken, Türkiye’de dergiler gazetelerin ya da televizyon kanallarının
bünyelerinde ve onların altyapı ile maddi olanaklarını kullanırken, bu sistemin dışında kalanlar
ise mevcut piyasada var olma mücadelesi vermektedir.

14.1.1.Dergiciliğin Tanımı
Dergiciliği anlayabilmek için öncelikle derginin tanımını yapmak gerekir. Dergi,
düzenli aralıklarla yayımlanan, belirli bir ya da birkaç ilgi alanına ilişkin haber, makale,
deneme, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazıları, çeşitli edebi ürünleri ya da belirli konulara
yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayınlara verilen addır. Düzenli
aralıklarla yayımlanan, bilim, edebiyat, sanat, siyaset, hukuk v.b alanlarda haber, makale,
deneme, inceleme, araştırma, eleştiri türünde yazılar içeren ve genellikle resimli olarak basılı
süreli yayın. Mecmua.
Süreli yayınların gazete dışındaki en önemli türü dergi ya da eski dildeki adıyla
‘mecmua’ derlemek, toplamak anlamlarını taşıyan kelimelerden almıştır adını. Ülkemizde
‘mecmua’ ya da dergi kavramı, kitaba yakın olan ve yılda 3-4 kez yayınlanan ‘revue’,
‘reviw’lardan, gazeteye yakın olan ve haftada ya da on beş günde bir yayınlanan ‘magazin’e
kadar tüm süreli yayınları kapsayacak şekilde algılanmakta ve kullanılmaktadır.
Bir yayının okurlar tarafından dergi olarak algılanabilmesi için bünyesinde beş temel
özelliği barındırması gerekmektedir. Bu temel özellikleri yinelemek gerekirse şunlardır:
- Düzenli bir yayın aralığının bulunması (en az haftada bir-en fazla üç ayda bir),
- İçinde okunacak metinlerin yer alması,
- Okurlar tarafından talep edilmesi ya da para karşılığında satın alınması,
- Diğer yayınlardan bağımsız olarak dağıtılması,
- Ciltli olması.
Tüm bu özelliklerin bir araya getirilmesi dergicilik tanımına ulaşılmasını sağlayacaktır.
Günümüzde yayınlanan birçok dergi tüketici dergisi kapsamına girmektedir. Bu
çalışmanın temelini oluşturan ekonomi dergileri de tüketici dergileridir.
Tüketici dergilerinin belli başlı özelliklerini sıralamak gerekirse:
1- Reklam: Bir derginin tüketici dergisi olarak kabul edilebilmesi için reklam alması
gerekmektedir.
2- Parayla satılması zorunludur.
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3- Kapağı bulunmalıdır. Kapak tüketici dergilerinde satış öğesi olarak önem
kazanmaktadır. Dünya standartlarında bir derginin kapağına bakılma süresi üç saniyedir. O
nedenle kapak son derece önemlidir, ilgi çekici olmalıdır.
4- Kategorisinde tutarlı olması gerekmektedir.
5- Nüsha satışı+abone satışı+sergileme olmalıdır.
Ayrıca bir derginin okuyucu tarafından tüketilme süresi daha uzun olduğundan
yazılarda ve kullanılan fotoğraflarda kalıcılık, ön planda tutulmalıdır. Mizanpaja, yazılara ve
fotoğraf, grafik ya da karikatür gibi görsel unsurlara titizlik gösterilmelidir. Dergilerde hataya
yol açmamak için, dergi çalışanlarının bilgi düzeylerinin yüksek, konularında uzmanlaşmış
kişiler olmaları gerekmektedir.

14.1.2.Türkiye’de ve Dünyada Dergiciliğin Tarihçesine Genel Bir
Bakış
Dergicilik, dünyada 17.yüzyılda birtakım kültürel, toplumsal ve bilimsel gelişmenin
sonucunda, gazetecilikten farklı bir mecra olarak kendini göstermiştir. Batıda yayımlanan ilk
dergiler bilimsel içerikli dergilerdir. İlk dergi, Fransa’da Journal des Savants adıyla 1665
yılında bir bilimsel dergi olarak yayımlanmıştır. Dergiciliğin ülkemize gelişi ancak 19.yüzyılda
olmuştur. Bu gecikmenin en önemli nedeni, matbaanın ülke topraklarına geç gelmesi ve basınla
ilgili faaliyetlerin de geç başlamış olmasıdır. Ülkemizde yayımlanan ilk dergi, 1849-1851
yılları arasında 28 sayı çıkarılan ve bir tıp dergisi olan Vaka-i Tıbbiye’dir.
Günümüzde Türkiye’de dergiler, her türlü teknolojik donanıma sahip tesislerde yüksek
kalitedeki kağıda ve renkli olarak basılmaktadır. Ancak çok sayıda, farklı hedef kitlelere
seslenen dergi yayımlanmasına karşılık büyük bir sorun ortadadır: Gazetelerle birlikte aynı
medya grubu tarafından basılan dergiler, o gazetelerle birlikte dağıtılmakta ve çoğunlukla o
gazetelerin eki konumuna düşebilmektedir.
Dergiler de, her ne kadar gazetelerdeki kadar yoğun olmasa da büyük bir promosyon
savaşının içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadın dergilerinin verdiği hediyeler kimi zaman
okurların seçimini belirlemekte önemli bir etken oluşturmaktadır. Okurlar derginin içeriğinden
ya da görünümünden çok verdiği hediyelere bakmakta ve o doğrultuda bir karara varmaktadır.
Türkiye’de dergiciliğin üstlendiği görev, okurların ve reklamverenlerin gereksinimleri
doğrultusunda uygun stratejiler geliştirerek en yüksek düzeyde memnuniyet sağlamaktır.
Reklam bir derginin yayın yaşamını sürdürebilmesi için en temel gereksinimlerden biridir.
Dergilerin hedef kitlelerinin oldukça belirgin olması reklamverenin amacına ulaşmasını
kolayca sağlamaktadır…Düzenli okur kitlesinin alım gücünün yüksek, eğitim seviyesinin de
üst düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır…Dergilerin yayın politikası değişiklik göstermektedir.
Örneğin Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar (ekonomik, siyasi, kültürel) ve okurun
beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Rakip dergiler de göz önüne alınmaktadır. Yurt
dışında çıkan dergilerin isim hakkını kullanmak konusunda ‘copyright’ anlaşması
yapılmaktadır.
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14.2. Dünyadaki Ekonomi Dergiciliği
Batı Dünyası’nda Sanayi Devrimi ile birlikte matbaa teknolojisindeki gelişmeler,
ekonomi basınının da gelişimini hızlandırmıştır. ABD’de 1793 yılında ‘Farmer Weekly
Museum’ adlı ilk ekonomi dergisi yayımlanmıştır. Günümüzde gerek tirajları gerekse ekonomi
çevreleri üzerindeki etkileri dolayısıyla önde gelen ekonomi dergilerini ana hatlarıyla ele almak
yerinde olacaktır:

14.2.1.The Economist Dergisi
The Economist, İngiliz İşçi Partisi’nin de kurulduğu 1843 yılında, İskoç şapka imalatçısı
James Wilson tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Kategorisinde dünyanın önde gelen
dergilerinden biri olarak kabul edilen the Economist’de, uluslararası gelişmeler önemli yer
tutmaktadır. Başta siyasetçiler olmak üzere, şirket yöneticileri, yatırım uzmanları, işadamları
tarafından dergide yayımlanan makaleler ve yazı dizileri ilgiyle takip edilmektedir. Liberal bir
yayın politikasına sahip olan The Economist’in ülke ve farklı sektörleri içeren araştırmaları
yayımlayan Economist Intelligence Unit adında bir kuruluşu da vardır. Derginin Eylül 1843’te
ilk çıktığı günden bu yana her sayısında yer verdiği bir paragraflık yayımlanma amacı şu şekilde
özetlenmektedir: ‘Bu dergi ilk kez 1843 yılının Eylül ayında, sürekli ileri gitmeyi sağlayan
istihbarat ile gelişmemizi engelleyen ürkeklik ve görmezlikten gelme arasındaki haşin
mücedelede taraf olmak amacıyla yayımlanmıştır.’
Derginin Pekin, Kahire, Brüksel, Londra, Edinburgh, Bangkok, Johannesburg, Delhi,
Hong Kong, Moskova, Berlin, Frankfurt, Sao Paolo, Tokyo, Paris, Washington, San Fransisco,
Los Angeles, New York’ta editoryal büroları vardır. Derginin her hafta dört farklı versiyonu
baskıya girmektedir. Bunlardan ilki ve en geniş olanı, ABD’de yayımlanan versiyonudur.
İçinde, dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Amerikan iş dünyasından haberler
de yer almaktadır. Aynı zamanda, bu ülkedeki sermaye piyasası hareketleri ve borsayla ilgili
olarak da ayrıntılı bilgiler aktarılmaktadır. İkinci versiyon, derginin yoğun olarak tiraj elde
ettiği Avrupa versiyonudur. ABD baskısına oranla daha kısa olan bu versiyonun dağıtımı, tüm
Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye’de satışa sunulan baskı da bu baskıdır. Diğer baskılar
ise Uzakdoğu ve Kuzey Afrika piyasasına yönelik olarak yapılmaktadır.
Derginin başında, dünyadaki genel haberlere yer verilen ‘The World This Week’
bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde kısa başlıklar halinde, dünyada o hafta gerçekleşmiş olan
siyasi olaylara ve iş dünyasından önemli haberlere değinilmektedir. Bu bölümü, genellikle
derginin kapak konusunun da ele alındığı ‘Leaders’ bölümü takip etmektedir. Burada, dünyanın
her köşesinde hükümetlere ya da politikaya yön verenler için önemli makaleler
yayımlanmaktadır. Dergi, özellikle son dönemde interaktif bir anlayış çerçevesinde faaliyet
göstermektedir. Bu nedenle okurlarla iletişim kurulmasını sağlayan ve onların görüşlerini de
diğer okurlarla paylaşan ‘okur mektupları’ da dergi içinde her hafta yer almaktadır. Yine her
hafta gündemdeki önemli bir konuyu tüm ayrıntılarıyla inceleyen özel dosyalarda dergide
görülmektedir. Sonrasında yayımlanan Avrupa haberleri, İngiltere’den, Ortadoğu’dan ve
Afrika’dan haberler ile ABD’ye dönük haberler, bu ülkelerde ve bölgelerde yaşanan siyasi ve
ekonomik gelişmeler, her hafta ayrıntılı olarak dünya kamuoyuna yansıtılmaktadır. Bu
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haberlerde en fazla öne çıkan nokta, ekonomiyle ilgili her haberde mutlaka rakama, tabloya ya
da grafiğe yer verilmesidir. Habercilik tarzı olarak; demeç haberciliği değil, inceleme ve
araştırmaya dayalı habercilik tercih edilmektedir.

14.2.2.Business Week Dergisi
Dergi, Business Week International ve Business Week (American Edition) olarak iki
farklı şekilde yayımlanmaktadır. Liberal bir çizgiye sahip olan Business Week, daha çok
yöneticilere ve girişimcilere seslenmektedir. Dergi Rusça olarak ayda bir, Çince olarak ayda
iki, Leh dilinde haftada bir yayımlanmaktadır. Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ve
şirket yöneticilerine yönelik olarak haftada bir çıkan derginin içeriği, ABD baskısında daha çok
ABD’deki şirketlere yönelik haber ve yorumlara yer vermektedir. Aynı şekilde dergi, hisse
senedi yatırımcılarına daha doğru kararlar alabilmeleri için gerekli bilgileri ulaştırmayı
hedeflemektedir. Günümüzde artık dünya ekonomisinin geldiği noktada şirketlerin tek bir
pazara yoğunlaşarak başarılı olma,var olma ve büyüme şanslarının çok azaldığı
düşünüldüğünde, bu şirketlere yönelik haber mecralarının da tek bir piyasaya yönelme şansı
bulunmamaktadır. Bu nedenle birçok ekonomi dergisinde görülen uluslararası piyasalara ve
emtia piyasalarına yönelik haberler, Business Week dergisinde de vardır.

14.2.3.Fortune Dergisi
Kurucusu Henry Luce olan Fortune Dergisi tamamıyla yöneticilere seslenen bir yayın
olup, 15 günde bir yayımlanmaktadır. Çoğunlukla söyleşi ve araştırmalara ağırlık verilen
yayında, yılda bir kez çeşitli kriterlere göre dünyanın en büyük 500 şirketi kamuoyuna
açıklanmaktadır. Fortune dergisi , dünya çapında 120 ülkede 5 milyondan fazla satmaktadır.
Derginin oluşturduğu Amerika’nın en beğenilen şirketleri, en hızlı büyüyen şirketler, en güçlü
kadınlar gibi listeler ilgiyle takip edilmektedir Fortune’un 16 farklı edisyonu vardır. Okur
mektuplarına da her sayıda yer verilen dergide, haberleri iki bölümde incelemek mümkündür.
Güncel, ama çok ayrıntılı olarak ele alınması mümkün olmayan konuların ele alındığı ‘First’
bölümü, dergi için bir giriş özelliği taşımaktadır. Genellikle birer sayfadan oluşan bu bölümdeki
haberler, gündemdeki önemli konulara ana hatlarıyla bir bakış açısı kazandırmak ve okurları
kısaca bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Derginin devamındaki sayfalarda ise çeşitli köşe yazarlarının yorumlarına yer
verilmektedir. Başarı hikayeleri, bu derginin başarısında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle
‘Features’ başlıklı bölümde çeşitli şirketlerin başarı öyküleri, yaşadıkları mali sıkıntılar,
şirketlerin uyguladıkları yeni üretim ya da pazarlama modelleri, satın alma anlaşmaları, reklam
stratejileri ya da sponsorluk uygulamaları gibi konular ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. İş
dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Fortune, yatırımcılara yönelik önerilerde de
bulunmaktadır. Derginin son bölümünde ise, çalışanların ya da iş dünyasının özel zevklerinin
işlendiği bir hobi bölümü bulunmaktadır. Örneğin derginin daha önceki sayılarından birinin
sayfalarında kış sporları ve kayakla ilgili olarak yapılmış bir analiz yayımlanmış olup,
gidilebilecek kayak merkezlerinden kullanılabilecek kayak ürünlerine kadar birçok unsur
kaleme alınmıştır.
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14.2.4.Forbes Dergisi
Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Forbes, 1917 yılından beri
yayımlanmaktadır. 1917 yılında B.C.Forbes tarafından kurulan dergi, özellikle büyük
ekonomik krizin yaşandığı 1929 yılında büyük ilgi görmüştür. B.C.Forbes’ın 1954 yılına kadar
yöneticiliğini yaptığı derginin başına bu tarihten sonra oğlu Malcolm Forbes geçmiştir. Forbes
Ailesi’nin üyeleri 1954 ile 1990 yılları arasında 15 günde bir yayımlanan derginin saygınlığına
zarar verecek herhangi bir soruna neden olmadan derginin prestijini sürdürmeyi başarmıştır.
Bir aile şirketi olma özelliğini bozmayan derginin başına Malcolm Forbes’tan sonra 1990
yılında Steve Forbes geçmiştir.
Dergi, Ağustos ayı dışında 15 günde bir yayımlanmakta, bu ay ise tek sayı olarak
çıkmaktadır. Bununla birlikte, Ekim ayında fazladan bir sayı daha çıkmaktadır. Derginin
içeriğine bakıldığında ise benzerlerinin tarzının benimsendiği görünmektedir. Front&Back
başlıklı giriş bölümü, derginin içeriğine ve dünya ekonomisindeki olaylara ilişkin kısa başlıklar
sunmaktadır. Sonrasında ‘Top Stories’ başlığı altında geniş şekilde haftanın önemli ekonomik
ve siyasi gelişmelerini ele alan haberlere yer verilmektedir. Bunun dışında sermaye piyasalarına
yönelik bilgi veren ‘Capital markets&investing’ bölümünün ardından teknolojik gelişmelere ve
teknoloji şirketlerinin durumuna yer veren bir bölüm daha bulunmaktadır.
Öte yandan New York merkezli, basımı ve dağıtımı Amerika’da gerçekleştirilen aylık
dergi Global Finance da dünyanın önde gelen uluslararası finans yayınlarındandır. The Banker
ise, İngiliz Financial Times gazetesinin yayınlarından olup yatırım, perakende ve bankacılık
sektörlerinin yakından tanıdığı aylık çıkan bir dergidir.

14.3. Türkiye’deki Ekonomi Dergiciliği
Osmanlı İmparatorluğu dönemine bakılacak olursa, İstibdat dönemi bitince (1908)
teorik yayınlarda artış olmuştur. Bu dönemde Ulum-i İktisadiye Mecmuası, İçtimaiye
Mecmuası, İktisat Mecmuası, Sanayi Dergisi, Ticaret Umumiye Mecmuası gibi yayınlarda
dönemin ekonomik ve sosyal konuları ele alınmıştır. 1912 yılında ise Dersaadet tarafından aylık
ekonomi dergisi yayımlanmıştır.
Türkiye’de haftalık ekonomi dergilerinin doğuşunun temelinde, yatırımcıları daha farklı
konularda ayrıntılı olarak aydınlatma ihtiyacının giderilmesi yatmaktadır. 1983 seçimleri
sonrası iktidara gelen Özal hükümetinin etkisiyle ekonomide liberalizm rüzgarlarının
esmesiyle, ekonomi haberciliği bir uzmanlık alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Devlet
işletmeciliğinin yerini özelleştirme çalışmalarına bağlı olarak farklı sektörlerde özel işletmelere
bırakmaya başlamasıyla, özel sektöre ait gelişmeler ekonomi basınının önemini arttırmıştır.
Ekonomi haberleri ve mecra olarak derginin kullanımına baktığımızdaysa daha çok bu
alanda ihtisaslaşmış dergiler ile haftalık haber dergilerinde, ekonominin yoğun bir şekilde
işlendiğini görüyoruz. Haftalık ve aylık ekonomi dergilerinin diğer araçlara göre avantajı görsel
ve içeriksel anlamda bir habere daha fazla yer verebilmeleridir. Dosya konusu olan bir haber
sayfalarca işlenebilmektedir.
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Öte yandan ekonomi haberciliği alanında çalışan muhabirler de, diğer habercilerden
farklı özelliklere sahiptirler. Bir ekonomi muhabiri en azından ekonomi bilgisine sahip, rakam
okuyabilen, mantık ilişkisi kurabilen, uzman olmasa bile para ve sermaye piyasalarından
anlayabilen, cebindeki parasının hesabını yapabilen kişidir. Daha ileride ise ekonomi muhabiri
ekonomiyi yorumlama, değerlendirme, ardındaki gerçek amaç ve hedefleri ortaya çıkarıp okura
manipülasyondan arınmış doğru bilgiyi ulaştırma becerisine sahiptir. Bunun yanında bu
bilgileri yerinde kullanabildiği iyi bir gözlem ve araştırmacılıkla doğru sonuçlara ulaşabilme
yeteneği de aranılan şartlar arasında sayılabilir.
Süreli dergi türündeki haftalık yayınların ilk örnekleriyle 1980’lerde karşılaşılmıştır.
Mustafa Sönmez Ekonomik Panorama’yı, Nasrullah Ayan Trend’i yayımlamıştır. Ekonomik
Panorama ve Trend dergileri, serbest piyasa ekonomisini yeni yeni tanımaya başlayan Türk
insanına hem tasarruflarını ne şekilde değerlendirebilecekleri hem de hangi sektörlerde
girişimde bulunabilecekleri hakkında haberlere ve yazılara yer vermiştir. Bu dönemin en çok
satan ekonomi dergisi, Hürriyet Grubu bünyesinde ekonomi gazetecisi Şemsi Yücel’in
çıkarttığı Ekonomist olmuştur. Ekonomist ayrıca, Türkiye’de 60 bin tirajı yakalayabilen ilk ve
uzun süreli yayın yapan tek ekonomi dergisi de olmuştur.
Ekonomi dergiciliğinin ilk örneklerinden biri de Ortam Dergisi’dir. 1971 yılında Ali
Necat Ölçen Ortam Dergisi’nde ekonomi bölümünü yönetmeye başlamış, bu dönemde birçok
kişinin anlamakta güçlük çektiği grafikleri-tabloları sayfalara yansıtmıştır. Bu tarz dergiler,
ekonomiyi dar bir akademik çevre ile sınırlayan yayınlara ağırlık vermiştir. Büyük
yatırımcıların yanı sıra küçük tasarruf sahiplerini bilgilendirmeye yönelik, Batı standartında ilk
ekonomi dergileri, 1980’lerden sonra ortaya çıkmıştır. 1980 yılında Meban Grubu (Faruk
Süren’in Transtürk Holding çatısı altında 1972 yılında kurduğu finans şirketi) Para Dergisi’ni
çıkartmaya başlamıştır. Meban’ın finans ve borsa haberi ağırlıklı Para Dergisi’nin başına Şeref
Özgencil geçmiştir. Derginin yazarları arasında ise Prof. Erdoğan Aklin, Prof. Akın İlkin, Prof.
Demir Demirgil ve Tuncay Artun gibi isimler vardır. Yatırımcıları borsa ve finans alanında
bilgilendirmeyi amaçlayan Meban Grubu’nun, bankerler skandalının ardından tasfiye
edilmesiyle birlikte bu dergi, 1982 yılında kapanmıştır. Çıkarttığı Para Dergisi’ni geride bırakan
Özgencil’in mesleki kariyerinde sırasıyla Ekonomide Diyalog, Finans Dünyası ve IMF
toplantılarını İngilizce olarak yayımladığı Economic Dialouge Turkey dergileri yer almıştır.
Sermaye piyasasının 1987 yılı sonrasında hızla büyümesi, bireysel yatırım araçlarının
çeşitlenmesi, bankacılık sektöründeki ve İMKB’deki gelişmeler ekonomiye ilgi duyan okuyucu
kesiminin artmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak ardı ardına yayınlar doğmuştur. Ancak
çıkan yayınların belli bir kaliteyi koruyamamaları sonucu, çok sayıda dergi yayın hayatına son
vermek zorunda kalmıştır.
1990’larda Türkiye’de ekonomi dergileri peş peşe yayımlanmıştır. 1992 yılında Ali
Naci Karacan Kapital’i, bir yıl sonra da Hürriyet Grubu ‘C’harfli Capital’i yayımlamıştır. Rauf
Ateş’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Capital, günümüzde de mevcut piyasada varlığını
sürdürmektedir. Bu dergilerin ardından İntermedya Grubu Makro’yu, Çukurova Grubu Platin’i,
Dünya Gazetesi Globus’u yayımlamıştır. Bu dergilerin ardından, reklam pastasının
büyümesinin etkisiyle yayınlar birbirlerine paralel olarak çıkmış ve ekonomi dergiciliği ‘altın
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çağını’ 1993-1994 yılları arasında yaşamıştır. Ekonomide gelişmelerin olumlu gittiği 19931994 döneminde ekonomi dergilerine olan ilginin arttığı ve toplam satış rakamlarının 75 binlere
kadar ulaştığı bir dönem yaşanmıştır. O dönemde Türkiye’deki dergiciliğin durumu dikkate
alındığında son derece yüksek satış rakamlarına ulaşan ekonomi dergileri, bugün aynı
rakamların çok uzağındadır. 1995 yılında Sabah Grubu tarafından yayımlanan Power, beklenen
tirajı yakalayamadığı için bir süre sonra kapanmıştır. Bu dönemde, Batılı ülkelerin tanınmış
ekonomi dergilerinin Türkiye lisanslarını, medya kuruluşları almaya başlamış ve bu durum
medya kuruluşları arasında rekabete yol açmıştır.
2000’li yıllar Türk Ekonomi Basını’nda dergi çıtasının yükseldiği bir dönem olacaktı.
Dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan ABD ve Avrupa merkezli ekonomi dergileri, Türkçe
olarak okuyucuya ulaşacaktı. Bunlar arasında; McGraw-Hill Şirketler Grubu’nun yayınladığı
ve dünyanın en popüler iş dergilerinden biri olan BusinessWeek’in Türkiye edisyonu önce
Hürriyet Dergi Grubu, daha sonra Infomag Yayıncılık tarafından hayata geçirilecekti ve ‘milli
bir dergi markası’ oluşturma yerine; küresel ekonomi dergi yayıncılığının bir parçası olma yolu
tercih edilecekti. Sabah Grubu, ABD’ye göç eden İskoçyalı B.C.Forbes tarafından 1917 yılında
kurulan ve dünyada toplam 5 milyon okura ulaşan ekonomi dergisi Forbes’ı, Türk Basını’na
2000’li yıllarda kazandıracaktı. Ardından Vatan Gazetesi, 1930 yılında Amerika’da Henry
Luce tarafından kurulan Fortune Dergisi’ni Türkiye’de yayınlamaya başlayacaktı. Böylece
ABD ve Avrupa kökenli ünlü ekonomi dergileri, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
2000’li yıllarda birbirleriyle rekabet halinde olacaklardı. ABD ve Avrupa’da 2000 krizinden
sonra ekonomi dergilerinin satış grafiği arttı ve ivme kazandı. Türkiye’de ise Batı’nın aksine
bu dönemde de ekonomi yayınları beklenen tiraja ulaşamadı.
Öte yandan bazı ekonomi dergilerinin belli kategorilerde değerlendirme yaparak farklı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ödüller dağıttığı görülmektedir. Örneğin Fortis Bank
Türkiye ve Ekonomist Dergisi, yakın geçmişe kadar Anadolu’nun en başarılı ve en dinamik
250 şirketini belirlemek için gerçekleştirdiği ‘Anadolu 250’ araştırması sonucunda en büyük 5
şirket, karını en çok arttıran 5 şirket, ihracatını en çok arttıran 5 şirket ve istihdamını en çok
arttıran 5 şirket kategorilerinde dereceye giren 20 firmaya ödül vermiştir. Yine Capital
dergisinin her yıl düzenlediği ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ araştırmasının 14.ncüsü
Vodafone’un ana sponsorluğunda Aralık 2011’de yapılmış, dereceye giren firmalara ödüller
verilmiştir. Bu etkinliklerle firmaların kamuoyundaki bilinilirlikleri artmakta, kurumsal
kimlikleri olumlu puan toplamakta ve firmalar arası rekabet bir ölçüde teşvik edilmektedir.
Çalışmanın bu kısmında halen Türkiye’de yayımlanmakta olan ve önde gelen bazı
ekonomi dergilerine ana hatlarıyla değinilecektir:

14.3.1.Ekonomist Dergisi
Doğan Burda Dergi Yayıncılık tarafından haftalık olarak çıkarılan Ekonomist Dergisi
günümüzde Türkiye’nin en yüksek satış rakamlarına sahip ekonomi dergisidir. Bunun nedeni,
derginin içeriği olduğu kadar, geçmişten gelen gücüdür. Çünkü süreli yayınlar söz konusu
olduğunda en önemli unsur olan istikrarı Ekonomist Dergisi yakalamıştır. Ekonomist
Dergisi’nin içeriğine bakılacak olursa; genelde sermaye piyasalarında yatırım yapmaya yönelik
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stratejileri kapak olarak görülmektedir. Dergi, Türkiye’de öncüsü olduğu üzere, en fazla
kazandıran yatırım enstrumanlarını kapak yapma alışkanlığını sürdürmektedir.
Derginin girişinde, ekonomiden kısa şirket haberlerine yer verilmekte, sonrasında ise iş
dünyasındaki iş değişiklikleri ve transfer haberleri okurlara aktarılmaktadır. Bunu ayrıntılı
olarak aktarılan kapak konusu izlemektedir. Daha sonra o haftanın önemli makroekonomik
rakamlarının değerlendirildiği ‘gösterge’ köşesi gelmektedir. Bu köşenin ardından haberler ve
söyleşilere yer verilmektedir. Ardından derginin ‘kariyer’ köşesinde ise iş yaşamında başarılı
olmanın sırlarına yönelik bazı görüşler, söyleşiler ve makaleler bulunmaktadır. Girişimcilik
Türkiye’deki haftalık ekonomi dergilerinin en önemli silahlarından biridir. Bu nedenle sıklıkla
kapakta ya da iç sayfalarda yeni iş olanaklarının irdelendiği veya okurlara sunulduğu haberlere
yer verilmektedir.
Otomotiv ve bilişim köşeleri ise Ekonomist Dergisi’nde düzenli olarak yer verilen
köşelerdir. Bu bölümlerde yeni ürünlerin tanıtımları ve karşılaştırmaları yapılmaktadır. Vergi
bölümü de Türk ekonomi basınının içinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomist Dergisi’nin
‘vergi’ köşesinde de vergiyle ilgili okur sorunları yanıtlanmaktadır. Derginin son bölümünde
finans dünyasına yönelik haberler yer almaktadır. Yatırım fonlarının incelendiği bir sayfanın
ardından başlayan ‘borsa’ köşesi, derginin en fazla önem verilen köşelerinden biridir. Burada
hisse senedi piyasasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ilk 100 hisseye
ait teknik bilgiler, takas dökümleri ve derinlik bilgileri tablolar eşliğinde aktarılmakta, piyasa
uzmanlarının diğer haftaya ait görüşleri bulunmaktadır. Ayrıca yatırımcıların sorularının
yanıtlandığı ‘yatırımcı danışmanı’ bölümü de yer almaktadır. Teknik analiz de borsa
yatırımcılarının ilgisini çeken bölümler arasındadır.

14.3.2.Para Dergisi
Turkuvaz Gazete Dergi Grubu’na bağlı olarak haftalık çıkan Para Dergisi, yapı olarak
Ekonomist Dergisi’nden büyük farklılıklar göstermemektedir. İçeriği incelendiğinde, güncel
kısa haberlerin ardından, köşe yazıları veya vergi köşesi yer almakta, kapak konusu ise ortalama
dört sayfada işlenmektedir. Bu bölümleri sayısı her hafta ortalama 10’u bulan sayıda haber
dosyası izlemektedir. Daha sonra, iş dünyasındaki perde arkası gelişmelerin irdelendiği ‘kulis’
bölümü vardır. Geniş ve derinlemesine yapılan bir araştırma dosyası incelemesinin ardından
Kariyer, Girişim ve İmaj bölümleri gelmektedir. Derginin son bölümü; Ekonomist dergisinde
olduğu gibi borsa şirketlerindeki gelişmelere ve bu şirketlerle ilgili ayrıntılı teknik tablolara
ayrılmıştır. Bu tablolar, teknik analiz ve bir sonraki haftanın olası gelişmelerine yönelik
tahminlerle desteklenmektedir. Takas dökümlerinin ve şirketlerin mali bilgilerinin verilmesi,
bu dergide de göze çarpmaktadır.

14.3.3.Fortune Türkiye Dergisi
Öte yandan dünyanın önde gelen ekonomi-haber dergisi Fortune’un Türkiye edisyonu,
Ekim 2007’de satışa sunulmuştur. Vatan-Imako’yla Time Inc. arasında imzalanan lisans
anlaşmasıyla aylık çıkan dergi, günümüzde Mutlu Dergi Grubu’na bağlı olarak Türkçe olarak
okurlarla buluşmaktadır. Fortune Türkiye, derginin Çince’den sonra yabancı dilde yapılan
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ikinci baskısı olma özelliğini taşımaktadır. Dergide güncel ekonomik gelişmeler, farklı
sektörlerde meydana gelen ekonomik faaliyetler, makro ekonomiye ait göstergeler, şirketlerin
önde gelen yöneticileriyle yapılan söyleşiler ve küresel ekonominin geleceğine yönelik görüşler
yer almaktadır.
Haftalık ekonomi dergilerinin yanı sıra, aylık ekonomi dergileri de Türk ekonomi
basınında önemli bir yere sahiptir. Bu dergiler arasında Doğan-Burda Dergi Grubu’na ait
Capital Dergisi ve Türk Medya Dergi Grubu’na ait Platin Dergisi sayılabilir.

14.4. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de uzman gazetecilik son dönemde gelişme göstermeye başlamıştır. Bu
kapsamda borsa dergileri başta olmak üzere ekonomi dergilerinin sayısında artış görülmektedir.
Avrupa’da yüzlerce sayfalık ekonomi dergileri vardır. Bir kısmı borsa hakkında, bir kısmı
sermaye piyasaları hakkında bilgi vermektedir. Türkiye’deki ekonomi dergilerinin içerikleri
incelendiğinde, aralarında neredeyse hiçbir fark yoktur. Günümüzdeki ekonomi dergilerinin
birbirine rakip yayıncılık gruplarının, sadece birbirlerinden pay alabilmek için çıkarıldıklarını,
bilgi üretiminin ikinci planda tutulduğunu ve bu nedenle satış rakamlarının düşük düzeyde
olduğunu söylemek mümkündür.
Bu yayınların gelişmesi de sermaye piyasalarının gelişimi ile ilgilidir. Batıda çok eskiye
dayanan bir geçmiş olması, bu ülkelerdeki yayınların çok daha fazla ilgi görmesini ve
içeriklerin çok daha zengin olmasını sağlamaktadır. Bir diğer konu da Türkiye’de gazete,
televizyon, radyo ve dergi sahiplerinin içinde bulundukları konumdur. Çünkü, banka ve farklı
sektörlerde faaliyet gösteren holding sahipleri ile şirketinin hisseleri borsada işlem gören
işadamlarının medya sektörü içerisinde yer almaları, yapılan ekonomi içerikli yayınların
inandırıcılığına ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir.
Medya içeriklerine tüketici açısından yaklaşıldığında, belki de en başarılı olduğu
söylenebilecek yayın grubu, ekonomi ve finans yayıncılığıdır. Çünkü bu grubun takipçileri
piyasada bundan sonra oluşabilecek muhtemel gelişmelerin neler olabileceğini, hangi
stratejilerin, hangi sonuçları doğuracağını merak eder. Borsada yükselecek hisseler, enflasyon
ve kur tahminleri, değerlenecek araziler, emlak fiyatları, yeni iş girişimleri, gözde meslekler,
yeni fırsatlar, adres ve telefon numaraları, başvuru koşulları gibi pek çok konu girişimcilerin
dikkatini çeker. Finans yayınlarının içeriklerinde de daha çok ‘dün olanlar’ değil, ‘yarın
olacaklara dair beklentiler’ ön plana çıkar. Böylece girişimci ve yatırımcılar, izledikleri
yayınlardan büyük ölçüde, doğrudan kazanca dönüşebilecek yatırım kararları için ‘tatmin ve
doyum’ elde eder. Erkan Yüksel’in 2001 yılında ‘Türkiye’nin En Fazla Okunan Dergisi
Ekonomist Ne Satıyor? adlı Ekonomist dergisi üzerine yaptığı içerik analizi uygulaması da bu
iddiayı destekler niteliktedir. Çünkü derginin ‘Türkiye’nin en fazla satan haftalık dergi’
unvanını aldığı dönemde, dergi içeriği ‘beklenti haberciliği’ yönünde ağırlık taşımaktadır.
Bir ekonomi dergisinin potansiyel okuyucusu bugün para eden bilgiye ihtiyaç
duymaktadır. Bu ise Türk ekonomi basınında en az yapılandır. Bir yatırımcının artık örneğin
borsada bir sonraki hafta ne olacağını söyleyen yorumlara ihtiyacı çok azdır. Çünkü bilgiye
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ulaşmanın kolaylığı, yorumların önemini azaltmıştır. Her bir profesyonel borsa yatırımcısı,
rakamlara bakarak kendi yorumunu yapabilmektedir. Bugün ihtiyaç duyulan, borsa endeksinin
nereye gideceğinden çok, şirketlerin gelecek planlarına, yabancılarla ortaklıklarına, girecekleri
yeni pazarlara, bilançolarındaki rakamlara, hisselerinin borsada prim yapma yolunda somut
verilere dayanan, somut bilgiyi aktaran haberdir.
Günümüz ekonomi dergiciliğinin yapması gereken habercilik tarzıyla ilgili olarak bir
örnek verilebilir: Amerika Birleşik Devletleri’nde, hava durumu nedeniyle bu yıl için mısır
üretiminin beklenenden düşük olduğunu varsayalım. Aynı dönemde, Türkiye’de aynı ürün için
rekolte fazlası olduğunu düşünelim. ABD’li şirketler, yıllık ihtiyaçlarının karşılanması için
doğal olarak ihracata başvuracaklar ve bunun için ilk olarak rekolte fazlası olan ülkelere
bakacaklardır. Bu durumda, mısır üreticisi Türk firmaları için önemli bir pazarın oluşma
olasılığı vardır. Bu, hem üreticiler için hem de bu firmalara yatırım yapan ya da yapabilecek
durumda olan yatırımcılar için para kazanma fırsatı demektir. İşte günümüzdeki ekonomi
dergileri, dünyayla bu derece entegre olmalı ve gelişmeleri yakından takip ederek okurlarına
bu potansiyeli önceden haber verebilmelidir.
Girişimcilik, ekonomi dergilerinin en önemli haber konularından biridir. Girişimciliğe
yönelmesi beklenen okura, o işi yaparken karşılaşabileceği tüm zorluklara da derginin
sayfalarında yer verilmeli, gelir-gider analizi dergi tarafından ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
Ekonomi dergilerinin önemli bir hatası, kendilerini okuyabilecek kesimin sadece parası olan
yatırımcılar olduğunu düşünmesidir. Oysa Türkiye’de insanların büyük çoğunluğu ekonomik
sıkıntılarını aşabilme ve geçimini sağlayabilme telaşı içerisindedir. Dergide çoğunluğu
oluşturan bu kesimin işine yarayabilecek bilgiler verilmesi, dergi satış fiyatlarının makul
düzeyde tutulmasıyla birlikte, tirajlar üzerinde olumlu etkiyi getirecektir.
Türkiye’deki ekonomi dergilerinin başka bir önemli eksiği ise insan kaynağıdır. İletişim
fakülteleri, ekonomi konusunda uzmanlaşabilecek eleman yetiştirmeye gereken önemi
vermemektedir. Bu durumda ekonomi basını, bankacılık veya finans sektöründen gelmiş,
gazetecilik kökeni olmayan, meslek ilkeleriyle ilgili bilgisi yetersiz olan kişilerin eline
kalmaktadır. Bu durumun, Türk ekonomi basınına zaman zaman büyük zarar verdiği
görülmüştür. Elindeki ekonomi sayfalarını sahip olduğu hisse senedini manipüle etmek için
kullanan ekonomi müdürlerinden, borsa yasaklısı ekonomi gazetecilerine kadar birçok örnek,
ekonomi basınının inandırıcılığını azaltmaktadır.
Özellikle ekonomi basını gibi uzmanlaşmayı gerektiren ve manipülasyona açık bir
alanda donanımlı gazeteciler yetiştirilmesi, son derece önemlidir. Ekonomi dergilerinin, yazı
işleri kadrolarındaki gazetecilere bakıldığında, büyük çoğunluğunun rakamlara, makro
ekonomiye ya da finans dünyasına ilgisinin sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durumun
beraberinde getireceği demeç gazeteciliğinin ise, Türk ekonomi basınını ileriye götürmesi
mümkün değildir. Ekonomi basını, ağızdan çıkan sözlere değil, kendi yaptığı incelemelerden
ve bunlara dayanan hesaplamalardan elde ettiği sonuçlara itibar etmeli, haberlerini de bu şekilde
düzenlemelidir.
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Sürekli gelişen, dünya ekonomi sahnesinde söz sahibi olan, hem mevcut yasalardaki
düzenlemelere yönelik değişikliklerle hem de özel sektördeki büyük değişimle ekonomi
basınına kaynak olma-haber malzemesi sağlama potansiyeli taşıyan Türk ekonomisinin
yarattığı fırsatların ekonomi basını tarafından kaçırılmaması gerekmektedir.
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