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GİRİŞ 

Teknoloji ve internet giderek günlük hayatımızda daha büyük bir yer 

kaplamaktadır. İnternetin hızlı gelişiminden en fazla etkilenen sektörlerden biri de 

medya sektörü olmuştur. Tüm dünyada internet, sosyal medya ve mobil telefon 

kullanım oranlarının artmasıyla okuyucuların haber okuma alışkanlıkları basılı 

gazetelerden dijital alana yönelmiş, bu durum basılı gazetelerin satış ve reklamlarında 

azalmaya neden olmuştur. Dijital gazetelerin içeriklerini ücretsiz sunmaları ve bu 

alandaki reklam oranlarının dijital gazetelerin yeterli gelir elde etmelerini sağlayacak 

düzeyde olmaması ise, dijital gazetelerin ücretsiz içerik ve reklama dayalı iş modelini 

sorgulanır hale getirmiştir. Bu çalışma, dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki etkisini iş 

modelleri üzerinden ele almaktadır.  

Türkiye’de internetin ve dijitalleşmenin gazetecilik üzerine etkilerini konu 

edinen çalışmalar, bu konuyu daha çok gazetecilerin pratiklerindeki ve gazeteci 

kimliğindeki dönüşüm üzerinden ya da haber dili ve gazetecilik etiği gibi konular 

üzerinden ele almaktadır. Bu tartışmaların ortaya çıkmasına neden olan ekonomik 

gerekçeler ve ekonomik arka plan ihmal edilmekte ve yeterince inceleme konusu 

yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın Türkiye’deki gazetecilik araştırmalarında 

bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu çerçevede tezde, dijital gazetelerin 

sürdürülebilirliklerini sağlamak için ne tür iş modelleri geliştirdikleri ortaya konmaya 

çalışılacak ve genel olarak bir çevrimiçi haber medyası haritası çıkarılmaya 

çalışılacaktır. Diğer yandan Türkiye’de dijital gazetecilik alanında uygulanıp başarılı 

olabilen ve olamayan iş modelleri çerçevesinde dijital gazeteciliğin gelişmesini 

sağlayacak koşullar ve bu gelişmenin önündeki engeller ortaya konacak ve gazeteciliğin 

geleceği ile öngörülerde bulunulmaya çalışılacaktır. 
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İnternetin gelişmesiyle birlikte basılı gazeteler, haberlerini internet üzerinden 

kurdukları web siteleriyle vermeye başlamış, başlarda gazetenin aynısını webde 

yayınlamak şeklinde olan bu geçiş, daha sonra internet için ayrı içerik oluşturma şekline 

dönüşmüştür. Bu süreç batıda Türkiye’ye göre çok daha önce gerçekleşmiştir. 1980'den 

itibaren New York Times ve Wall Street Journal, çevrimiçi olarak (ilk önce çevrimiçi 

veri tabanlarında, daha sonra gazete web sitelerinde ve haber portallarında) haberlerini 

sunmuşlardır. 1998'de 750'den fazla Amerikan gazetesi web sitelerinde haberlerini 

sunarken, 2000 yılında bu sayı 1207'ye çıkmıştır (Boczkowski’den aktaran Leurdijk vd. 

2012: 7). 

Bu dijital gazetelere ek olarak doğrudan dijital olarak yayına başlayan bir başka 

deyişle “dijitalde doğan” gazeteler de ortaya çıkmıştır. İnternette çok sayıda ücretsiz 

içeriğin artması sonucu haber tüketicilerinin haber alma pratikleri de değişmiş ve 

giderek dijital alana yönelmiştir. Dijital gazeteler başlarda sadece metine ağırlık 

vermişler fakat giderek video içerikleri de eklemeye başlamışlardır. Böylece sadece 

basılı gazetelerden değil, televizyondan da izleyici çekmeye başlamışlardır.  

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle yeni araçlar da ortaya çıkmıştır. Okuyucular 

artık haberi sadece bilgisayarlarından değil, ipad, mobil telefon gibi araçlardan okumaya 

başlamışlardır. Sosyal medyanın gelişmesi de okuyucuların internet üzerinden habere 

ulaşma pratiklerinde değişime neden olmuştur. Artık haber okuyucuları 

bilgisayarlarından bir haber web sitesini açarak haber okumak yerine, sosyal medya 

hesaplarından haberleri okumakta ve bu kanal aracılığıyla haber sitelerine 

yönlendirilmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme haber üretimi, dağıtımı ve tüketiminde 

önemli değişikliklere yol açmıştır.  

Dünya çapında yapılan çok sayıda araştırma, okuyucuların habere ulaştıkları 

mecra sıralamasında basılı gazetelerin oranının her geçen yıl daha da düştüğünü, çevrim 

içi mecraların ise her geçen yıl arttığını göstermektedir. Televizyon bazı ülkelerde haber 
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kaynakları arasında ilk sıradaki yerini korurken, çoğu ülkede internet habere ulaşmada 

en çok kullanılan mecra haline gelmiştir. Basılı gazeteler ise haber okuyucuları arasında 

giderek daha az tercih edilmektedir1. İnternetin habere ulaşmada kullanılan mecralar 

arasında ilk sırada yer almasının en önemli nedenlerinden birisi de sosyal medyadır. 

Haber okuyucuları arasında habere ulaşmada sosyal medyanın oranı giderek 

artmaktadır. “Reuters 2016 Dijital Haberler Raporu”na2 göre, haber okuyucularının 

yüzde 51’i, sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak her hafta kullanmaktadır. Sosyal 

medyayı ana haber kaynağı olarak kullananların oranı ise yüzde 12’dir (Newman, 

2016). Aynı şekilde dijital alanda da tablet ve bilgisayardan haber okuma oranı giderek 

düşerken, mobil telefondan haber okuma oranı giderek artmaktadır. “Reuters 2019 

Dijital Haberler Raporu”na3 göre, okuyucuların yüzde 66’sı, haber okumak için mobil 

telefonu tercih etmektedir  (Newman, 2019).  

Gazetelerin okunma oranlarının düşmesi, gazetelere verilen reklam oranlarının 

da düşmesine neden olmuştur. Reklamcılar Derneği’nin Mart 2019’da yayınladığı 2018 

Medya ve Reklam Yatırımları Yıl Sonu Raporu’na göre, dünyadaki medya 

yatırımlarında yazılı basına ve televizyona ayrılan pay düşmeye devam ederken, dijital 

alana ayrılan pay ise her geçen yıl yükselmektedir. Raporda, dünyada dijital alana 

ayrılan reklam payı yüzde 41’lik bir oranla tüm mecralar arasında ilk sırada yer 

almaktadır4. Aynı rapora göre Türkiye’de ise reklam payı en yüksek medya mecrası 

yüzde 47’lik bir oranla televizyondur. Dijitale ayrılan pay, bir önceki yıla göre yaklaşık 

yüzde 15’lik bir büyümeyle yaklaşık yüzde 29’a yükselmiştir ve ikinci sırada yer 

almaktadır. Yazılı basına ayrılan reklam payı ise yüzde 9.5’tir ve bir önceki yıla göre 

yüzde 19’luk bir düşüş yaşamıştır5. Rapora göre, dünya ölçeğinde 2017 yılında ilk kez 

dijital alana ayrılan reklam payı televizyonu geçerek ilk sıraya yerleşmiştir ve 2018 

                                                           
1  Bknz: Ek-1.  
2     26 ülkeden 50 bin kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır . 
3  38 ülkeden 75 binden fazla kişiyle yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır.  
4  Bknz: Ek-2 
5  Bknz: Ek-3 ve Ek-4  
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yılında da bu üstünlüğünü korumuştur. Türkiye’de de medya reklam yatırımları 

içerisinde en hızlı büyüyen mecra, tüm dünyada olduğu gibi dijital mecralardır. Fakat 

hala bu alanda televizyon üstünlüğünü korumaktadır. Türkiye’deki medya ve reklam 

yatırımlarının neredeyse yarısını televizyon oluşturmaktadır.  

Bu durum Türkiye’de reklam verenler açısından hala televizyonun üstünlüğünü 

koruduğunu ve dijital alandaki reklam gelirlerinin istenilen düzeyde olmadığını 

göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi dünyada habere ulaşmada dijital 

medyanın daha üst sıralarda yer alması Türkiye’de ise çoğunlukla temel haber alma 

kaynağının televizyon olmasıdır. Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 2018 Dijital 

Haberler Raporu’nun Türkiye özel raporuna göre6, Türkiye’de televizyon yüzde 48’lik 

bir oranla hala en önemli haber kaynağı olarak kullanılmaktadır. İkinci sırada yüzde 

39’luk bir oranla sosyal medyayı da içeren çevrimiçi haber kaynaklar gelirken, 

okuyucuların yalnızca yüzde 6’sı basılı gazeteleri birincil haber kaynağı olarak 

kullanmaktadır7 (Yanatma, 2018). 

Bu gelişmelerle birlikte artık dünyada da olduğu gibi Türkiye’de de bazı basılı 

gazeteler yayınlarını kapatıp dijitale geçiş yaparken, doğrudan dijital olarak yayın 

hayatına başlayan gazeteler ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu anlamda yaşanan önemli 

gelişmelerden biri, Temmuz 2018’de Habertürk gazetesinin basılı yayınına son verip, 

sadece dijital alanda yayın yapmaya başlamasıdır. Ciner Yayın Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, bu kararın nedenini, basılı gazete reklamlarının 

dijital alana ve televizyona gitmesi ve böylece gazete maliyetlerinin karşılanmasının 

zorlaşmasıyla açıklamaktadır. Tekdağ ayrıca, Türk gazetelerinin tirajının ve reklam 

gelirlerindeki payının son beş yılda giderek azaldığını, baskı maliyetlerinin ise sürekli 

arttığını belirtmiştir (Yanatma, 2018). 2008 yılı Kasım ayında ise Vatan gazetesi, aynı 

grup (Demirören Medya Grubu) bünyesindeki Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak 

                                                           
6  Rapor, Türkiye’nin bütün coğrafi bölgelerinden seçilen 1007 erkek, 1012 kadın toplam 2019 kişiye 

uygulanan anket çalışmasının sonuçlarına dayanmaktadır.   
7  Bknz: Ek-5 ve Ek- 6. 
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yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Gazetevatan.com. ise dijital alanda yayın 

hayatına devam etmektedir.  

Her ne kadar dijital alana ayrılan reklam payları artış gösterse de bu artış, hem 

dünyada hem Türkiye’de basılı gazetelerdeki reklam ücretleri düzeyinde değildir. 

Dolayısıyla dijital gazeteler için sadece reklam gelirleriyle ayakta kalmak ve yayın 

hayatına devam etmek zorlaşmaktadır. Bunun en önemli nedeni özellikle Türkiye’de 

dijital alana ayrılan reklam paylarının -her ne kadar önceki yıllara göre sürekli bir artış 

gösterse de, henüz istenen düzeyde olmaması, başka bir deyişle reklam verenlerin bu 

alanı hala önemli bir yatırım aracı olarak görmemesidir. İkinci önemli faktör, gazete ve 

televizyonların internet sitelerine ek olarak dijital doğumlu birçok gazete ile birlikte bu 

alanda çok sayıda çevrimiçi gazetenin ve dolayısıyla rekabetin olmasıdır. Bu durumun 

bir sonucu olarak da dijital alandaki reklam ücretleri çok düşüktür. Bir diğer faktör ise, 

dijital alana ayrılan reklam payının çoğunu, bu alandaki Facebook başta olmak üzere 

sosyal medya organları ve Google başta olmak üzere arama motorları almaktadır. Başka 

bir deyişle dijital haber kuruluşları, dijital alana yapılan medya yatırımlarından çok az 

pay alabilmekte, bu alandaki reklam gelirleri büyük oranda büyük şirketlere 

gitmektedir.  

Yalnızca reklama dayalı gelir modeli dijital gazeteler için yeterli gelir 

yaratamadığı gibi başka sorunlara da neden olmaktadır. Bu modelde, dijital gazeteler ne 

kadar fazla ziyaretçi sayısına ve sayfa görüntüleme sayısına sahip olursa reklam gelirleri 

de o oranda artmaktadır. Bu nedenle de karşımıza bu sayıları artırmak için okuyucunun 

ilgisini çekmeye çalışan, haber içeriğiyle ilgisi olmayan haber başlıkları, başka deyişle 

“click bate”ler (tık tuzakları) çıkmaktadır. Bu da dijital gazetelerin güvenilirliğini 

azaltan bir rol oynamaktadır. Ayrıca okuyucu, rahatsız edici boyutta reklama maruz 

kalmakta ve kötü bir haber okuma deneyimi yaşamaktadır. Bu nedenle dijital medyanın 

geleneksel medyadan farklı ve reklam dışında iş modellerine sahip olması gerektiği 
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yönündeki tartışmalar, son yıllarda literatürde de yeni araştırmaların yapılmasına katkı 

sağlamıştır.  

Literatürde çevrimiçi gazetelerin iş modelleri tartışmalarının gazeteciliğin 

geleceği tartışmalarıyla ilgili olduğu vurgulanmaktadır. Artık geleneksel medya, haber 

üretimi ve dağıtımı üzerindeki eski gücünü kaybetmekte; çevrim içi üretim, tüketim ve 

dağıtıma dayalı yeni bir medya ekosistemi oluşmakta ve yeni küresel oyuncular ortaya 

çıkmaktadır. Birçok geleneksel medya kuruluşu, ekonomik olarak belirsiz bir gelecekle 

karşı karşıyadır ve dolayısıyla bu medyaya ait iş modelleri de değişmeli ve yerini yeni 

oluşan çevrimiçi medya çevresine uyumlu iş modellerine bırakmalıdır (Sirkunen ve 

Cook, 2012; Bruno ve Nielsen, 2012; Costa, 2013). 

Bu yeni oluşan çevrim içi medya çevresine uyumlu çok sayıda yeni iş 

modelinden bahsedilmektedir: Okur fonu (kitlesel fonlama), abonelik, ödeme duvarları 

(pay wall), mikro ödemeler, bağış, v.s. Dünya çapında bu modelleri başarıyla uygulayan 

dijital gazeteler olmakla birlikte, bu modellerin uygulanabilir olup olmadıkları, her bir 

ülkenin kendine has ekonomik, kültürel, siyasi ve toplumsal özelliklerine göre 

değişmektedir. Başka bir deyişle her bir ülkedeki dijital gazeteciliğin durumu ve 

geleceği, küresel düzeyde ekonomik ve teknolojik faktörlerden etkilenmekte, kendine 

özgü özellikleriyle de farklılık göstermektedir.  

Türkiye’deki dijital gazetelere bakıldığında iki farklı sahiplik yapısı göze 

çarpmaktadır. Birincisi geleneksel medya olarak anılan basılı gazete ve televizyonların 

internet sitesi şeklinde yayın yapan dijital gazeteler; ikincisi de doğrudan dijital alanda 

ortaya çıkmış ve sadece dijital olarak yayın yapan gazeteler. Tezde bu tür dijital 

gazeteler, yabancı literatürdeki tanımına sadık kalınarak (dijital-born), “dijital doğumlu” 

ya da “dijitalde doğan” gazeteler şeklinde anılacaktır. Tez kapsamında Türkiye’deki her 

iki sahiplik yapısındaki dijital gazetelere ait iş modelleri örnekleri incelenmiş olsa da, 

tezin alan araştırması kapsamında yapılan daha detaylı analizler için inceleme nesnesi 
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olarak sadece dijitalde doğan gazeteler seçilmiş, geleneksel medyanın internet siteleri 

incelemeye dahil edilmemiştir. Çünkü genellikle Türkiye’deki gazete veya televizyonlar 

bir holding veya şirket bünyesindedir ve o gazete veya televizyonun internet sitesinin 

giderleri de bu holding tarafından karşılanmaktadır. İnternet siteleri yeteri kadar gelir 

sağlayamasa bile basılı gazetenin veya televizyonun elde ettiği gelir bunu telafi 

edebilmektedir. Veya bu haber siteleri çoğunlukla bilinen ve okuyucuda alışkanlık 

yaratmış markaların haber siteleri oldukları için dijital alanda da bunun avantajını 

kullanmakta,  reklam almakta sorun yaşamamaktadır. Oysa dijital doğumlu gazeteler, 

bir marka bilinirlilikleri olmadan alana girmektedir ve dolayısıyla daha dezavantajlı 

konumdadır. Ayrıca yeterli reklam geliri elde edemediklerinde gazete sahibinin bunu 

telafi edecek başka bir medyası da bulunmamaktadır. Dolayısıyla hayatta kalmak ve 

sürdürülebilirliklerini sağlamak için belirli gelir kaynakları yaratmak ve çeşitli stratejiler 

geliştirmek zorundadırlar. Tezin amacı, bu şekilde dijitalde doğan gazetelerin bu alanda 

varlıklarını sürdürebilmek için ne tür stratejiler uyguladıkları, geleneksel medyanın 

internet siteleri ile rekabet edip edemedikleri, alandaki avantaj ve dezavantajları, farklı 

iş modelleri geliştirip geliştiremedikleri ve bunun önündeki engelleri bizzat dijital 

gazetelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerle ortaya koymaktır.  

Basılı gazetelerin kapanmasının ve dijital olarak yayın hayatına devam 

etmelerinin sonuçlarından bir tanesi, burada çalışan gazetecilerin işsiz kalmaları, fakat 

dijital gazetelerin yukarıda bahsedilen sebeplerle henüz bu gazetecileri istihdam edecek 

yeterli gelire sahip olamamalarıdır. Dijital gazeteler gelirlerinin yeterli olmaması 

nedeniyle basılı gazetelere göre daha az sayıda muhabir ve editör istihdam etmektedir. 

Bu muhabirler iş yükünün fazlalığı nedeniyle özel haber yapmak ve bir alanda 

uzmanlaşmak yerine rutin habere yönelmekte; masa başında haber yapan bir muhabir 

profili ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla dijital-doğumlu gazetelerin, çok sayıda ve 

yetişmiş personel çalıştıracak gelir düzeyine gelememesi halinde bu hem gazeteciler 
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için işsizlik ve düşük ücretle çalışma, hem de yapılan gazeteciliğin niteliksiz hale 

gelmesi anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla dijital doğumlu gazeteler için farklı iş 

modelleri yaratarak gelir elde etme konusu, bu açıdan da bir ülkede yapılan 

gazetecilikle ve onun geleceğiyle yakından ilgilidir. Bu konu özellikle muhalif ya da 

eleştirel gazeteler için ayrıca önemlidir. Çünkü dijital reklam oranlarının yetersiz ve 

reklam ücretlerinin düşük olması gibi nedenlerle ekonomik olarak hayatta kalmakta 

zorlanan dijital-doğumlu gazeteler için, hükümete muhalif ya da onu eleştiren tarzda bir 

yayın çizgisine sahip olduğunda bu koşullar daha da zorlaşmaktadır. Çünkü 

reklamverenler bu tür yayınlara reklam vermeyi tercih etmemektedirler. Fakat bu 

kuruluşların örneğin okur fonu gibi ya da benzeri bir model geliştirip buradan gelir elde 

etmeleri hem reklam verenlerin baskısını hem de siyasilerin baskısını ortadan kaldırıp, 

yapmak istedikleri tarzda gazetecilik yapmalarını ve daha nitelikli içerik üretmelerini 

sağlayabilmektedir.  

İş modeli terimi için farklı tanımlar yapılsa da, Cook ve Sirkunen (2012), iş 

modelini “değer yaratmanın mimarı” olarak tanımlamaktadır. Gorbachev’e göre ise “iş 

modeli, bir işletmenin değer yaratmasının yolları ve onun ekonomik sistemini açıklayan 

politikalar ve pratikler setidir”. Bu bir işletmenin gelir kaynaklarını da içermekle birlikte 

yalnızca bununla sınırlı olmayan; üretimi, kurumsal yapısı ve dağıtımını da kapsayan ve 

o işletmenin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlayan birbiriyle ilişkili çeşitli 

değişkenleri içerir (Gorbachev, 2016). Bu çalışmada da iş modeli terimi buradaki 

kullanımıyla, geniş anlamıyla ele alınmaktadır. Bu kapsamda dijital doğumlu 

gazetelerin iş modelleri incelenirken bu gazetelerin yalnızca gelir kaynakları ve gider 

kalemleri değil, kurumsal yapıları, personel istihdamı, haber üretim ve dağıtım 

kanalları, sosyal medyayı kullanma ve tüm dijital yatırım stratejileri bir arada ele 

alınarak incelenecektir. 
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Tezde benimsenen kuramsal yaklaşım eleştirel ekonomi-politik yaklaşımdır. 

Geray eleştirel yaklaşımı, “iletişim sürecinin, toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamda 

ele alındığı” yaklaşım olarak tarif etmektedir (2017: 54). Ekonomi politik yaklaşım ise, 

“iş/ekonomi alanıyla, toplumsal, siyasi politikaları bir arada ele alır” (2017: 56). 

Ekonomi politik yaklaşımların ortak özellikleri, “toplumsal güç/iktidar ilişkilerini temel 

almaları, var olan egemenlik yapılarına karşı çıkmaları ve eşitlik, hakkaniyet, adalet, 

toplumun/kamunun genel çıkarı gibi değer yargılarını çözümlemelerine katmalarıdır” 

(Babe’den aktaran Geray, 2017: 56). Tezde, gazetecilikte meydana gelen dönüşümler 

ve  dijital gazetelerin iş modelleri, Türkiye’nin toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel 

özellikleri ile ilişkili bir biçimde ele alınacaktır. 

İletişimin ekonomi politiği odağına, kültürel üretim ve dağıtımı kimin kontrol 

ettiğini ve bu kontrolü uygulayan güçlerdeki değişimlerin kamusal alanı nasıl 

sınırlandırdığını ya da özgürleştirdiğini alır. Bunu da öncelikle bu ürünleri üreten 

kurumların sahiplik yapısını anahtar kavram olarak ele alarak yapar (Golding ve 

Murdock, 2002:77). Medya kurumu sahipleri, sahip oldukları şirketler üzerinde 

doğrudan iktidar uygulamalarının yanı sıra, pazara yeni giren daha küçük gruplar 

üzerinde de, pazardaki kuralları belirleyerek, dolaylı iktidar kurarlar (Golding ve 

Murdock, 2002: 79). Teknolojik ilerlemelerin etkisiyle değişen yeni medya düzeninde 

de bu alana büyük şirketler egemen olmuş ve pazarın kurallarını belirlemiştir, 

belirlemeye de devam etmektedir. Bu alandaki aktörlerin, pazar paylarının ve alandaki 

rekabet koşullarının ortaya konması bu tezin amaçlarından biridir.  

Bu noktada eleştirel ekonomi politik yaklaşım, internet ve teknolojiyle birlikte 

dönüşen gazetecilik pazarının, küçük sermayeli gruplarla büyük sermayeye sahip 

şirketler için eşit şartlar sunduğu ve eşit fırsatlar yarattığı “teknolojik belirlenimci” 

bakış açısını da eleştirmektedir. Tezin temel varsayımı bu noktada, “internetin ve 

teknolojinin, tek başına pazarı herkesin eşit fırsat ve kurallara tabi olduğu demokratik 
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bir pazar haline getireceği” savının doğru olmadığı; internet alanının da kapitalist 

sermaye birikimi düzeninde işlemeye devam ettiğidir.  

Bu yaklaşımdan hareketle tezin araştırma soruları şunlardır: 

1) Türkiye’deki dijital doğumlu gazeteler, geleneksel medyanın internet 

siteleriyle rekabet edebiliyor mu? 

2) Türkiye’deki dijital doğumlu gazetelerin en önemli gelir kaynakları nelerdir? 

3) Bu gelir kaynakları bu gazetelerin hayatta kalmasını ve sürdürülebilirliğini 

sağlamaları için yeterli midir? 

4) Bu gazeteler gelirlerini artırmak ve alanda sürüdürülebilirliklerini sağlamak 

için ne tür stratejiler geliştirmektedir? 

5) Türkiye’deki dijital doğumlu gazete yetkililerinin farklı iş modelleri 

geliştirme konusunda düşünceleri nelerdir? 

6) Türkiye’nin sahip olduğu toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerin, 

dijital doğumlu gazetelerin farklı iş modelleri geliştirmesine etkileri nelerdir? Farklı iş 

modelleri kullanmak konusunda bu özellikler ne tür fırsatlar sağlamakta veya engeller 

oluşturmaktadır? 

Bu sorular ışığında tezin alan araştırması, Türkiye’de dijital olarak doğan dokuz 

gazetenin yetkilileriyle yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin 

analizine dayanmaktadır. Görüşmeler, Ağustos 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Bu gazeteler; haberler.com, medyafaresi.com, gazeteduvar.com, 

demokrathaber.org, istekadınlar.com, sporx.com, netgazete.com, sol.org.tr, ve 

journo.com.tr’dir. Bunların dışında gazeteplus.com yetkilisiyle de görüşülmüş, fakat 

gazete görüşme yapıldıktan sonra kapandığı için bu gazete tezin analiz kısmına dahil 

edilmemiştir. Yine de bu gazetenin yetkilisiyle yapılan görüşmeye tezde yer verilmiştir. 

Bunların dışında cnnturk.com.tr ve halktv.com.tr yetkilileriyle de görüşme yapılmıştır. 

Bu yetkililerin anlatımları sayesinde de geleneksel medyanın dijital gazeteleriyle dijital 
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doğumlu gazeteler arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün olmuştur. Ulusal 

düzeyde yayın yapan bu gazetelerin yanı sıra, Türkiye’de yerel olarak yayın yapan 

dijital doğumlu gazetelerin bir listesi oluşturularak bu gazetelerin yetkililerine Aralık 

2018’de anket uygulanmıştır. Tezde bu anketi yanıtlayan 168 yerel dijital doğumlu 

gazete yetkilisinin anket sorularına verdikleri cevaplar da tezin alan araştırmasında 

analiz edilmiştir.  

Tezin birinci bölümünde “Dijital Gazeteler İçin İş Modelleri” tartışmalarını 

ortaya çıkaran dünyadaki gelişmeler ortaya konarak, konuya tarihsel ve kuramsal bir 

arka plan oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan 

“gazeteciliğin geleceği” tartışmaları ve “yeni medya ekosistemi” de bu bölümde ele 

alınacaktır.  

Tezin ikinci bölümünde Dijital Gazetecilik İçin İş Modeli literatürü incelenecek 

ve bu konuda dünyada yapılan çalışma ve araştırmalara yer verilecektir. Ayrıca 

dünyadaki dijital gazete iş modelleri ele alınarak bu modelleri uygulayarak başarı 

kazanmış dijital gazeteler incelenecektir.   

Dünyadaki gelişmelerin Türkiye özelinde nasıl yansıma bulduğu ise tezin 

üçüncü bölümünde  “Türkiye’de Medya Alanında Yaşanan Gelişmeler” başlığıyla ele 

alınacaktır. Bu bölümde birinci bölümde ele alınan, internet ve sosyal medya kullanım 

oranları, habere erişimde kullanılan mecraların değişimi ve medya alanındaki reklam 

yatırımlarındaki değişimlerin Türkiye’deki durumu ele alınacaktır.  

Tezin dördüncü ve son bölümü ise Türkiye’deki dijital gazeteler için iş modelleri 

üzerine yapılan alan araştırmasından elde edilen verilere dayanmaktadır. Bu bölümde 

önce Türkiye’deki dijital gazetelerin işleyişleri ve onları şekillendiren içerik, dağıtım ve 

reklam pazarı ortaya konmaya çalışılacak, daha sonra Türkiye’deki dijital gazetelerin iş 

modelleri denemeleri ve ardından farklı iş modelleri geliştirmenin önündeki Türkiye’ye 

özgü engeller ele alınacaktır.  



 

12 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MEDYADA DÖNÜŞÜM VE YENİ MEDYA EKOSİSTEMİ 

Çalışmanın bu kısmında tartışılan konuya zemin oluşturan gelişmeler ele 

alınacak ve konuya tarihsel ve kuramsal bir arka plan oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Tezde, Dijital Gazetecilik İçin İş Modeli kavramı ve tartışmalarının oluşmasında iki 

olgunun etkili olduğu savunulmaktadır Bunlardan birincisi, teknolojik gelişmelerin 

medya sektöründe yarattığı dönüşüm; ikincisi ise ekonomik gelişmelerin medya 

sektöründe yarattığı dönüşümdür. Bu iki gelişme aslında birbirinden bağımsız iki ayrı 

olgu değil, bir arada yaşanan gelişmelerdir. Burada da birbirinden kopuk olarak değil,  

bir arada ele alınacaktır.  

1.1. Teknolojik Gelişmelerin Medya Sektöründe Yarattığı Dönüşüm 

Teknolojik gelişmeler, öncelikle dünya genelinde internet kullanım oranlarını, 

sosyal medya ve mobil telefon kullanım oranlarını artırırken, haber tüketim kaynaklarını 

ve araçlarını da değiştirmiş, bu gelişmeler okuyucuların habere erişiminde dijitalin 

payını artırırken, özellikle basılı gazetelerin payını azaltmıştır. Bu durum bir yandan 

basılı gazetelerin satışlarında azalmaya neden olurken, diğer yandan basılı gazetelerde 

çalışan gazeteci sayısı azalmış, dijital gazetelerde çalışan gazeteci sayısı ise artmıştır. 

Dünya genelinde yaşanan bu gelişmeler, bu konuda yapılan araştırma ve raporlara 

dayanarak grafiklerle gösterilmeye çalışılacaktır.  
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1.1.1. İnternet Kullanım Oranlarının Artması 

Tüm dünyada internet kullanım oranları her geçen gün artmaktadır. İnternetin, 

sosyal medya ve mobil telefon kullanım oranlarının dünya çapında artması, medya 

kullanımını da etkilemekte, haber okuyucularının okuma alışkanlıkları da giderek basılı 

gazetelerden dijital alana yönelmektedir. We Are Social tarafından yapılan “Digital 

Around The World 2019 Raporu”na göre, dünya nüfusunun yüzde 57’si internet 

kullanmaktadır. Yüzde 45’i aktif sosyal medya kullanıcısı iken, yüzde 42’si ise sosyal 

medyayı mobil telefon üzerinden kullanmaktadır (Şekil 1.1’deki kategoriler sırasıyla 

toplam dünya nüfusunu, mobil telefon kullanıcı sayısını, dünyadaki toplam internet 

kullanıcı sayısını, aktif sosyal medya kullanıcı sayısını ve sosyal medyayı mobil telefon 

üzerinden kullanan kişi sayısını göstermektedir. Rakamlar milyonu ifade etmektedir) 

 

Şekil 1.1. Küresel internet, sosyal medya ve mobil kullanım oranları (2019) 

Kaynak: Digital  2019. 

Aynı raporun bir önceki yıla ait verileriyle karşılaştırıldığında ise bu rakamların 

her kategori için arttığı görülmektedir.  

 

Şekil 1.2. Küresel internet, sosyal medya ve mobil kullanım oranlarının bir               

önceki yıla göre değişim oranları (2019) 

Kaynak: Digital 2019.  
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Grafik 1.1 ise dünyadaki internet kullanım oranlarının her geçen yıl önemli 

oranlarda arttığını ortaya koymaktadır. 

Grafik 1.1. Dünyadaki internet kullanıcı sayıları (2014-2019) 

 
Kaynak: Digital 2019 

 

Dünyadaki internet kullanım oranlarının artması, tüm dünya genelinde özellikle 

basılı gazete okuma oranını önemli ölçüde etkilemiş ve azaltmıştır. Basılı gazete oranı 

kadar olmasa da televizyon izleme alışkanlıklarını da değiştirmiştir ve bir haber kaynağı 

olarak kullanımını da azaltmıştır.  İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte basılı gazeteler 

önce içeriklerini webe taşımışlar, sonra giderek internet için özel içerik üretmeye 

başlamışlardır. İnternet gazetelerinin anında güncellenmeye izin veren teknolojisi 

nedeniyle, okuyucular basılı gazetedeki gibi o günün haberlerini ertesi gün almak yerine 

özellikle son dakika haberlerini anında internetten almaya başlamışlar, böylece giderek 

internet temel haber alma kaynağı haline gelmiştir. İnternetin metin, ses, grafik ve video 

gibi farklı türde içerikleri bir arada sunabilme özelliği nedeniyle, internet gazetelerinin 

yaygınlaşması, sadece basılı gazetelerin okunma oranlarını değil, televizyon izleme 

oranlarını da etkilemiştir. Kısa sürede internette çok sayıda içeriğe anında ve daha 

önemlisi ücretsiz olarak ulaşabilen okuyucuların haber alma şekli basılı gazeteden 

internet alanına yönelmiştir. 
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1.1.2. Haber Okuma Alışkanlıklarının Dijitale Yönelmesi 

Dünya genelinde değerlendirildiğinde, basılı gazetelerin tirajlarının her geçen yıl 

daha da azaldığı, haber alma kaynakları arasındaki sıralamasının ise gerilediği 

görülmektedir. Buna karşın, çevrim içi yayınların ise haber alma kaynakları arasındaki 

sıralaması ise her geçen yıl artmaktadır. Televizyonun haber alma kaynakları arasındaki 

yeri ise basılı gazetelere göre daha yavaş değişmekte, birçok ülkede hala en temel haber 

kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Bunun yanında bazı ülkelerde ise internet, haber 

alma kaynağı olarak televizyonun önüne geçmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak basılı 

gazetelerin reklam oranları, tirajlarındaki azalmaya bağlı olarak daha hızlı bir şekilde 

düşmekte, dijital alana ayrılan reklam payları ise hızlı bir artış göstermektedir. 

Televizyona ayrılan reklam payları ise daha stabil kalmakta veya bu iki alana göre daha 

az oranlarda artış ya da azalış göstermektedir.  

Özellikle ABD’de basılı gazete oranlarının habere erişimde diğer ülkelere göre 

oldukça düşük ve çevrim içi mecraların oranının ise yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

durum, bu ülkede dijitalleşmeye geçişin oldukça hızlı ve keskin yaşandığını 

göstermektedir. Fakat ABD’deki geleneksel medyadan dijital medyaya bu hızlı geçiş, 

Avrupa ülkelerinin tamamında aynı şekilde gerçekleşmemiştir. Örneğin İngiltere, ABD 

ile dijitale uyum konusunda benzer bir süreç yaşarken, Almanya’da haber okuyucuları 

ABD’ye göre geleneksel medyaya bağlılığını korumakta ve ABD’ye göre habere 

erişimde dijital mecraları daha az kullanmaktadır (Newman, 2012). 

Tablo 1.1. ABD ve dört Avrupa ülkesindeki tüketicilerin habere ulaşmada 

kullandıkları mecraları göstermektedir. Grafiğe göre Almanya ve Fransa hariç, diğer 

ülkelerde çevrim içi medya habere erişimde ilk sırada yer alırken, Almanya ve 

Fransa’da ilk sırayı televizyon almaktadır. Almanya’da ikinci sırayı yazılı basın alırken, 

çevrim içi medya ise radyodan sonra son sırada gelmektedir.  
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Tablo 1.1.  Ülkelere göre tüketicilerin haftalık habere erişiminin mecralara göre 

dağılımı (2012) (%) 

 İngiltere ABD Almanya Fransa Danimarka 

Televizyon 76 69 87 80 81 

Çevrimiçi 

mecralar 
82 86 61 77 82 

Basılı Gazete 54 45 68 57 57 

Radyo 45 33 68 43 40 

Kaynak: Reuters Digital News Report, 2012.  

 

Fakat ABD’de habere erişimde sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, yıllar 

içinde televizyonun yerini korumaya devam ettiğini fakat basılı gazete oranlarında çok 

hızlı düşüş yaşandığını göstermektedir. Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan 

başka bir araştırma, ABD’de habere ulaşmada kullanılan araçlar arasında televizyonun 

hala birinci sırada tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Grafikte ABD’de habere 

erişimde basılı gazete oranının çok düşük düzeyde olması dikkat çekmektedir. 

Tablo 1.2. ABD’de habere erişimde kullanılan mecralar (2016 ve 2018) (%) 

Yıl Televizyon Çevirimiçi kaynaklar Radyo Basılı Gazete 

2018 44 34 14 7 

2016 46 28 12 11 

Kaynak: Pew Research Center, 2018.  

Tablo 1.3. ise ABD ve dokuz farklı ülkedeki okuyucuların habere erişimde 

geleneksel ve çevrimiçi yayınlardan hangilerini daha sıklıkla kullandıklarını 

göstermektedir. 2013 yılına ait verilere göre, ABD, Brezilya ve Japonya gibi ülkelere 

kıyasla çoğu Avrupa ülkesinde habere erişimde geleneksel medyanın kullanılma 

oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle Almanya ve Fransa’da 

nüfusun yarısından fazlasının (sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 56), haber almada temel 

olarak geleneksel platformları kullandıkları, nüfusun büyük kısmının (sırasıyla yüzde 31 

ve yüzde 33) geleneksel ve çevrimiçi kaynakları yarı yarıya kullandıkları, nüfusun çok 

az bir kısmının ise (sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 12), habere erişimde ağırlıklı ve 
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yalnızca çevrim içi kaynakları kullandıkları görülmektedir. Habere erişimde çevrim içi 

haber kaynakları 2013 yılından bu yana elbette ki artmıştır. Fakat grafiğe bu alandaki 

güncel rakamları vermek yerine habere erişimde kullanılan kaynakların dünya genelinde 

ülkelere göre nasıl farklılaştığını göstermek amacıyla başvurulmuştur. Buna göre ABD, 

Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde okuyucuların haber alma alışkanlıklarının geleneksel 

medyadan dijital medyaya doğru yönelmesi, Avrupa ülkelerine göre daha hızlı 

gerçekleşmiştir denilebilir.  

Tablo 1.3. Habere erişimde geleneksel ve çevrim içi kaynakların kullanımının ülkelere 

göre dağılımı (2013) (%) 
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Sadece Çevrimiçi 
8 6 9 11 6 6 11 11 13 

Ağırlıklı olarak 

çevrimiçi 7 5 10 11 6 9 14 18 10 

Yarı yarıya  
39 31 38 40 33 39 40 48 48 

Ağırlıklı olarak 

geleneksel medya 20 25 22 20 24 28 12 15 16 

Sadece geleneksel 

medya 25 33 20 19 32 18 23 9 13 

Kaynak: Digital News Report, 2013 

 

Diğer taraftan yukarıdaki grafikte 2013 yılına ait verilere göre geleneksel medya 

kullanımının yüksek, çevrim içi medya kullanımının düşük olduğu gözlenen özellikle 

iki Avrupa ülkesinin (Fransa ve Almanya), haber alma kaynak dağılımının 2019 

yılındaki durumuna bakıldığında, bu ülkelerin de haber alma kaynakları arasında çevrim 

içi kaynakların oranının giderek arttığı, geleneksel medyanın oranının ise giderek 

azaldığı görülmektedir. Fransa’daki tüketicilerin haber alma kaynaklarının sıralamasını 

gösteren Grafik 1.2’ye bakıldığında, özellikle basılı gazete oranındaki hızlı düşüş göze 

çarpmaktadır. Aynı düşüş Almanya’ya ait grafikte de (Grafik 1.3) gözlenmektedir. 

Bunun yanında her iki ülkedeki sosyal medya kullanımında yıllar içinde hızlı ve sürekli 



 

18 

bir artış yaşandığı görülürken, her iki ülkede hala televizyonun temel haber alma 

kaynağı olmaya devam ettiği gözlenmektedir. Dünya genelinde önceki yıllarda 

geleneksel medyaya bağlılığın özellikle yüksek olduğu bu iki Avrupa ülkesindeki 

çevrim içi haber kaynaklarında ve sosyal medya kullanımında yaşanan bu artışın dünya 

genelinde yaşanan bir eğilim olduğunu söylemek mümkün görünmektedir8. 

Grafik 1.2.  Fransa’daki tüketicilerin haber alma kaynaklarının yıllara göre değişimi 

(2013-2019).    

 
Kaynak: Reuters Enstitute Digital News Report 2019. 

 

Grafik 1.3. Almanya’daki tüketicilerin haber alma kaynaklarının yıllara göre değişimi 

(2013-2019). 

 
Kaynak: Reuters Enstitute Digital News Report 2019.  

Çevrim içi haber kanallarının habere erişimdeki payının giderek artması dünya 

ölçeğinde bir eğilim olarak karşımıza çıkarken, bu çevrim içi medyanın türü de ülkelere 

göre değişmekte ve o ülkenin medya kullanımına dair fikir vermektedir. Avrupa 

ülkelerinde tüketicilerin habere erişmede kullandıkları çevrim içi kaynaklar yüksek 

                                                           
8  Diğer ülkelerin ayrıntılı incelemeleri için Reuters Enstitute Digital News Report 2019’a bakılabilir.  

Çevrimiçi  

Televizyon 

Basılı Gazete 

Sosyal Medya 

Çevrimiçi  

Televizyon 

Basılı Gazete 

Sosyal Medya 
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oranda o ülkelerdeki gazete ve televizyonların internet siteleriyken, ABD’de en yüksek 

oran gazete ve televizyonların internet siteleri dışında kalan kaynaklardır. Ayrıca bu 

ülkede sosyal medya veya blogların kullanılma oranı da diğer ülkelere göre daha 

yüksektir. 

Tablo 1.4.  Tüketicilerin habere erişimde kullandıkları çevrim içi haber kaynaklarının 

ülkelere göre dağılımı (2012) (%)            
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Televizyon Kanallarının Web Siteleri 56 46 25 51 20 

Basılı Gazetelerin Web Siteleri 38 50 30 56 43 

Diğer Haber Kaynakları 29 53 26 28 36 

Sosyal Medya ve Bloklar 18 36 18 23 17 

Kaynak: Reuters Digital News Report, 2012. 

Ülkeler arasındaki bu tür farklılıklar, her ne kadar internetin gelişmesi ve 

dijitalleşme nedeniyle tüm dünyada medyada bir dönüşüm yaşansa da, yaşanan bu 

dönüşümün her bir ülkenin medya yapısından, bulunduğu coğrafyadan ve içinde 

yaşayan insanların kültürlerinden kaynaklanan farklılıklardan etkilendiğini 

göstermektedir (Newman, 2012: 13). 

İnternetin ve dijitalleşmenin etkisiyle tüketicilerin haber okuma alışkanlıklarının 

dijital alana yönelmesinin yanında yeni araçların ortaya çıkması da bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Önceki yıllarda habere erişimde bilgisayar kullanım oranı daha 

yüksekken, giderek mobilin payı artmaktadır. 2012 yılında habere erişmede mobilin 

oranı ortalama yüzde 30’lar civarındayken, 2019’da bu oran yüzde 60’lara çıkmıştır. 

Grafik 1.4’e göre 2013 yılından itibaren mobil telefon kullanım oranı düzenli olarak 

artmıştır. 
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Tablo 1.5. Habere erişimde kullanılan araçların ülkelere göre dağılımı (2012) (%) 
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k
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Bilgisayar 74 87 80 79 78 

Mobil Telefon 28 28 21 20 32 

Tablet 8 11 5 6 13 

E-Okuyucu 0 3 1 1 1 

Akıllı Televizyon 1 3 4 2 3 

Kaynak: Reuters Digital News Report, 2012. 

Grafik 1.4.  Çevrimiçi haberlere erişimde mobil telefon kullanım oranlarının ülkelere 

göre dağılımı (2013-2019).  

 

Kaynak: Reuters Digital News Report, 2019. 

Mobil telefonun kullanımının yaygınlaşması, habere erişimde çevrim içi 

kaynakların kullanım oranlarının artmasında önemli bir etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu oranın artmasında bir diğer önemli etken ise sosyal medya kullanım 

oranlarının artmasıdır. Okuyucular, okumak istedikleri gazetelerin sayfalarını facebook, 

twitter gibi sosyal medya kanallarında takip etmekte, haberlere bu şekilde 

ulaşmaktadırlar. İnternet gazetelerinin ilk ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde, 

okuyucular doğrudan internette gazetenin web sitesini görüntüleyerek haberlere 

ulaşırlarken, giderek haberlere sosyal medyadan ulaşanların oranının arttığı 

görülmektedir.   

İngiltere 

Fransa 

Amerika 

İspanya 

Almanya 
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Reuters Enstitüsü 2018 Dijital Haberler Raporu, son yedi yıl süresince sosyal 

medyanın çoğu ülkede habere erişimde temel kaynak olduğunu ve bu süre içinde sosyal 

medya kullanımının büyük bir hızla arttığını belirtmektedir. 2018 yılına ait dünya 

genelinde haber tüketimiyle ilgili en temel bulgu ise ilk defa çoğu ülkede habere 

erişimde sosyal medya kullanımı oranının düşüş göstermesidir. Örneğin Amerika’da 

2013 yılında yüzde 27 olan habere erişimde haftalık sosyal medya kullanım oranı, 2007 

yılına kadar hızlı bir artış göstererek 2017’de yüzde 51’e ulaşmış fakat 2018 yılında 

yüzde 45’e düşmüştür (Newman, 2018). Fakat önceki yedi yıl boyunca sosyal medyanın 

habere erişimde giderek artan oranı bu süre içerisinde habere erişimde dijital mecraların 

oranının artmasında oldukça etkili olmuştur. Grafik 1.5, belli ülkelerdeki habere 

erişimde sosyal medya kullanımının 2013-2018 yılları arasındaki değişim oranlarını 

göstermektedir. 

Grafik 1.5. Habere erişimde sosyal medya kullanım oranlarının ülkelere göre değişimi 

(2013-2018) 

 
Kaynak: Dijital News Report, 2018.  

Görüldüğü gibi, dünyada internet kullanım oranlarının, mobil telefon kullanım 

oranlarının ve sosyal medya kullanım oranlarının artması, habere erişimde gazete ve 

televizyon gibi geleneksel medyanın rolünü azaltırken, çevrimiçi ya da dijital alanın 

rolünü artırmaktadır. Bu gelişmeler özellikle basılı gazetelerin okunma oranlarını 

dolayısıyla satış oranlarını azaltan bir etki yaratmakta; basılı gazetelerin haber alma 
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Amerika 
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kaynakları arasında son sıralara gerilemesi artık dünya genelinde bir eğilim olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

1.1.3. Basılı Gazetelerin Tirajlarının Düşmesi 

Basılı gazete sektörü özellikle ABD’de uzun yıllar boyunca medya sektörünün 

önemli bir parçasını oluşturmuştur. Fakat haber tüketiminin giderek dijital alana 

yönelmesiyle birlikte bu ülkede gazete satış ve abonelik oranlarında özellikle 2000’lerin 

ortalarından itibaren ciddi düşüşler yaşanmıştır. Grafik 1.6, ABD’deki gazete 

satışlarının yıllara göre dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre gazete satışları 

1940’lardan itibaren her yıl sürekli artmış, 1990’lı yıllarla birlikte en yüksek rakamına 

ulaşmıştır. 1990 yılından sonra azalış göstermeye başla da, keskin düşüşler yaşaması 

2000’li yıllara denk gelmektedir. İlk defa 2015 yılında hafta içi satışında, 2018 yılında 

da Pazar günü satışında 1940 yılı satışlarının gerisine düşmüştür (Pew Research Center, 

2019a). 

Grafik 1.6.  ABD’deki günlük gazetelerinin toplam satışlarının dağılımı (1940-2010) 

  

Kaynak: Pew Resesarch Center, 2019a    

 

  

Haftaiçi                     Pazar  



 

23 

Yıl: Hafta içi satışı: Pazar günü satışı: 

1940 41.132.000  32.371.000   

1990 62.328.000 62.635.000 

2000 55.773.000 59.421.000 

2015 37.711.860 40.955.458 

2018 28.554.137 30.817.351 

Buna karşılık gazetelerin web sitelerinin ziyaretçi sayılarında ise artış 

gözlenmektedir. Grafik 1.7, ABD’deki en çok ziyaret edilen 50 gazete web sitesinin 

aylık ziyaretçi sayılarını göstermektedir: 

Grafik 1.7. ABD’deki en çok ziyaret edilen 50 gazete web sitesinin aylık ziyaretçi 

sayıları (2014-2018).  

 
 
Kaynak: Pew Research Center, 2019a 

Avrupa’da da 2000’li yılların başlarından itibaren gazete tirajlarında düşüş söz 

konusudur. WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers), 

Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği tarafından açıklanan Dünya Basın Trendleri 

2011 Raporu9, Batı Avrupa’da son beş yıllık dönemde gazete tirajlarında yüzde 11.8 

oranında bir düşüş yaşandığını kaydetmiştir. Bu, tiraj düşüşlerinin bu bölgede 2006 

                                                           
9  WAN-IFRA tarafından 1988’den beri düzenli olarak her yıl yapılan Dünya Basın Trendleri raporunun 

2011 edisyonu, tiraj ve reklam gelirleri açısından global pazarın yüzde 90’nını temsil eden 69 ülkenin 

kapsamlı incelemesine dayanmaktadır (Öğüt, 2011).  
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yılından bu yana devam ettiği anlamına gelmektedir. Rapora göre Doğu ve Orta 

Avrupa’da son beş yıldaki tiraj düşüşü ise yüzde 10’dur. Aynı bölgede 2009-2010 

yılları arasındaki düşüş ise yüzde 12’dir. Rapora göre de, 2006-2011 yıllar arasında 

gazete tirajlarında en fazla düşüş yaşayan bölge Kuzey Amerika olmuştur. Toplam tiraj 

bu yıllar arasında yüzde 17, 2009-2010 arasında ise yüzde 11 gerilemiştir (Öğüt, 2011). 

1.1.4. Dijital Haber Merkezlerinde İstihdam  

Basılı gazetelerin okunma ve satış oranlarının düşmesi ve dijital gazetelerin 

sayısının artmasının doğal bir sonucu, basılı gazetelerde çalışan gazeteci sayısının 

azalması, dijital gazetelerde çalışan gazeteci sayısının ise artması olmuştur. Pew 

Araştırma Merkezi tarafından yapılan “2019 Dijital News Fact Sheet” raporuna göre, 

yaklaşık 13.500 çalışan, 2018’deki dijital yerel yayınların haber salonlarında muhabir, 

editör, fotoğrafçı veya videografçı olarak çalışmıştır. Grafik 1.8, ABD’de dijital yerli 

haber odalarında çalışanların yıllara göre değişimini göstermektedir. Grafiğe göre, 

dijital haber merkezlerinde çalışanların sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır ve on 

yıl öncesine göre bu sayı yaklaşık 3 kat bir büyüme göstermiştir (Pew Research Center, 

2019b). 
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Grafik 1.8. ABD’de dijital yerli haber odalarında toplam çalışan sayısının yıllara göre 

değişimi (2008-2018). 

 
Kaynak: Kaynak: Pew Research Center, 2019b 

Aynı yıl gazete endüstrisinde gazeteci, editör, fotoğrafçı veya film ve video 

editörü olarak çalışan kişi sayısı ise 37.900 kişidir. Grafik 1.9, ABD’de basılı gazete 

sektöründeki çalışan sayısının yıllara göre değişimini göstermektedir. 2004-2018 

yıllarını kapsayan grafiğe göre gazete endüstrisinde çalışan sayısı özellikle 2007’den 

sonra keskin bir şekilde düşüş göstermiştir ve bu düşüş eğilimi devam etmektedir. Bu 

sayı 14 yıllık süre içerisinde neredeyse yarı yarıya azalmıştır (Pew Research Center, 

2019a).  

Grafik 1.9. ABD’de gazete sektöründe toplam çalışan sayısının değişimi (2014-2018) 

 
Kaynak: Pew Research Center, 2019a 
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 Yukarıdaki iki grafikte dikkat çekici bir nokta, her ne kadar basılı gazetelerde 

çalışan gazeteci sayısı ciddi düşüşler gösterse de, yine de bu sektörde çalışan sayısının 

dijital gazetelerde çalışan gazeteci sayısının hala çok üzerinde (yaklaşık üç katı) 

olmasıdır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, dijital gazetelerin haberleri daha çok 

arama motoru veya sosyal medya platformlarından yararlanarak oluşturması yönünde 

değişen haber yapma pratikleridir. Başka bir deyişle haber oluşturma sürecinde 

teknolojinin daha ağırlıklı olarak kullanılması, çalışan insan sayısının azalmasında bir 

faktördür. 

İkinci önemli neden ise, dijital gazetelerin daha fazla gazeteci istihdam etmeye 

yetecek kadar gelir elde edemiyor olmasıdır. Yapılan araştırmalar, basım ve dağıtım 

gibi maliyetleri olmayan dijital gazetelerin en önemli maliyet kalemlerinin personel 

olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla maiyetleri azaltmak istediklerinde ilk 

başvurdukları yöntem, çalışan gazeteci sayısını azaltmak ve kalan gazetecilerden de çok 

fazla içerik üretmelerini beklemek olmaktadır (Bakker, 2012:5).  

1.2. Ekonomik Gelişmelerin Medya Sektöründe Yarattığı Dönüşüm 

Dünyada medya alanında yaşanan değişimlere neden olan teknolojik 

gelişmelerin yanı sıra tüm dünyada yaşanan ekonomik krizlerin de medya alanının 

dönüşümünde büyük etkisi olmuştur. Özelikle 2008 ekonomik krizinden sonra tüm 

dünyada basılı gazetelerin reklam oranları önemli ölçüde düşerken, dijital alanın reklam 

payı giderek artmıştır. Bu durum bir yandan büyük teknoloji şirket ve sosyal medya 

platformlarının bu reklamdan önemli ölçüde pay almaları sonucunda ekonomik olarak 

güçlenmesine neden olmuş, diğer yandan dijital haber medyası bu reklam pastasından 

yeterli payı alamadığı için, bu alandan kazandıkları reklam gelirleri basılı gazetede 

yaşadıkları maddi kayıpları telafi edememiştir. Tezde bu başlık altında sözü edilen 

gelişmeler istatistiklerle ortaya konmaya çalışılacaktır.  
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1.2.1. Basılı Gazetelerin Reklam Paylarının Düşmesi 

Teknolojik gelişmeler, son on yılların dijitalleşme süreci, büyüyen dijital ve 

mobil haber tüketimi, yazılı basının tirajlarındaki düşüşü hızlandırdı (Bittner, 2019:2). 

Fakat okur oranlarının azalması uzun yıllar öncesine dayansa bile, gazete ve televizyon 

kuruluşları yine de bir süre daha karlılıklarını sürdürebildi çünkü tekelleşme, 

yoğunlaşma ve birleşmelerin yaşandığı ve alana giriş maliyetlerinin yüksek olduğu 

geleneksel medya pazarında az sayıda medya sahibi vardı ve reklam pastası bu birkaç 

oyuncu arasında paylaşılıyordu. Düşen okur sayısı birleşme ve satın almalarla 

dengeleniyordu (Grueskin vd., 2011: 9-10).  Fakat özellikle 2008 yılında ABD’de 

başlayan ve giderek küresel hale gelen ekonomik krizden sonra, basılı gazetelerin 

reklam oranları da ciddi oranda azalmaya başladı. Ek olarak, “büyük çevrimiçi 

platformların veri odaklı iş modelleri ve kişiselleştirilmiş, hedeflenmiş reklam 

potansiyeli, bu küresel aktörleri reklam endüstrisi için çekici kıldı ve reklam 

harcamaları, geleneksel medya şirketlerinden bu platformlara doğru kaydı” (Bittner, 

2019: 2). 

ABD reklamcılığında 2001’de yaşanan düşüş, reklam harcamalarının İkinci 

Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez azalması oldu (Shaver, 2004: 249). 2008’deki daha 

keskin düşüş ise yine ekonomik krizle birlikte oldu ve özellikle emlak ve iş ilanlarını 

büyük ölçüde azalttı (Grueskin vd., 2011: 10).  

Picard’ın belirttiğine göre, A.B.D’de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca 

gazeteler reklama bağımlı hale geldi ve 2000 yılında A.B.D’de reklam gelirleri, günlük 

gazetelerin toplam gelirlerinin yüzde 81’ini oluşturuyordu (Picard, 2004:113). Böylece 

gazete endüstrisi, uzun yıllar boyunca A.B.D.’deki sadece medya alanındaki değil tüm 

sektörler içindeki en karlı sektörlerden birisi oldu. 2001 yılında, büyük gazete şirketleri 

ortalama yüzde 15 oranında kar elde ettiler (2004: 114). A.B.D’de 1980, 1990 ve 2000 

yıllarına ait medya reklam yatırımlarının mecralara göre dağılımını gösteren grafiğe 
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göre bütün medya mecraları arasında reklam yatırımlarından en fazla payı alan mecra 

gazete olmuştur10 (Shaver, 2004: 252). 

Gazete satışlarında olduğu gibi, gazete reklam oranlarında da en fazla düşüş 

ABD’de yaşanmıştır. Gazete satış oranlarına benzer şekilde reklam oranları da 2000 

yılından sonra bir düşüş yaşamakla beraber, sonra küçük oranlarda da olsa artmaya 

devam etmiştir. Fakat 2008 yılından sonra tekrar keskin bir düşüş yaşamıştır ve o 

tarihten günümüze de düşüşü devam etmektedir. Grafik 1.10, ABD’deki gazete reklam 

oranlarının yıllara göre dağılımını göstermektedir.  

Grafik 1.10. ABD’deki gazete reklam oranlarının dağılımı (1960-2010) 

Kaynak: Pew Research Center, 2019a.    

Yukarıda da belirtildiği gibi ABD’deki gazete reklam oranları, en keskin 

düşüşünü 2008 yılından sonra yaşamış, 2007’de 45 milyar 375 milyon dolar olan 

reklam geliri, 2008 yılında yaklaşık 38 milyar dolara düşmüştür. Buradaki en önemli 

etken elbette ki 2008’de ABD’de finans ve emlak krizi olarak başlayıp daha sonra tüm 

dünyada etkisini göstermeye başlayan ekonomik kriz olmuştur.  

ABD’deki günlük gazete sayısı 1990’da 161 iken, bu sayı 2009’da 1387’ye 

düşmüş, aynı zamanda editöryal kadro da daralmış, 2008’de 16 bin kişi işini 

kaybetmiştir. Reklam gelirleri de altı yıl boyunca sürekli düşerek 2013’te 1.8 milyon 

                                                           
10  Bknz: Ek-7 

Reklam                     Satış 
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olarak ölçülmüş ve ABD’deki gazete endüstrisi, on yıl önceki boyutunun yüzde 60’ına 

kadar küçülmüştür (Franklin, 2014: 482).  

Basılı gazetelerin reklam oranlarının düşmesi, özellikle 2008 yılından sonra 

sadece ABD’de değil, tüm dünyada yaşanan bir durum olmasına rağmen, bu düşüşten 

en fazla etkilenen ülke ABD olmuştur. Bunun da en önemli nedeni ABD’deki basılı 

gazetelerin reklama olan bağımlılıklarının çok yüksek olmasıdır. Avrupa ülkelerinde ise 

bu oran ABD’ye göre oldukça düşüktür.  

2012 Avrupa Komisyonu Teknik Raporu’na göre, Avrupa'daki en büyük 

gazetecilik yayın endüstrisine sahip ülkeler arasında, Almanya'daki gazete yayıncılık 

endüstrisi, Fransa ve İngiltere’ye göre daha iyi durumdadır. Genel olarak Avrupa gazete 

endüstrisi ise ABD'dekine göre daha iyi durumdadır. Bunun nedenlerinden biri, Avrupa 

gazetelerinin reklam gelirlerine daha az bağımlı olmalarıdır (ortalama yüzde 50). 

Gelirlerinin büyük kısmını satışlardan elde etmektedirler ve nispeten fazla sayıda 

abonesi bulunmaktadır. (Leurdijk vd., 2012: 7; Nielsen ve Levy, 2010: 11). Reklam 

gelirlerine olan bağımlılık, Avrupa ülkeleri içerisinde de büyük ölçüde farklılık 

göstermektedir. Örneğin, Lüksemburg'da, reklamcılık ödenmiş günlük gazete gelirlerine 

yüzde 77 oranında katkıda bulunurken, İngiltere'de bu oran yüzde 50 ve Danimarka'da 

yalnızca yüzde 38'dir. ABD’de ise gazete gelirinin % 87'si reklamlardan elde 

edilmektedir. Japonya'da da gazetelerin gelirlerinin yalnızca yüzde 35'i reklama 

dayanmaktadır (Leurdijk vd., 2012: 24). 

Sparks ve diğerleri’nin yaptığı araştırmaya göre ise örneğin Çin, ekonomisi hala 

hızla yükselen bir ülke konumunda olması ve bu büyümeye hızlı kentleşme ve yükselen 

yaşam standartları süreçlerinin etki etmesi nedeniyle çoğu ülkenin aksine yükselen 

gazete okur kitlesine elverişlidir. Benzer şekilde, gazete reklamcılığı çoğu ülkede 

azalırken burada 2011 yılına kadar yükselmiştir ve ancak o zamandan beri bu ülkede de 

küçülmeye başlamıştır (2016:201). 
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Basılı gazetelerin toplam medya reklam yatırımlarından aldığı pay dünya 

genelinde azalmaya devam ederken, diğer taraftan dijital alana ayrılan pay ise artmaya 

devam etmektedir. Fakat buradaki sorun ise dijitaldeki reklam gelirlerinin büyük ölçüde 

Google, Facebook gibi platformlara gitmesi, dijital haber kuruluşlarının bu 

yatırımlardan önemli bir pay alamamasıdır. Üstelik bu alanda çok sayıda aktör ve buna 

bağlı olarak yüksek rekabet vardır.  Dolayısıyla dijital gazeteler, henüz basılı 

gazetelerde yaşadıkları gelir kayıplarını dijital alanda telafi edememektedirler. Tezin 

devamında dijital alana ayrılan reklam paylarının yıllar içerisindeki değişimi 

incelenmeden önce dijital reklamcılıkla ilgili temel kavramlar açıklanmaya 

çalışılacaktır.  

1.2.2. Dijital Reklamcılık 

Dijitalleşme süreciyle birlikte reklamcılık da dijital alana uyum sağlamış ve 

geleneksel reklamcılıktan farklılaşmıştır. Geleneksel ya da konvansiyonel reklamcılıkta 

reklam veren, reklamının çıkmasını istediği medya organıyla ya doğrudan ya da bir 

reklam ajansı aracılığıyla bağlantı kurar ve reklamını yayınlatır. Ya da medya 

kuruluşunun reklam ekibi reklam verene teklif götürür ve reklam almaya ikna eder. 

Geleneksel medyalar için reklamcılık daha düz ve basit bir süreci ifade etmekteyken, 

dijital reklamcılık daha karmaşıktır. 

Dijital reklamcılık, reklam verenlere geleneksel reklamcılığa göre daha hedefli 

ve geniş bir hizmet sunar. Örneğin Google, havuzunda binlerce reklam veren ve yayın 

kuruluşu bulundurur ve hedeflemelerle reklam verenin reklamını hedeflediği kitleye 

göstermesini sağlar. Dolayısıyla bu aynı reklamı herkese gösteren gazete veya 

televizyon reklamlarından daha etkilidir. Ve reklam veren için pazar büyüklüğü 

herhangi bir yayıncının sunabileceğinden daha büyüktür (Bell ve Owen, (2017: 43). 
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OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), dijital reklamcılık çeşitlerini 

beş başlık altında incelemektedir. Bunlar dijital görüntülü (display) reklam, arama ağı 

reklamcılığı, sosyal medya reklamları, doğal (native) reklam ve e-posta veya kısa mesaj 

reklamcılığıdır (OECD, 2019). Dijital görüntülü (display) reklamları, web sitelerinde, 

veya platformlarda, ekranın üst kısmında "banner reklam" olarak veya ekranın sağ veya 

sol tarafında veya herhangi başka bir yerine yerleştirilen "kutuları" tanımlamak için 

kullanılan terimdir. Reklam içeriği metin, resim ya da video olabilir. E-Marketer 

verilerine göre, görüntülü reklama yapılan harcama, ABD'de 2016 yılında arama motoru 

reklamcılığına yapılan harcamaları aşmıştır. Google, Google Görüntülü Reklam Ağı 

yoluyla en büyük dijital görüntülü reklamcılık sağlayıcılarından biridir. 2 milyondan 

fazla siteye erişim sağlar.  

Dijital Görüntülü reklam çeşitli şekillerde fiyatlandırılır: CPM (Cost Per Mil): 

Bin gösterim başı maliyet. CPC( Cost Per Click): Tıklama başına maliyet. CPA (Cost 

Per Act): Eylem Başı Maliyet. CPV (Cost Per View): Görüntüleme Başı Maliyet (Video 

reklamlar için) (OECD, 2019: 15). 

İnsanlar internette gezinirken genellikle arama motorlarını kullanırlar. Ayrıca, 

arama motorları genellikle çevrimiçi (veya çevrimdışı) bir alışveriş yapmak isteyen 

tüketiciler için de bir başlangıç noktası olarak kullanılır. Arama Ağı Reklamcılığı’nda 

markalar, arama sonuçlarında listelenen sonuçlar arasında veya ön sıralarda yer almak 

için para öderler ve böylece tüketicilerle doğrudan bağlantı kurarlar. Bu nedenle bu 

reklam türü “organik” arama sonuçlarından farklıdır. Organik sonuçlar, karşılığında 

herhangi bir ücret ödenmeden arama motorunun algoritmalarına bağlı olarak çıkan 

sonuçlardır. (OECD, 2019:16). 

E-marketer 2018 verilerine göre, her üç kişiden biri küresel olarak 2017'de 

sosyal medya ağlarını kullanmıştır. Cep telefonu kullanımındaki artış, sosyal medya 

kullanımını da artırmaktadır. Grafik 1.11, belli başlı sosyal ağların aylık kullanıcı 
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sayılarını göstermektedir (OECD, 2019: 19). Bu nedenle sosyal medya reklamcılığı da 

gelişmekte ve bu reklam türüne markalar ağırlık vermektedirler.  

Grafik 1.11. Sosyal medya ağlarının aylık kullanıcı sayıları (2019) 

 
Kaynak: OECD, 2019.  

Doğal (native) reklam ise, “haber, makale, ürün incelemesi şeklinde verilen bu 

nedenle ilk bakışta reklam olduğu diğer reklam çeşitleri kadar kolay anlaşılmayan 

reklam türüdür (OECD, 2019: 21).  E-posta veya kısa mesaj reklamcılığında ise 

markalar çeşitli pazarlama şirketlerinden tüketicilerin e-posta adreslerini ve cep telefon 

numaralarını öğrenerek reklamlarını e-posta veya kısa mesaj olarak gönderme yolunu 

uygulamaktadırlar (OECD, 2019: 22). 

1.2.3. Dijital Alanın Reklam Payının Artması 

Gazete reklam oranlarındaki düşüşe paralel olarak dijital reklam gelirleri de 

dünya genelinde artış göstermiştir ve artmaya da devam etmektedir. Pew Araştırma 

Merkezi tarafından yapılan “2019 Dijital News Fact Sheet Raporu” na göre, ABD’deki 

dijital reklam gelirlerinin toplam reklam gelirleri içerisindeki payının her yıl giderek 

arttığı görülmektedir (Grafik 1.12). Küresel olarak da reklam verenler dijital alana 
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ayırdıkları bütçeleri artırmaya devam etmektedir. Çevrimiçi reklamcılık, dünya 

genelinde 2017 yılında yüzde 13,7 oranında artarak 204 milyar ABD Dolarına 

yükselmiş ve küresel reklam harcamalarının yüzde 37.6’sını oluşturmuştur. 2020 yılına 

kadar bu oranın yüzde 44.6 olması beklenmektedir (OECD, 2019).  

Grafik 1.12.  ABD’deki dijital ve dijital alan dışındaki reklam gelirlerinin dağılımı 

(2011-2018) 

 
Kaynak: Pew Research Center, 2019b 
Grafik yalnızca dijital haber medyasına ait verileri değil, tüm dijital alana ait verileri göstermektedir. 

        

 
 

            Yıl Dijital Olmayan Reklam Gelirleri Dijital Reklam Gelirleri 

2011  $124,821,360,000  $31,998,790,000 

2012  $126,904,910,000  $36,820,240,000 

2013  $126,215,710,000  $43,026,350,000 

2014  $124,967,230,000  $49,688,350,000 

2015  $121,687,590,000  $59,347,360,000 

2016  $121,065,630,000  $71,944,310,000 

2017  $116,896,740,000  $88,397,450,000 

2018  $114,837,180,000  $108,643,020,000 

Dijital Olmayan Reklam Dijital Reklam 
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Dijital alandaki reklam oranlarının dijital araçlara göre dağılımına bakıldığında 

ise önceki yıllarda desktop11 reklam oranlarının daha fazla olduğu, son yıllarda ise 

mobil reklam oranlarının en yüksek payı aldığı görülmektedir. Mobil reklam gelirlerinin 

hızlı büyümesi 2018'de de devam etmiş ve 57 milyar dolardan 71 milyar dolara 

yükselmiştir. Her ne kadar masaüstü reklam geliri 2018’de bir artış göstermiş olsa da, 

mobil reklam geliri, tüm dijital reklam gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini (yüzde 65) 

oluşturmaktadır. 

Grafik 1.13. ABD’de desktop ve mobil yıllık reklam gelirlerinin dağılımı (2011-2018) 

 
 

Kaynak: Pew Research Center, 2019b.   
  

Yıl Desktop dijital reklam gelirleri Mobil dijital reklam gelirleri 

2011  30,382,520,000 1,616,270,000 

2012  31,971,450,000  4,858,800,000 

2013  32,359,000,000  10,667,350,000 

2014  30,540,460,000  19,147,890,000 

2015  27,943,330,000  31,404,030,000 

2016  25,829,250,000  46,115,060,000 

2017  31,847,960,000  56,549,490,000 

2018  37,484,720,000  71,158,300,000 

                                                           
11  Desktop reklam, masaüstü ve diz üstü bilgisayar ve mobil olmayan diğer internete bağlanabilen 

cihazlardan izlenen reklamı ifade eder. 

Desktop Dijital Reklam Mobil Dijital Reklam 
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Görüntülü reklam gelirlerinin de hem mobilde hem desktopta önceki yıllara göre 

sürekli artış gösterdiği görülmektedir. 

Grafik 1.14.  ABD’de yıllık desktop ve mobil görüntülü reklam gelirlerinin dağılımı 

(2011-2018).  

 
 

Kaynak: Pew Research Center, 2019b.  

 

Görüntülü reklam pazarının en büyük kısmını oluşturan video reklamlardan elde 

edilen reklam gelirleri, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 36 artış göstererek 30 milyar 

dolara yükselmiştir. Banner reklamları da, 2018'de yüzde 31 oranında artış göstermiş ve 

22 milyar dolara yükselmiştir (Pew Research Center, 2019b). 

Dijital reklam gelirleri 2018 yılında da birkaç büyük şirket tarafından kontrol 

edilmeye devam etmektedir. EMarketer'in tahminlerine göre, Facebook bu reklam 

segmentinin yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Google bu segmentin yüzde 12'sini 

oluştururken, başka hiçbir şirket bu pazarın yüzde 10'undan fazlasını kontrol 

edememektedir. Yine e Marketer’in tahminlerine göre Facebook, mobildeki dijital 

görüntülü reklam gelirlerinin yüzde 58’ini yani yarısından fazlasını kontrol etmektedir. 

Mobil pazarda başka hiçbir şirket görüntülü reklam gelirlerinin yüzde onundan fazlasını 

kontrol edememektedir12 (Pew Research Center, 2019b).  

 

                                                           
12  2017'de Verizon Yahoo'yu satın aldı ve Yahoo, AOL ve Verizon’un diğer dijital varlıklarını içeren 

Oath adında yeni bir yan kuruluş kurdu; 2019'da Oath, Verizon Media Group olarak yeniden 

adlandırıldı. 

Desktop Görüntülü Rek. Mobil Görüntülü Reklam 
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Grafik 1.15. Tüm Dijital Reklam Gelirlerinin Şirketlere Göre Dağılımı (2014-2018) 

Kaynak: Pew Research Center, 2019b. 

Grafik 1.16. Mobil dijital reklam gelirlerinin şirketlere göre dağılımı (2014-2018) 

 
Kaynak: Pew Research Center, 2019b. 

IAB (Interactive Advertising Bureau) tarafından açıklanan ABD İnternet 

Reklam Gelirleri Raporuna göre de, ABD’de dijital reklam yatırımları ilk kez yüz 

milyar dolar bandını aşarak 107,5 Milyar dolara ulaşmış ve bu alan bir önceki yıla 

oranla yüzde 22 büyümüştür. Rapora göre, mobil ve video, dijital pazarlama 

endüstrisinin çekici gücü olmaya devam etmiştir. 2018 Dijital Reklam Yatırımlarının 

neredeyse 3’te 2’sini (yüzde 65) temsil eden mobil, 2017’de 50,1 milyar dolardan yüze 

40 artışla 69,9 milyar dolara ulaşmıştır. Video reklamlar ise en büyük artışı yaşayarak 

2017’de 11,9 milyar dolar iken 2018’de yüzde 37 artışla 16,3 milyar dolara ulaşmıştır. 

Diğer 

Diğer 
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Sosyal medya reklam yatırımları da 22,1 milyar dolardan yüzde 31 artışla 29 milyar 

dolara ulaşmıştır (IAB ABD AdEx, 2018). 

Avrupa’da ise dijital reklam yatırımları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 13,9 

büyüme göstererek 2011’den bu yana en hızlı büyümesini yaşamış ve 55 milyar 

Euro’yu aşmıştır. AdEx Benchmark Raporu’na göre böylece Avrupa Dijital Reklam 

Pazarı 2012’ye oranla yaklaşık 2 katından fazla büyümüştür. 28 ülkeyi kapsayan AdEx 

Benchmark Raporu ayrıca 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini 

ortaya koymuştur. Arama motoru reklamları yüzde 12,5 büyümeyle 25 milyar euroya 

ulaşarak en büyük dijital reklam kategorisi olmaya devam etmiştir. Sosyal medya 

reklam yatırımları yüzde 33,7 artışla display reklam yatırımlarının yüzde 49’unu 

oluşturmuştur.  Toplam mobil reklam yatırımları yüzde 31,4 artışla 22,8 milyar euroya 

ulaşmış ve Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 41’ini temsil eder hale gelmiştir.  

Rapora göre, dijital reklam yatırımları bakımından en büyük 10 ülke ise 

şöyledir:  

İngiltere – 18,4 milyar € 

Almanya – 7,2 milyar € 

Fransa – 5,2 milyar € 

Rusya– 4,1 milyar € 

İtalya – 2,9 milyar € 

Hollanda – 2,2 milyar € 

İspanya – 2,2 milyar € 

İsveç – 2,1 milyar € 

İsviçre – 2,0 milyar € 

Norveç – 1,1 milyar € 
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Grafik 1.17. Avrupa’daki toplam dijital reklam harcamalarının dağılımı (2006-2018). 

 

 

 
Kaynak: IAB Europe AdEx Benchmark 2018 Study. 

Grafik 1.18. Avrupa’daki ilk 10 Pazar (2017-2018) 

 
 

      

Kaynak: IAB Europe AdEx Benchmark 2018 Study 
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Grafik 1.19. Avrupa ülkelerinin dijital reklam büyümeleri (2018) 

 
Kaynak: IAB Europe AdEx Benchmark 2018 Study. 

Yukarıda grafiklerle açıklanmaya çalışıldığı gibi, basılı gazetelerin reklam 

oranları küresel olarak azalmaya devam ederken,  bu payın dijital alana kaydığı 

görülmektedir. Fakat buradaki sorun, dünya genelinde artan dijital alandaki 

reklamlardan çok az bir kısmını dijital haber medyasının almasıdır. Çoğunu ise Google, 

Facebook, Yahoo benzeri arama motorları ve şirketler almaktadır (Freedman, 2010: 47).  

Grafik 1.15’te görüleceği üzere dijital alandaki reklamlardan sadece Google ve 

Facebook’un aldığı pay, yüzde 70’leri bulmaktadır. Dijital haber medyasının toplamda 

aldığı reklam payının çok az olmasının yanında bir de bu alanda çok sayıda aktör 

olması; bu payın da bu aktörler arasında paylaştırıldığı göz önüne alınırsa, dijital haber 

kuruluşlarının reklam gelirlerinin düşüklüğü ve sadece reklamla hayatta kalma şansının 

çok zor olduğu görülmektedir.  

1.3. “Gazeteciliğin Krizi” ve “Gazeteciliğin Geleceği” Tartışmaları 

Haber dünyasındaki bu dönüşümlerin tümü (basılı gazetedeki reklam oranlarının 

ve satış rakamlarının düşmesi, okuyucuların haber okuma alışkanlıklarının internet 

gazeteciliğine yönelmesi, çevrimiçi alanda çok sayıda web sitesinin ortaya çıkması ve 

bu alanda giderek artan bir rekabet ortamı oluşması), gazeteciliğin sosyal rolü hakkında 

yoğun bir tartışma ile birlikte ortaya çıkmaktadır (Terry, 2012). 
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Bu gelişmeler bir taraftan geleneksel medyanın bir krizde olduğu veya “sonunun 

geldiği” tartışmalarına yol açarken, bu tartışma aynı zamanda kendi içerisinde iki farklı 

görüşü barındırmaktadır. Bir görüşe göre bu kriz aynı zamanda bir gazetecilik krizidir 

çünkü, modern gazeteciliğin ekonomik temelleri çökmekte ve görünüşte tatmin edici bir 

haber içeriği sağlayacak az sayıda alternatif model bulunmaktadır. Haberlerin 

doğruluğu, kalitesi ve çeşitliliği risk altındadır ve ekonomik zorluklar bu eğilimi 

yoğunlaştırmıştır. Bu görüşe göre internet artan kaynak ve zaman baskısı nedeniyle 

daha az ve kalitesiz içeriğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Zaman ve finansal 

baskının artmasıyla yayıncı kendi haber kaynaklarına değil, dış haber kaynaklarına 

(haber bülteni, haber ajansı v.b.) daha fazla bağımlı hale gelmektedir ve bu da her yerde 

benzer ya da aynı haberlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Wunsch, 2010: 36). 

Diğer bir görüşe göre ise, bu gazeteciliğin bir krizi değil, sadece basılı 

gazetelerin bir krizidir. Bu görüşe göre, haber üretimi ve dağıtımı hiçbir zaman şu an 

olduğu kadar dinamik ve bağımsız olmamıştır. İnternet sayesinde çok çeşitli haber 

kaynaklarına çok kolay erişmek mümkün hale gelmiştir. Teknolojinin hızı ve artan 

katılım sayesinde gerçeklere ulaşmak eski medya ortamına göre daha kolaydır (Wunsch, 

2010: 32). 

Dijital medyanın iş modellerinin akademisyenler, gazeteciler, iş dünyası gibi bir 

çok farklı platformda tartışılmaya başlanması aslında gazeteciliğin geleceği ile ilgili 

tartışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Franklin’e göre; “bu konu 

gazeteciliğin geleceğiyle ilgili en önemli ve tartışmalı konudur, çünkü yeni medya ve 

çevrimiçi gazetecilik, uygun bir gazeteciliği finanse etmek için yeterli geliri 

sağlayamamaktadır” (Franklin, 2012). Bir yandan teknoloji ve internetin gelişmesiyle 

birlikte basılı gazetelerin okuyucu sayısı giderek düşmekte, okuyucuların haber okuma 

alışkanlıkları dijital alana yönelmekte; bununla beraber tüm dünyada yaşanan ekonomik 

krizin de etkisiyle gazetelerin reklam oranları da düşmekte ve böylece basılı gazetelerin 
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ekonomik olarak kendilerini devam ettirmeleri zorlaşmaktadır. “The Future of Print 

Media” 2011 Capstone Raporu, “gazete endüstrisinin, gazetelerin satış rakamlarındaki 

ve reklam gelirlerindeki düşüş ve ücretsiz ve yaygın olarak bulunan çevrimiçi haber 

içeriğinin yükselişinden kaynaklanan” iki eş zamanlı krizle karşı karşıya olduğunu 

ortaya koymaktadır (Barthelemy vd.,2011). Başka bir deyişle dijital medya çağı 

gazeteciliğin tüm yönlerinde yeniliklere ve radikal değişimlere tanıklık ederken, 

2007’den bu yana devam eden ekonomik durgunluk gazetecilik endüstrisi için eşi 

görülmemiş değişikliklerle birlikte ekonomik belirsizlik duygusunu artırmaya devam 

etmektedir (Franklin, 2014: 481).  

Basılı gazetelerin internet versiyonları içeriklerini internette ücretsiz olarak 

yayınlamaktadır ve gelir modeli olarak da reklama dayanmaktadırlar. Oysa dijital 

alandaki reklam ücretleri basılı gazetelerdeki oranlara göre oldukça düşüktür. Bunun 

birçok nedeni olmakla beraber (bu alanın yen bir alan olması, bu alanda ölçümlerin net 

olmaması, reklamcıların geri dönüşleri tam olarak görememesi v.b.) en önemli nedeni, 

dijital alanda çok sayıda gazete bulunması ve reklam pastasının çok sayıda aktör 

tarafından paylaşılmasıdır. Böylece dijital alanda reklamdan elde edilen gelir şu anda 

gazeteleri ayakta tutacak gelirleri sağlayamamakta, bu da gazetecilik mesleğinin icrasını 

ve onun toplumsal ve demokratik rolünü yerine getirmesini tehlikeye atmaktadır. 

Örneğin Russial ve diğerlerine göre iş modelinin aşınmasıyla birlikte gazeteciliğin 

hegemonyası çözülmüştür ve gelecekte de nasıl bir hal alacağını öngörmek zor gibi 

görünmektedir (2015:306).  

Diğer bir görüşe göre bu, gazeteciliğin değil, sadece gazetecilik iş modellerinin 

bir krizidir ve bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Van Der Haak ve diğerlerine göre 

içinde bulunduğumuz dijital dönemde gazetecilik mesleği bir krizde değildir tam aksine 

bir patlama yaşamaktadır. Çünkü enformasyon toplamanın hem biçimleri hem araçları 

değişmiş ve zenginleşmiştir. Dijital ortamda daha fazla insan daha fazla araçtan daha 
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fazla hikaye paylaşmakta, üstelik bunu gönüllü ve ücretsiz bir şekilde yapmaktadır. Bu 

da gazeteciler için farklı bakış açılarından daha fazla enformasyona daha hızlı ve kolay 

erişim demektir (Van Der Haak vd., 2012). Bu görüşe göre, “gazetelerin sonu demek, 

haber toplamanın ve bunu yaymanın sonu demek değil, haberleri ve onlara erişimi 

kontrol eden haber tekellerinin döneminin sonu anlamına gelmektedir” (Wunsch, 2010: 

35). Bu görüşün savunucuları ayıca geleneksel haber medyasının güvenilirliğinin ve 

kalitesinin -medyada tekelleşme ve yoğunlaşma eğilimleri, reklamcıların ve halkla 

ilişkiler şirketlerinin artan etkisi ve haber içeriğindeki kalitesizlik ve çeşitliliğin azlığı 

gibi nedenlerle- internetin ortaya çıkmasından çok önce tehlikede olduğunu 

savunmaktadırlar (2010: 35). 

Van Der Haak ve diğerleri diğer taraftan gazeteciler açısından da bu durumun 

bir krize işaret ettiğini çünkü artan rekabet ortamında medya patronlarının daha az 

kişiyle aynı işi yapma çabasının gazetecileri için işlerini kaybetme demek olduğunu, 

kalanlar içinse bunun daha zor koşullarda ve artan iş yüküyle çalışma anlamına 

geldiğini ifade etmektedirler. Daha az muhabirle çalışmanın daha az yeni bakış açısı ve 

olgu kontrolü böylece daha az ilham verici hikaye anlamına geldiğini söyleyen yazarlar 

bu trendin devam etmesi halinde gazeteciliğin gerçekten bir krize gireceğini fakat bunun 

yurttaş gazeteciliği ya da veri gazeteciliği gibi yeni olanaklar sayesinde 

dengelenebileceğini öngörmektedirler (Van der Haak vd., 2012). 

Benson’a göre de, gazetecilik iş modellerindeki kriz gazetecilik mesleğinin krizi 

ile o kadar çabuk eşleşmemelidir. Bir haber medya endüstrisinin ekonomik başarısı ile 

demokratik hayata katkıları arasında otomatik bir ilişki yoktur (2010:192).  

James Curran’a göre ise gazeteciliğin bir krizde olmadığı aksine internetin genel 

katılımı artırması ve böylece geniş katılımlı ve zengin bir kaynak oluşturmasıyla 

gazeteciler ve gazetecilik mesleği açısından verimli bir ortam oluşturduğu fikri liberal 

paradigmaya dayanmaktadır ve eleştirilmelidir. Curran, Guido Fawkes’in internet ve 
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teknoloji sayesinde dağıtımın maliyeti azaldığından büyük medya holdinglerinin 

haberler üzerindeki tekelinin ve belirleyiciliğinin azalacağına ve daha küçük girişimlere 

sektörde yer açılacağına dair görüşlerini eleştirmekte; dijital alanda web sitesi kurarak 

bazı önemli gazetecilik başarılarına imza atan girişimler olsa da, bunların kendi 

kendilerine yeterli olmak için gerekli reklamı alamadıklarını söylemektedir (Curran, 

2010). 

Curran’a göre, gazeteciliğin içinde bulunduğu krizi kabul etmeyen görüşler 

kadar, eski medyanın artık sonunun geldiğini söyleyen görüşler de gerçeği 

yansıtmamaktadır. Geleneksel medya eski gücünü ve reklam gelirlerini kaybetmeye 

başlamıştır fakat egemen haber kaynağı internet değil hala televizyondur. Ayrıca en 

fazla ziyaret edilen haber web siteleri sıralamasında da üst sıralarda geleneksel 

medyanın yani televizyon ve gazetelerin web siteleri yer almaktadır. Yani bu medya 

kuruluşları webde de egemenliklerini korumaktadırlar (Curran, 2010) 

Picard’a göre de, gazete endüstrisinin sonunun geldiği iddiaları gerçeği 

yansıtmamaktadır. ABD’de gazete reklam oranlarında gözle görülür bir düşüş olsa da 

bunu “gazete endüstrisinin ölümü, sonu” gibi ifadelerle açıklamak olaya dar bir 

perspektiften bakmanın bir sonucudur. Oysa bu, daha geniş bir açıdan bakıldığında 

ABD’deki bankacılık ve konut krizinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik krizler, 

bilançolarını düzgün bir şekilde yönetemeyen firmalar için problemler yaratmaktadır ve 

borçlarını ödeyemeyen gazete şirketlerinin varlığı, endüstrinin sürdürülemezliğinin 

değil zayıf finansman kararlarının kanıtıdır (Picard, 2010: 19). 

Nielsen ve Levy’e göre ise, gazetecilik kurumlarının karşılaştıkları zorlukları, 

sadece reklam oranlarındaki düşüş veya teknolojinin genişlemesinden doğan artan 

rekabetle açıklamak, yani sadece dönemsel gelişmelere dayandırmak, gazetecilik 

mesleğindeki birçok mevcut eğilimin on yıllardır süren siyasi, sosyal ve ekonomik 

gelişmelerin devamı olduğunu kabul edememektedir. Oysa bu kurumlar, yakın zamanda 
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ortaya çıkan bu gelişmelerin yanı sıra, politik, sosyal ve ekonomik nitelikteki uzun 

vadeli değişikliklerden kaynaklanan zorluklarla da karşılaşmaya devam etmektedirler. 

Örneğin siyasi olarak, günümüz haber endüstrisi, ABD’de, yıllardır deregülasyon 

(kuralsızlaştırma) ile şekillenen bir ortamda faaliyet göstermektedir (Nielsen ve Levy, 

2010).  

Yukarıdaki tartışmalar ve araştırmalar günümüzde basılı gazetelerin gerçekten 

bir krizde olduğunu ortaya koyarken, bu krizin “gazetecilik mesleği”nin krizi olup 

olmadığı kısmı ise tartışmalıdır.  

Sparks ve diğerleri, krizin gazeteler üzerinde yarattığı etkiyi şöyle anlatmaktadır:  

“Gazeteler, ayrıntılı haber ve bilgi sağlamadaki ayrıcalıklı rollerini 

kaybetmektedirler; internet ortamında pazar paylarını koruyamazken, 

reklam verenler de çevrimiçi rakipler için onları terk etmektedir. 

Okuyucular, gazetelere sadık kalıp onların çevrimiçi yayınlarını takip 

etseler de, ücretsiz alternatifler olduğu için ödeme yapmak konusunda 

oldukça isteksizdir. Bu faktörler, gazetelerin sosyal bir form olarak 

benzersiz çekiciliğini yitirdiğini ve ekonomik olarak da hızla gelirlerinin 

azaldığını göstermektedir” (Sparks ve diğerleri, 2016: 201). 

Sözü edilen kriz, tüm dünya genelinde yaşanan bir gelişme olmasına rağmen, 

yukarıda anlatılan nedenlerle farklı ülkelerde farklı şekillerde ve zamanlarda 

yaşanmıştır. Örneğin, ABD krizin etkilerini daha önce yaşamaya başlarken, Almanya 

güçlü bir gazete endüstrisine sahip bir ülke olarak daha sonra yaşamaya başlamıştır veya 

ABD krizin etkilerini daha derin (örneğin reklam oranlarında daha keskin bir düşüş) 

şekillerde yaşarken, başka bir ülkede bu değişim daha yavaş bir şekilde olabilmektedir. 

Yine yukarıda belirtildiği gibi, sözü edilen basılı gazetelerin krizinin dünya çapında en 

fazla ve en derin hissedildiği ülke, reklam gelirlerine büyük ölçüde bağımlı medya 

yapısı nedeniyle ABD olmuştur. Bu nedenle “gazeteciliğin krizi”, “gazeteciliğin 

geleceği” ve “gazetecilik için iş modelleri” konularının hem akademik hem de sektörel 

olarak en fazla tartışıldığı ülke de ABD’dir. Fakat yine de tüm dünyada yapılan 

araştırmalar, diğer ülkelerin de krizi ABD kadar derinden yaşamasa da gazete 

sektörünün benzer eğilimlere sahip olduğunu göstermektedir.  
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1.4. Yeni Medya Ekosistemi 

Yukarıda anlatılan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan medya ortamının yeni bir 

medya ekosistemi olduğu iddia edilmektedir. Özellikle yeni teknolojilerin ve internetin 

artması nedeniyle, geleneksel modelden önemli ölçüde farklı yeni bir haber ekosistemi 

ortaya çıktığını söyleyen Wunsch, bu yeni ekosistemi şöyle tarif etmektedir:  

“Tüketim alışkanlarının değişmesi, yazılı basını da içeren tüm medya 

aktörleri için yeni ve değiştirilmiş iş modelleri anlamına gelmektedir. 

Teknolojik gelişmeler, özellikle dijitalleşme ve internet, geleneksel 

sektörel ve coğrafi sınırları aşan yakınsama ve bir tür haber dağıtımı 

yaratıyor. Bu değişikliklerin sonucunda çok farklı geçmişe sahip bilgi 

sağlayıcıları (TV, gazete, internet şirketleri, vb.) kendilerini yeni, çok 

karmaşık ve doğası gereği küresel boyutta olan çok yönlü bir çevrim içi 

haber ortamında kafa kafaya rekabet ederken bulmuşlardır. Gazetecilerin 

eşik bekçiliği rolüne meydan okuyan ve gücü yeni aracılara kaydıran 

yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Ve çevrimiçi haber tüketimi giderek daha 

fazla uluslararası hale gelmiştir” (Wunsch, 2010: 31). 

Wunsch’a göre, internetten önce, geleneksel haber organizasyonları içerik 

yaratımından, biçiminden, yayılmasından ve ilgili fiyatlandırmadan büyük ölçüde 

sorumluyken, bu artık kökten değişmiştir. Belirli arama motorları veya internet 

portalları gibi yeni çevrimiçi haber aktörlerinin bazıları, genel internet trafiğindeki 

payları ve dolayısıyla haber tüketicisine erişimleri söz konusu olduğunda çok baskındır 

(2010: 32). 

Haber ekosistemi kavramının bir değişikliğe atıfta bulunduğunu ifade eden 

Anderson ve diğerleri (2012) ise en önemli değişikliğin bilgisayarlarımızı ve 

telefonlarımızı küresel, sosyal, her yerde ve ucuz olan bir şebekede birbirine bağlayan 

internetin yayılması olduğunu söylemektedir. Yazarlara göre, 20. yüzyıldaki haber 

endüstrisi, muhabirlerin ve editörlerin gerçekleri ve gözlemlerini toplayıp hikayelere 

dönüştürdüğü ve bunu sonunda okuyucuların tükettiği oldukça doğrusal bir süreçti. 

Geleneksel medya döneminde profesyoneller ve amatörlerin rolü ve aralarındaki fark 

çok net iken, şu anda bu roller birbirleriyle kesişmektedir (Anderson vd., 2012: 77). 
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Yazarlar, internetin gelişinin haber ekosistemindeki yeni bir gelişme olmadığını, 

tamamen yeni bir ekosistem yarattığını ifade etmektedir: 

“Geleneksel medya modelinde mevcut kurumlar, medya firmalarının 

sahip olduğu ve işlettiği, hem reklam verenlerden hem de izleyicilerden 

gelir elde ettikleri bir dizi üretim ve dağıtım ağını kapsıyordu ve bu 

model, kurumların kendi kaderleri üzerinde yüksek derecede kontrol 

sahibi oldukları bir ekosistemdi. Yüksek maliyetler rekabeti 

sınırlandırıyordu. Sonra, temel mantığı dijital çoğaltma olan, 

katılımcılarının üretici ve tüketici olarak bölünmediği, evrensel olarak 

erişilebilir olan internet geldi. Ve bu haber üretiminin örgütlenme ilkeleri 

ile çelişiyordu. İnternetin gelişi haber ekosistemindeki yeni bir gelişme 

değildi, tamamen yeni bir ekosistem yarattı. Reklam verenler, bir pay 

ödemeden doğrudan tüketicilere ulaşabilirdi. Birçok tüketicinin bunu 

tercih ettiği ortaya çıktı. Amatörlerin gazeteci olabileceği görüldü. Bir 

çok önemli hikaye ilk elden izleyicilerden edinildi”  (Anderson, vd. 

2012: 82-83). 

Bell ve Owen’ a göre ise, internetle birlikte en önemli dönüşüm dağıtımda 

yaşanmış ve dağıtımdaki kontrolün yayıncılardan platformlara geçmesiyle, platformlara 

beklenenden daha fazla güç aktarılmıştır. Yayıncılar örneğin Facebook’a serbestçe 

yazabiliyor olsa da, okuyuculara neyin ulaştığını belirleyen şey Facebook’un 

algoritmalarıdır (2017: 23). 2016 yılının sonunda Facebook, haber sitelerine 

yönlendirilen trafiğin yüzde 45’ini, Google ise yüzde 31’ini sağlamaktaydı (Bell ve 

Owen 2017: 25). 

Yazarlara göre, okuyucu ve izleyicilerin mobil ve sosyal ağlara yönelmesiyle 

birlikte haber kuruluşları da izleyicilere ulaşmak ve ulaşılan kitlenin devamlılığını 

sağlamak için bu ağları kullanmaya başladı. Sonuçta, yapılan gazeteciliği farklı platform 

ve uygulamaların karmaşık sistemlerine uygun hale getirme çabaları da haber 

merkezlerinin çalışma şeklini temelden değiştirdi (Bell ve Owen 2017: 25). Russial ve 

diğerleri de, gazeteciliğin değiştiğini, yeni ortaya çıkan gazeteciliğin ise, geleneksel 

kurumların dışından ve Google, Twitter gibi büyük platformlar aracılığıyla gelişeceğini 

söylemektedir (2015: 306). 

Bakker’a göre de, ortaya çıkan bu yeni gazetecilik, haber merkezlerinin 

düzenlenmesinde, çalışanların çalışma şekillerinde, haber oluşturma yöntemlerinde ve 
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yapılan haberlerin içeriğinde kökten değişikliklere neden olmuştur. Bakker’ın sıraladığı 

bu dönüşümler bir bakıma çevrimiçi gazetelerin iş modellerindeki krizin bir sonucudur. 

Çünkü sayılan değişiklikler, yeterli gelir elde edemeyen çevrim içi gazetelerin bu soruna 

verdikleri bir yanıt olarak ortaya çıkmış değişikliklerdir.  

Bakker’a göre, çevrimiçi gazetelerin maliyetleri azaltmak için ilk başvurduğu 

yöntem, çalışan gazeteci sayısını azaltmak ve kalan gazetecilerden de çok fazla içerik 

üretmelerini beklemektir. Kalan gazetecilerden ayrıca sadece haber oluşturması değil, 

başka teknik becerilere sahip olması da beklenmektedir. Örneğin Fransa'da La Depeche 

du Midi, çevrimiçi gazeteler için çalışan gazetecileri, Arama Motoru Optimizasyonu 

teknik bilgisine sahip bir ekiple değiştirmiştir. (Smyrnaios ve Bousquet’ten aktaran 

Bakker, 2012: 5). Bu, yeni haber ekosisteminin haber merkezlerinin düzenlenmesinde 

yarattığı dönüşüme önemli bir örnek oluşturmaktadır. Diğer taraftan tam zamanlı 

çalışan yabancı muhabirlerin yerini, makale başına ücret ödenen serbest gazeteciler 

almaktadır (2012: 6). 

Bakker’a göre, ikinci maliyet azaltma yöntemi ise içerikle ilgilidir. Yazara göre 

çevrimiçi gazetelerin azalan gelirleri, orijinal içerik üretmelerini zorlaştırmaktadır. Aynı 

haberin düzenlenerek yeniden yazılması gazetelerde bir eğilim haline gelirken, 

teknoloji, gazetecinin yerini robotlar, algoritmalar ve hazır web siteleri üreten arama 

motorları ile değiştirmiş ve birbirinin aynı içerik yaygınlaşmıştır. İngiliz web sitesi 

churnalism.com, haber sitelerinin kullandıkları haberleri analiz etmiş ve sonuç olarak bu 

haber sitelerinin haberleri çok az değiştirerek ya da hiç değiştirmeden kullandıklarını 

bulgulamıştır (Bakker, 2012: 7). 

Çevrimiçi gazetelerin kullandıkları üçüncü strateji ise daha fazla ve daha az 

maliyetli içerik üretmek için teknolojinin kullanımıdır. Arama motorlarını kullanarak 

haber ve makalelere ulaşmak haber toplama için genel bir strateji haline gelmiştir. 

(Bakker, 2012: 8). 
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Oostlander ve diğerlerine göre ise, yeni medya ekosistemi gelenekselden 

dağıtılmış üretime ve basit ikili kaynaktan, karmaşık ve melez modellere doğru bir 

geçişi ifade etmektedir. Bu geçişte ise ilk göze çarpan engel, bu paraya çevirme 

kapasitesinin eksikliğidir. Geleneksel olarak yayıncılar gazetecilik ürününden para 

kazanmışlardır fakat şimdi hızla değişen gelir modellerine uyum sağlamakta ve çeşitli 

gelir kaynakları yaratmakta zorluk çekmektedirler. Bunun yanı sıra, gazetecilik 

sürecinde yenilikler yapacak operasyonel ve finansal kapasite sınırlıdır ve büyük ölçüde 

hibe gibi dış kaynaklara bağlıdır. Gazetecinin sahip olması istenen girişimci yetenekleri, 

onun çalışma şeklini temelden değiştirmektedir (Oostlander vd., 2015) 

Görüldüğü gibi, dünya genelinde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, bir 

yandan geleneksel medyanın iş modellerinde yarattığı krizle gazeteciliğin geleceği 

hakkında tartışmaları beraberinde getirirken, diğer taraftan da aynı gelişmeler haber 

üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde dönüşümlere de neden olmaktadır. Basılı 

gazetelerin gelirlerinin azalmasının sadece basılı gazetelerin gelir sorunu olduğunu 

söylemek kadar, bu durumun gazeteciliğin sonu anlamına geldiğini söylemek de 

mümkün değildir. Çünkü bu durum aynı zamanda haber kuruluşlarında çalışan gazeteci 

sayısında ve doğal olarak haber sayısı ve niteliğinin azalması anlamına gelmektedir, 

başka bir deyişle bu gazeteciliği doğrudan ilgilenmektedir. Aynı zamanda gazeteciliğin 

ağırlıklı olarak dijital alanda yapılmasına neden olmakta, bu da değişen gazetecilik 

pratiklerine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte basılı gazetelerin gelirlerinin 

azalması, dijital alana ayrılan reklam payının artmasıyla da bağlantılıdır. Ve bu alandaki 

reklam payından dijital gazetelerin aldıkları payın az olması da, yine yapılan 

gazeteciliğin niteliğini hatta dijital gazetelerin hayatta kalmalarını da zorlaştırmaktadır. 

Başka bir deyişle, bu sorun sadece basılı gazetelerin gelirleriyle ilgili değil, doğrudan 

gazetecilikle ilgili bir sorundur. Diğer taraftan her ne kadar bu durum, dijital gazetelerin 

hayatta kalmalarını ve kaliteli içerik üretmelerini zorlaştırsa da, dijital alanda farklı iş 
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modelleri geliştirerek hem ekonomik olarak hayatta kalabilen hem de farklı ve kaliteli 

içerik üreterek nitelikli gazetecilik yapabilen dijital gazeteler de ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla, bu örnekler gazeteciliğin sonunun geldiğine değil, aksine yeni medya 

ortamına uyum sağlanarak daha iyi gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu 

göstermektedir.  

Aynı şekilde basılı gazetelerin gelirlerinin azalmasının sadece ekonomik krizden 

kaynaklandığını söylemek kadar, bu durumu sadece teknolojik gelişmelerle açıklamak 

da mümkün değildir. Bu iki süreç bir arada yaşanmaktadır. İnternet ve teknolojinin 

gelişmesi ve yaygınlaşması, basılı gazetelere ve dijital alana ayrılan reklam paylarını 

etkilerken, bu alanda yaşanan ekonomik gelişmeler de gazeteciliğin icra edildiği medya 

ortamını ve yapılış şeklini değiştirmektedir. Örneğin artan internet ve sosyal medya 

kullanımı sonucunda Google ve Facebook gibi platformlar milyonlarca kullanıcıya 

ulaşmış, bu platformlar, sahip oldukları bu çok sayıda kullanıcı ve bu kullanıcılardan 

elde ettikleri veriler sayesinde sağladıkları hedefli reklamcılık hizmetleriyle dijital 

reklam alanına hakim duruma gelmişlerdir. Bu platformların sahip oldukları reklam 

payı, bir yandan dijital gazetelerin elde ettikleri reklam gelirlerini etkilemekte ve bu 

düşük reklam gelirleri de dolaylı olarak dijital gazetede yapılan gazeteciliğin niteliğini 

belirlemektedir. Diğer yandan bu platformlar gazetelerin haber üretim, dağıtım ve 

tüketim süreçleri üzerinde de doğrudan bir etki yaparak yine yapılan gazeteciliği bu kez 

doğrudan etkilemektedirler.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİJİTAL GAZETELER İÇİN İŞ MODELLERİ 

2.1. İş Modeli Literatürü 

Wahl-Jorgensen ve diğerlerine göre geleneksel medyanın satış ve reklama 

dayanan iş modelinde yaşanan kriz ve dijital alanın yeni iş modellerine imkan veren 

yapısı, yeni iş modeli denemeleri için imkan sağlamıştır. Yazarlara göre, değişen medya 

ortamında hayatta kalmayı başarabilen Vice, Huffington Post ve Buzz Feed gibi dijital 

haber kuruluşları; 2008’de kurulduğundan bu yana üç tane Pulitzer ödülü kazanan, 

çevrim içi ve kar amacı gütmeyen ProPublica gibi örnekler, gazeteciliğin geleceği için 

sürdürülebilir modeller yaratmak konusunda umut verici örnekler olmasına rağmen 

yeterince araştırma konusu yapılmamaktadır (2010).  

Picard’a göre, iş modeli terimi çoğunlukla bir işletmenin ürün, satış, şirket ve 

fiyat stratejileri anlamında kullanılmasına rağmen aslında bundan daha fazlasıdır 

(Picard, 2000: 62). Picard’a göre haber endüstrisindeki birçok kişi artan bir şekilde “iş 

modeli” hakkında konuşsa da, aslında bununla “gelir modelini” kastetmektedir, oysa bu 

“iş modeli” nin sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Gelir modelinin etkinliği ise 

aslında daha geniş ve kapsamlı bir iş modeli içerisinde ortaya çıkar (Picard, 2010: 18). 

İş modelleri literatürü özellikle yüksek teknolojili kuruluşlar üzerinde yıkıcı 

etkilere yol açan dot.com krizinden sonra oldukça genişlemiştir (Gassmann, vd., 2016).  

Medya araştırmaları da büyüyen bu literatüre katkıda bulunmuştur. Dijital teknolojiyle 

birlikte haber medya kuruluşlarının kendilerini istikrarsız bir durumda bulmaları 

(okuyucu ve reklam gelirlerinin azalması), bu kuruluşların iş modellerinde bir 

dönüşümü ve bir bütün olarak haber medyası endüstrisinin yeniden düzenlenmesini 

kaçınılmaz kılmıştır (Evens vd., 2017:167).  
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Fletcher ve Nielsen (2016) de benzer şekilde özel haber medyasının tarihsel 

olarak iş modelinin satış ve reklam gelirinin kombinasyonuna dayandığını fakat son 

yıllarda dijital medyanın gelişmesiyle beraber, basılı gazetelerin hem satışları hem de 

reklam oranları düştüğü için, haber medyasının baskı altında olduğunu belirtmektedir. 

Bu gelişmeler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, geleneksel gelir kaynaklarının 

azalmaya devam edeceği ve özel haber medyasının dijital haber üretimi için yeni iş 

modelleri geliştirmek zorunda kalacağı öngörülmektedir (Nielsen’den aktaran Fletcher 

ve Nielsen 2016). 

Arampatzis’e göre de yakın geçmişte internetin yayılması, çevrimiçi ortamda 

önemli miktarda içerik üreticisi yaratmıştır. Ancak çevrimiçi gazetelerin sayıca oldukça 

artmasına rağmen, bunların ekonomik olarak yaşayabilir birer işletme haline gelip 

gelemeyeceği ve eğer öyleyse bunun nasıl olacağı hala belirsizdir (Arampatzis, 2011).  

Arampatzis, “Online Business Models in Greece and the United Kingdom” 

isimli çalışmasında (2011), İngiltere ve Yunanistan’daki haber sitelerinin iş modellerini 

incelemektedir. Çalışma, incelenen tüm ticari çevrimiçi haber medyalarının, gelir 

akışlarını artırmak ve mümkün olan en iyi finansal sonuçları elde etmek için karma iş 

modeli kullanma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın en önemli sonucu 

ise incelenen haber sitelerinin iş modellerinin bu sitelerin ticari olup olmamasına, genel 

ya da spesifik içeriğe sahip olup olmamasına ya da İngiltere veya Yunanistan’a ait olup 

olmamasına göre değişmemesi olarak ortaya çıkmıştır. Yazar bunun ana nedeninin ise 

genelde bu sitelerin birbirlerinin yaptıklarını kopyalamaları olduğunu belirtmektedir 

(Arampatzis 2011: 99-100). 

Bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri Cook ve Sirkunen’e aittir. 

Cook ve Sirkunen (2013), “What’s In a Nıche? Exploring The Business Model Of 

Online Journalism” isimli makalelerinde sıkı rekabet içindeki çevrimiçi pazarda hayatta 

kalabilen ve sürdürülebilirliği sağlayabilen çevrim içi gazetelerin bunu sağlama 
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yollarının neler olduğunu ortaya çıkarmak için iş modellerini incelemiştir. Yazarlar 

burada sürdürülebilirlik kriteri olarak beş ila on yıl arasında bir tarihi olan bu sitelerin 

uzun yıllardır kar ediyor olması olarak koymuş ama bazı kar etmeyenleri de kendi 

ayakları üzerinde durabiliyor olmalarından ve uzun ömürlü olmalarından dolayı 

incelemeye dahil etmişlerdir. Böylece 10 ülkedeki 69 yalnızca dijital olarak yayın yapan 

gazetelerin sürdürülebilir olma yollarının neler olduğunu araştırmışlardır.  

Araştırma sonuçlarına göre bu sitelerin gelir akışları en çok reklama 

dayanmaktadır. Bu nedenle de iş modelleri ağırlıklı olarak mümkün olduğunca geniş 

kullanıcıya erişmek yani tıklanma sayılarını artırabilmek olarak ortaya çıkmakta, çünkü 

bu reklam gelirlerini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmanın başka bir 

bulgusu ise; yalnızca çevrimiçi yayın yapan gazetelerin ana akım medya ile rekabet 

edemediği ve webdeki haber içerik üretiminin geleneksel medya tarafından 

belirlenmeye devam ettiği yönündedir. Ayrıca çevrim içi alanda çok fazla içerik ve bu 

nedenle çok büyük bir rekabet vardır. Araştırma, çevrim içi sitelerin kurucu ve 

yöneticileriyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Görüşmecilerin çoğu, 

bu alanda başarı sağlamanın yolunun kaliteli içerik üretmek olduğunu söylemektedir. 

Bu nedenle gazeteci ve yazar istihdamı önemli bir etkendir ve karın büyük çoğunluğu 

da çalışanların maaşına gitmektedir. Reklam verenlerin geleneksel medyaya reklam 

vermeyi tercih etmeleri ve bazı ülkelerde webdeki medyanın geleneksel medyaya göre 

daha fazla vergi ödüyor olmaları da bu alandaki sürdürülebilirliği sağlamanın önündeki 

bazı engeller olarak öne çıkmaktadır (Cook ve Sirkunen 2013). 

Clare Cook ise (2016) “Fragile Finance: The Revenue Models of Oppositional 

News Outlets in Repressive Regimes” isimli makalesinde dokuz baskıcı rejime sahip 

olan ülkede 19 bağımsız medya kuruluşunun finansal sürdürülebilirliğini sağlama 

yollarını incelemektedir. Araştırma, bu medya kuruluşlarının proje müdürleriyle 

yapılmıştır. Araştırma, baskıcı rejimlerde muhalif medya gelirlerinin çoğunlukla bağışa 
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dayandığını ortaya koymaktadır. Bu medya için içerikten gelir elde etmek (yani reklam 

ve satış yoluyla gelir elde etmek) bir gelir çeşitliliği sağlama yolu olarak kullanılsa da 

önemli bir gelir kaynağı oluşturmamaktadır. Çünkü reklam verenler genellikle ülkedeki 

insan hakları ihlalleri, işkence gibi konuları işleyen bu medya ile ilişkilendirilmek 

istememektedirler ve de hükümetler reklam verenlere bu medyalara reklam verilmemesi 

ile ilgili baskı yapmaktadırlar. Muhalif medyanın kullandığı bir diğer gelir kaynağı; 

okuyucu, dinleyici ya da kullanıcıların bağışlarına dayanan “kitlesel fonlama”dır. Bu 

gelir kaynağı özellikle özel olarak hazırlanmış projelerde daha başarılı olmaktadır. 

Ancak yine bağışa göre tıpkı reklam yoluyla elde edilen gelir gibi yetersiz kalmaktadır. 

Bu alanda yapılan bir diğer kapsamlı araştırma da Nicola Bruno ve Rasmus 

Kleis Nielsen’e aittir. Yazarlar, “Survival is Success: Journalistic Online Start-Ups in 

Western Europe” (2012) isimli çalışmalarında, Almanya, İtalya ve Fransa’dan her 

ülkeden üç çevrim içi gazete olmak üzere toplam dokuz çevrim içi haber sitesinin iş 

modellerini ve finansal yapılarını incelemiş ve böylece bu üç ülkede mevcut çevrimiçi 

haber ekonomisini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Yazarlar çalışmada, çevrim içi 

haber sitelerinin sektöre girerken geleneksel medyaya göre daha düşük maliyetlerden; 

haber üretimi, haber düzenlemesi ve dağıtımı konularında bir dizi dijital teknolojiden 

yararlandıklarını, fakat devamlılıklarını sağlamak ve hayatta kalmak noktasında bir 

mücadele içinde olduklarını belirtmişlerdir. Çevrim içi haber sitelerinin karşı karşıya 

olduğu ilk zorluk, çevrim içi haber pazarını hala geleneksel medya kuruluşlarının 

belirlemeye devam etmesi, ikinci zorluk ise çevrim içi reklam pazarında da yine büyük 

medya kuruluşlarıyla rekabet edemiyor olmaları ve düşük reklam maliyetleridir.  

Yazarlar tıpkı Sirkkunen ve Cook (2012)’un belirttiği gibi, geleneksel medyanın 

bir düşüş yaşadığını ve dijital teknolojiyle birlikte gazeteciliğin bir dönüşüm içerisinde 

olduğunu söylemekte ve bu dönüşümü ve gazeteciliğin geleceğini anlamak için de 
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sadece geleneksel medyaya değil, onların yerini alan çevrim içi haber sitelerine bakmak 

gerektiğini vurgulamaktadırlar.  

Çalışmada ayrıca, bahsedilen üç ülkede internet kullanıcılarının ve çevrimiçi 

reklam bütçelerinin giderek gelişmekte olduğu ve bunun da çevrimiçi yeni kurulan 

haber sitelerinin gelişmesi için bir avantaj olduğu belirtilmektedir. Üç ülkenin toplam 

reklam harcamalarının küresel düzeyde ilk onda yer alması da, daha küçük ve ekonomik 

olarak daha zayıf ülkelere göre yine çevrimiçi haber sitelerinin gelişimi için olumlu bir 

faktör olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerde güçlü bir geleneksel medyanın olup 

olmaması da çevrimiçi sitelerin gelişmesi için bir diğer faktördür. Buna göre bir ülkede 

geleneksel medya gücünü koruyorsa, o ülkede çevrimiçi gazetelerin hayatta kalma şansı 

daha az olmaktadır. 

Bu çalışmalarda dijital gazetelerde öne çıkan belli başlı iş modelleri aşağıda 

açıklanmaya ve örneklendirilmeye çalışılacaktır. 

2.2. İş Modeli Çeşitleri ve Uygulamaları 

2.2.1. Reklam  

Dijital gazetelerin iş modeli çoğunlukla reklama dayanmaktadır. Ücretsiz olarak 

sunulan içerik reklam gelirleriyle desteklenmeye çalışılmaktadır. Fakat tüm dünyadaki 

özel haber medyası giderek ücretli modeller geliştirmeye çalışmaktadır, çünkü sadece 

reklam gelirleri sürdürülebilir olmaları için yeterli olmamaktadır (Fletcher ve Nielsen 

2016).  

Bu durumun tezin önceki bölümlerinde de anlatılmaya çalışıldığı gibi birçok 

nedeni bulunmaktadır. Öncelikle dijital alandaki reklam gelirleri her yıl artmaya devam 

etse de, henüz haber medyasının kendi kendisini finanse etmesine yetecek düzeye 

gelmemiştir. İkincisi, dijital alandaki reklam gelirlerinin büyük kısmını Google, 
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Facebook gibi arama motoru veya sosyal medya kanalları almaktadır. Üçüncü olarak bu 

alanda fazla rekabet olması reklam ücretlerinin düşmesine neden olmaktadır. Böylece 

örneğin, marka değeri olan ve geniş bir izleyici kilesine sahip olan basılı gazetelerin 

internet siteleri her ne kadar reklam verenden reklam almak konusunda daha avantajlı 

olsalar da, aldıkları düşük reklam gelirleri basılı gazetelerindeki azalan reklam oranları 

sonucunda yaşadıkları zararı karşılamaya yetmemektedir. Doğrudan dijital olarak doğan 

gazeteler ise belli bir kitlesi olan basılı gazetelerin dijital versiyonlarına göre reklam 

almak konusunda daha dezavantajlı konumda olmaları nedeniyle, belli bir süre herhangi 

bir gelir beklemeden kendilerine ait bir kitle yaratmak ve izleyici sayılarını artırmak 

durumunda kalmakta; fakat bu süre içinde hayatta kalmaları ve giderlerini karşılamaları 

sorun olmaktadır. Dolayısıyla, ücretsiz içeriğe ve reklam gelirine dayalı iş modeli, her 

iki yapıdaki dijital gazeteler için de sorun teşkil etmektedir.  

Bu nedenle reklam dışında çeşitli ücretli modeller geliştirilmektedir. Bunlar 

henüz sayıca az olmakla birlikte giderek tüm dünyada daha fazla sayıda haber kuruluşu 

bu modelleri denemektedir ve içlerinde oldukça başarılı örnekler de bulunmaktadır.  

2.2.2. Ücretli İçerik / Abonelik 

Ücretli içerik modelinde ücret ödemeden dijital gazeteye erişim mümkün 

değildir. Başka bir deyişle içeriğin tamamı ücretlidir. Aynı zamanda “tam ödeme 

duvarı” ya da “sıkı ödeme duvarı” olarak da anılan bu model bu nedenle, “belli sayıda 

makaleyi ücretsiz okuyup sonraki makaleler için ücret ödenen”, ya da “genel içeriğin 

ücretsiz okunup özel haberler için ücret ödenen” ‘esnek ödeme duvarı modeli’ nden 

farklılaşmaktadır. Bazı çalışmalarda ücretli içerik ve ödeme duvarı modeli aynı başlık 

altında ele alınsa da (Andreessen’den aktaran Saka, 2017), tezde ödeme duvarı yukarıda 

anlatılan farklılık nedeniyle ayrı bir başlık olarak ele alınmaktadır. Bu modelde 

okuyucular aylık belli bir abonelik ücreti ödeyerek gazeteye erişim sağlayabilmektedir.  
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İçeriğini ücretlendiren ilk dijital gazete, web sitesini kurduktan bir yıl sonra 

Ocak 1997’de uygulamaya koyan Wall Street Journal olmuştur. 2001’de ise Financial 

Times, içeriğini ücretlendirmiştir. Gazete aynı zamanda altı yıl sonra -2007’de- “ölçülü 

ödeme duvarı” uygulayan yani içeriğinin belli bir bölümünü ücretlendiren ilk gazete 

olmuştur (ilk on makaleye kadar ücretsiz, üye olduktan sonra ek olarak 30 makaleye 

erişim sağlanabilen sistem) (Costa, 2013: 68). 

Temmuz 1998’de, New York Times da yalnızca ülke dışındaki okuyucular için 

geçerli olan, aylık 35 dolar ödeme ile gazeteye erişim sağlanan bir model uygulamış, 

Eylül 2005’te ise, okuyucuların yıllık 50 dolar ücretle arşive erişim sağlayabilecekleri 

modeli uygulamıştır. Fakat gazete 2007 yılında her iki ücretli içerik uygulamasını 

kaldırarak reklamlardan daha fazla gelir elde edeceklerini hatta reklamın gelir için tek 

yol olduğunu düşündüklerini açıklamıştır. Fakat 2010 yılında reklam gelirlerindeki 

düşüş nedeniyle tekrar Financial Times modeli “ödeme duvarı” nın daha farklı bir 

versiyonunu “gözenekli” ya da “esnek” ödeme duvarı modelini uygulamaya koymuştur 

(Costa, 2013: 69). 

2003 yılında Los Angeles Times, çevrimiçi içeriğine ulaşmak için aylık 9.45 

dolar ödeme şartı koymuş fakat okuyucularının çoğunu kaybettikten sonra bu 

uygulamadan vazgeçmiştir. 2012 yılında ise okuyucuların aylık 15 makaleye ücretsiz 

erişim sağlayabileceği ölçülü ödeme duvarı modelini uygulamaya koymuştur (Costa, 

2013: 70). 

Fletcher ve Nielsen (2016), 2010’dan itibaren Fransa’da Le Figaro, Almanya’da 

Berliner Morgenpost ve Hamburger Abendblatt gibi artan sayıda haber kuruluşunun 

ödeme modeline geçiş yaptığını söylemektedir. 2010’da sayılı örnekleri bulunan ücretli 

içerik modelinin oranı 2012’de yüzde 47’yken 2014’e gelindiğinde ABD’deki günlük 

gazetelerin yüzde 70’inden fazlasında kullanılmaya başlanmıştır. Fakat yine de ödeme 

yapmak için gönüllü insan sayısındaki artış yavaş bir hızda ilerlemektedir. Yazarlara 
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göre, bunun bir nedeni insanların internetteki içeriğe ücretsiz erişmesi gerektiği 

yönündeki baskın olan düşünce ya da “kültür” dür (Fletcher ve Nielsen, 2016 :4) Yine 

de son zamanlarda bazı çevrimiçi medya hizmetlerinin bu eğilimi değiştirdiğini örneğin 

GlobalWebIndex verilerine göre 17 ila 31 yaşları arasındaki beş kişiden birinin, Netflix 

ve iTunes gibi müzik ve video akışı hizmetleri için aylık ödeme yaptığını 

belirtmektedirler (McGrath’den aktaran Fletcher ve Nielsen, 2016 :5).  

Grueskin ve diğerlerine göre ise çoğu insan, diğer dijital içerik biçimleri için 

ödeme yapmayı kabul etseler bile, haberler için ücret ödememeyi tercih 

etmemektedirler. AOL’nin 2010 yılında 1000 yetişkin üzerinde yaptığı bir araştırmanın 

sonuçlarını aktaran yazarlar, yaklaşık 10 kişiden dördünün müzik ve video dahil 

“çevrimiçi içerik” için ödeme yaptığını, fakat aynı kişilerin sadece yüzde 4’ünün 

çevrimiçi haberler için ödeme yaptığını belirtmektedir. Yine yazarların aktardığına göre, 

2010’da yapılan bir Pew Project araştırması, okuyucuların sadece yüzde 19’unun 

çevrimiçi haberler için ücret ödeme konusunda istekli olduğunu ortaya koyarken, 2011 

yılında yapılan başka bir Pew araştırması ise, çevrim içi bir gazeteye tam erişim 

sağlamak için ayda 5 dolar ödeyeceklerini söyleyenlerin oranının yüzde 23 olduğunu, 

ayda 10 dolar ödeyip ödemeyecekleri sorulduğunda bu oranın yüzde 18'e düştüğünü 

bulgulamıştır (2011: 80) 

Grueskin ve diğerleri çevrim içi gazetelerin ücretsiz mi ücretli mi olmaları 

gerektiği konusunda iki farklı yaklaşım bulunduğunu söylemektedir. Ücretli olması 

gerektiğini söyleyenler, kaliteli gazetecilik yapmanın masraflı olduğunu, bu yüzden 

kullanıcıların bunu almak için para ödemesi gerektiğini söylerken, karşı görüşte olanlar 

ise bunun haber sitelerine erişimi azaltacağını söylerler (2011: 79). 

Fletcher ve Nielsen “Paying For Online News: A Comparative Analysis of Six 

Countries” (2016), isimli çalışmalarında insanların çevrimiçi haberler için ödeme 

yapma kararlarını ya da ödeme yapma isteklerini etkileyen faktörleri araştırmışlar ve 
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ülkeler arasındaki tarihsel mirasların bireylerin ödeme davranışı ve tutumlarını etkileyip 

etkilemediğini test etmek için teknolojik olarak gelişmiş ve yüksek demokrasisi olan 6 

ülkeyi araştırmalarına dahil etmişlerdir. Bu ülkeler Fransa, Almanya, Japonya, İspanya, 

İngiltere ve Amerika’dır. Çalışma ilk olarak yazılı basın için ücret ödeyenlerin çevrimiçi 

gazeteler için de ücret ödeme olasılıklarının yüksek olduğunu ve gelecekte de ödemeye 

istekli olduklarını saptamıştır. Çalışmanın diğer bulgusu ise yaşça genç olanların 

çevrimiçi haberler için ödeme yapmaya daha gönüllü olduğudur (Fletcher ve Nielsen, 

2016). 

Thurman ve Herbert’e göre de (2007), internet ortaya çıktığından beri 

kullanıcıların çevrimiçi içerik için ücret ödemek istemeyecekleri öngörülmüş, bu da 

çevrimiçi bilginin büyük ölçüde ücretsiz olmasına katkıda bulunmuştur. Yazarlar şu 

anda kullanıcıların büyük çoğunluğu ücret ödemek istemediği için gelecekte de böyle 

olacağının öngörüldüğünü belirtmişler ve “Paid Content Strategies for News Websites: 

An Empirical Study of British Newspapers' Online Business Models” isimli 

çalışmalarında insanların gerçekten içeriğe ücret ödemek isteyip istemediklerini ortaya 

koymayı amaçlamışlardır. Çalışma, İngiltere’deki en popüler gazetelerin web sitelerinin 

editörleriyle yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Yazarlar, gelecekte çevrimiçi 

gazetelerin ücretlendirilmesi için en büyük fırsatın farklı ve özgün içerik olacağını fakat 

en azından kısa vadede ücretsiz içerik ve reklama dayalı modelin devam edeceğini 

öngörmektedirler (Thurman & Herbert,  2007: 212-213). 

Gelişmiş İngiltere internet pazarı ile daha başlangıç düzeyinde Yunan internet 

pazarındaki haber sitelerinin iş modellerini inceleyip aralarındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan çalışmasında Arampatzis, bir niş içerik mi yoksa 

genel haber içeriği mi yayınladıklarına bakılmaksızın bu iki ülkede benzer iş modelleri 

bulgulamıştır. Öne çıkan bu iş modelleri; abonelik ve reklamın karışımıdır (Arampatzis, 

2011: 94). Çalışmada haber sitelerinin ana gelir kaynaklarının reklam olduğu fakat 
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görüşülen medya yetkililerinin aboneliğin hızla geliştiği ve gelecekte ana gelir kaynağı 

olmasını bekledikleri de vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, ortada buna dair kesin bir 

kanıt olmasa da, genel bir içerik sunan haber sitelerinin içeriğini ücretlendirmesi daha 

zorken daha niş bir alanı hedefleyen haber sitelerinin bu konuda daha avantajlı olduğu 

belirtilmektedir (Arampatzis 2011: 95). 

Nicholls ve diğerleri (2016) “Digital-Born News Media In Europe” isimli 

Reuters Enstitüsü Gazetecilik Çalışmaları için hazırladıkları raporda, Avrupa’daki 

dijital haber medyası kuruluşlarının gelir modelleri, dağıtım stratejileri ve editöryal 

önceliklerini incelemektedir. Yazarlar, raporda inceledikleri ülkeler ve örneklere 

bakıldığında, en azından dijital haber üretimi için reklama dayanan modelden abonelik 

modeline doğru bir geçişe ilginin olduğunu söylemektedirler: 

“On beş yıldır reklama dayalı modelle çalışan El Confidencial bile 

aboneliği denemeyi istediğini söylemektedir. Alberto Artero şöyle 

demektedir: ‘Bazı grupların diğerlerinden daha önce haber için para 

ödemeye istekli olacaklarını düşünüyoruz’”. Marie-Hélène Smiejan ise 

abonelik modelinin 2008’de Fransa’da ilk uygulamaya başlandığında 

şüpheyle yaklaşıldığını söylemektedir: ‘İngilizlerin sözde aydınları haber 

için ücret ödemenin işe yaramayacağını çünkü internetin ücretsiz 

olduğunu ve internetin temel özelliğinin bu olduğunu söylüyorlardı.  

Fakat Mediapart için işe yaradı ve diğerleri de onu takip etme arayışı 

içindeler’” (Nicholls vd., 2016 s. 20). 
 

Dijital abonelik tabanı önemli ölçüde büyüyen bir yayıncı Financial Times'dır. 

Financial Times, 2001 yılında erişim için ücret almaya başlamış ve yıllarca mütevazı 

sayıda çevrimiçi aboneye sahip olmuş ve 2009'da, baskı abonelik tabanının üçte 

birinden biraz az bir miktarla 126.000 çevrimiçi aboneye ulaşmıştır. Abonelikler, 2010 

yılında 207.000'e, basılı abone sayısının yarıdan fazlasına ulaşmıştır. Stratejisi New 

York Times’ın 2011’de başlattığı ölçülü yaklaşıma benzer bir yaklaşımdır. Abone 

olmayanlar aylık 10 makaleye ücretsiz erişebiliyorken, abone olanlar için 30 makaleye 

daha erişim mümkündü (Grueskin vd., 2011: 74) 

Financial Times’ın ana şirketi Pearson, 2011’in başlarında sonuç bildirdiğinde, 

Financial Times’ın gelirlerinin yüzde 55’inin “abonelikten”, yüzde 45’inin reklamlardan 
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geldiğini belirtmiştir. On yıl önce ise Financial Times, gelirinin yüzde 74'ünü 

reklamlardan, yalnızca yüzde 26'sını abonelikten kazanmaktaydı (Grueskin vd., 2011: 

75) 

Fransız araştırmacı gazetecilik sitesi Mediapart ise kitlefonlama projesi ile 

kurulduktan sonra, şu anda reklamsız yayınlanmakta ve aylık 11 euroluk abonelik 

ücretiyle, abonelerine içerik satışı modeli ile kendini finanse etmektedir. Mediapart, 

Fransa'daki belli başlı siyasi skandalların ortaya çıkmasında ve soruşturulmasında 

merkezi bir rol oynamıştır. Mart 2008'de kurulan Mediapart’ın 2018'in sonunda 140 bin 

abonesi bulunmaktaydı. (Bittner, 2019: 9). 

Avrupa’da Mediapart dışında, Hollanda’daki DeCorrespondent, İspanya’daki El 

Diario ve Danimarka’daki Zetland gibi bazı dijital doğumlu haber kuruluşları, ana 

işleyişlerini ücretli üyeler/aboneler üzerine kurmuşlardır (Cornia vd., 2017; Nielsen, 

2017). 

Chinula’ya göre bazı kuruluşlar abonelik yoluyla ciddi gelir elde etmiş olmasına 

rağmen, “The New York Times” gibi büyük medya kuruluşları bile tek başına 

aboneliklerle sürdürülemez. Çünkü bu yöntem, her ne kadar kaliteli içeriğe bağlı olsa da 

aynı oranda da okuyucuların düzenli olarak yapılan gazeteciliği finanse etmeye gönüllü 

olmalarına da bağlıdır. Başka bir deyişle gazeteleri okuyucuların bu gönüllülüklerine 

bağımlı hale getirir ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atar (Chinula, 2017). 

Şu anda yukarıda abonelik sistemini ilk uygulayan ve bu sistemdeki 

gelişimlerinden bahsedilen New York Times, Wall Street Journal ve Financial Times 

gibi gazeteler uzun yıllardır abonelik modelini uygulayan gazetelerdir. Aşağıda bu 

gazetelerin abonelik çeşitlerinden örnekler sunulmaktadır.  

New York Times, ilk bir yıl haftada bir dolar yani aylık 4 dolar abonelik ücreti 

uygularken, bir yıldan sonra bu ücret haftada iki dolar, aylık 8 dolar olarak 
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belirlenmektedir. Ücret karşılığında gazetenin dijital versiyonuna erişim 

sağlanabilmektedir.   

 

Şekil 2.1. The New York Times abonelik modeli 

Wall Street Journal, okuyucularına ilk üç ay bir dolar ücretle abonelik imkanı 

sunarken, daha sonra bu ücret aylık 28.99 dolar olarak ödenmektedir. Bu ücret 

karşılığında tüm dijital içeriğe ücretsiz erişim imkanının yanı sıra, gazetenin tablet ve 

mobil uygulamaları da sunulmaktadır. 
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Şekil 2.2. The Wall Street Journal abonelik modeli 

Financial Times’da da birbirinden farklı birkaç abonelik modeliyle siteye erişim 

sağlanabilmektedir. Bir euro karşılığında sitenin tüm içeriğine ücretsiz erişime izin 

veren bir aylık deneme paketi sunulmaktadır. Sonrasında “Dijital” abonelikle haftada 

5.90 ücretle haber içeriğine erişim sağlanabilirken, “Premium Dijital” abonelik 

paketiyle haftalık 10.50 euro ücretle haberlerin yanı sıra daha derin analiz yazılarında da 

erişilebilmektedir.  
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Şekil 2.3. Financial Times abonelik modeli 

2.2.3. Ödeme Duvarı (Pay Wall) 

Giderek daha fazla sayıda dijital haber kuruluşunun uyguladığı bir model olan 

ödeme duvarının farklı uygulama yöntemleri bulunmaktadır.  

1-) Full Paywall (Tam ödeme duvarı): Yukarıda belirtilen abonelik/ücretli 

içerikle aynıdır. Sitenin tamamına erişim ücretlidir.  

2-) Pay for Premium (Özel içerik için ödeme duvarı): Genel içerikli haberlere 

erişim ücretsizken, özel olarak hazırlanmış içeriğe ulaşmak ücretlidir.  

3-) Hybrid (Karışık model): Bu modelde günlük 20 makaleye kadar ücretsiz 

okunabilmekte, daha fazla sayıda içeriğe ulaşmak için ise ücret ödemek gerekmektedir 

(Barthelemy vd., 2011: 28). Birinci maddedeki Full Paywall aynı zamanda “sıkı ödeme 

duvarı”, iki ve üçüncü maddeler ise, “ölçülü” veya “esnek ödeme duvarları” olarak da 

anılmaktadırlar.  

Reuters Enstitüsü Mayıs 2017 “Factsheet Raporu”, çeşitli ödeme duvarı 

modellerinin (freemium, ölçülü ödeme duvarları, sert ödeme duvarları) altı farklı 

Avrupa pazarındaki (Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere) haber 

kuruluşlarında kullanım örneklerini incelemiştir. Rapora göre, Avrupa’daki çoğu gazete 
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ve haber dergisi haberlerini ücretsiz olarak sunmakta ve özellikle görüntülü reklam 

geliri tarafından desteklenmektedir. Bunun yanında, doğal reklamcılığa ek olarak e-

ticaret, etkinlikler vs. gibi çeşitli ödeme modelleri dahil olmak üzere gelir 

çeşitlendirmesine de gitmektedirler. İncelenen toplam 171 haber kuruluşunun içerisinde; 

gazetelerin yüzde 66’sı ve haftalık gazete ve haber dergilerinin yüzde 71’i bir ödeme 

modeli kullanmaktadır (Cornia vd., 2017). 

Ayrıca rapor kapsamında incelenen tüm televizyon yayıncıları, (özel veya kamu 

fark etmeksizin) ve dijital doğumlu haber medyasının neredeyse tamamı (yüzde 97’si) 

içeriklerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Dijital doğumlu haber medyasının içinde 

Almanya’daki t-online.de; veya İtalya’daki Fanpage gibi yerel dijital doğumlu haber 

sitelerinin yanı sıra, ABD kökenli BuzzFeed ve Huffington Post gibi uluslar arası dijital 

doğumlu haber siteleri de yer almaktadır. Fransa’daki Mediapart, rapordaki ücretli 

model uygulayan tek dijital doğumlu haber sitesidir (Cornia vd., 2017). 

Raporda incelenen ülkeler, sahip oldukları özel ve kamu medyasının tarihsel 

olarak güçlü olup olmaması başta olmak üzere, reklam gelirleri,  pazar büyüklükleri ve 

rekabet dereceleri açısından farklı özelliklere sahiptirler. Örneğin, Finlandiya’daki 

gazete ve haftalık haber dergilerinin yüzde 87’si, Fransa’dakilerin yüzde 95’i ve 

Polonya’dakilerin yüzde 90’ı ücretli modeller uygulamaktadırlar. Bu ülkelerin 

özellikleri, örneğin Finlandiya’da çok az sayıda ve güçlü aktörlerin pazara egemen 

olması ve Polonya’da dijital reklam pazarının çok küçük olmasıdır. Buna karşılık 

Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde ise gazeteler çoğunlukla ücretsiz erişim 

sunmaktadırlar. Bunlar, rakiplerin eğer ücretli model uygularlarsa pazar paylarını 

kaybetmekten korkacakları rekabetçi pazarlardır. Ödeme yapan kişi sayısı kadar, ödeme 

miktarları da ülkelerin refah seviyelerine göre değişmektedir. Polonya ödeme modeli 

yüzdesi yüksek olmasına rağmen en düşük ödeme ücretlerine sahipken, İngiltere en 
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düşük ödeme modeli yüzdesine sahip olmasına rağmen ödeme ücretleri en yüksek 

ülkedir. (Cornia vd., 2017). 

The Times ve The Sunday Times’ta uygulanan model “Pay for Premium” ödeme 

duvarı modeline bir örnektir. Bazı haberler ücretsiz okunurken, özel haberler için 

gazeteye abone olmak gerekmektedir. Bazı haberlerin ise ilk belli bir kısmına erişim 

ücretsizken, haberin devamını okumak için yine abonelik gerekmektedir. 

 

Şekil 2.4. The Sunday Times ödeme duvarı modeli 

Sitenin abonelik ücreti ilk üç ay için aylık sadece bir eurodur. Üç aydan sonra ise 

aylık 26 eurodur. Abonelik ücreti karşılığında dijital içeriğe erişim ve mobil ve tablet 

uygulaması sağlanırken, makaleleri kaydetme, paylaşma, yorum yapma ve gazetecilerle 

tartışma ve özel içerikli videolara erişim gibi imkanlar sunulmaktadır.  
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Şekil 2.5. The Sunday Times ödeme duvarı modeli 

Abonelikte olduğu gibi ödeme duvarlarının da sürdürülebilirlik için yeterli 

olmadığı görüşleri bulunmaktadır. Franklin, hızla uygulanmaya başlayan ödeme 

duvarlarının başarılı olamadığını belirterek, Myllylahti’nin (2014) sekiz ülkede yaptığı 

anketin sonuçlarını örnek göstermektedir. Araştırma, “medya şirketlerinin gelirlerinin 

yalnızca yüzde 10'unu ödeme duvarlarından sağladığını ortaya çıkarmış ve Myllylahti, 

ödeme duvarının uygulanabilir bir iş modeli olmadığı” sonucuna varmıştır 

(Myllylahti’den aktaran Franklin 2014: 483). Aynı zamanda ödeme duvarlarının, 

ödeme imkanı bulunmayan kişileri kaliteli haberlerden mahrum bıraktığı yönünde 

görüşler de vardır (Pickard ve Williams’dan aktaran Franklin, 2014: 483). 

2.2.4. Bağış ve Yardım 

Hayırseverlik ve gazetecilik arasındaki ilişkiyle ilgili tartışmaların çoğunun 

ABD odaklı olduğunu söyleyen Padania, son on yılda bu ülkede medyayı finanse eden 
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vakıf fonlarının sayısında önemli bir artış olduğunu belirtmektedir (2018: 6). Avrupa’da 

ise ABD’den farklı olarak gazeteciliğin bağışçılar yoluyla fonlanması yaygın değildir 

Padania, 2018: 7). Leurdijk ve diğerlerine göre de, ABD, kültür ve medya projelerine 

sponsorluk yapan güçlü bir özel fonlar ve bireysel bağış geleneğine sahiptir. Gazetecilik 

alanında, Ford Vakfı ve The Knight Foundation gibi vakıflar, on yıllardır aktif olarak 

gazetecilik eğitimine, kamu medya kuruluşlarına ve medya projelerine ve giderek daha 

fazla çevrimiçi girişimlere sponsorluk yapmaktadır (2012: 66). 

Foundation Maps For Media Funding, ABD merkezli hibe vericilerin, 2009-

2013 yılları arasında 5,5 milyar dolar tutarındaki toplam fon kaynaklarından medya 

projelerine 3,6 milyar dolar verdiğini ortaya koymuştur. Toplam fon miktarları ve de 

özellikle medya alanında yapılan bağışların sayısı 2009'dan beri her yıl artmaktadır. 

ABD’de 2009-2013 yılları arasında toplam 7353 fon sağlayıcı, 46.961 proje için 

yaklaşık 3,6 milyar dolar hibe vermiştir (Foundation Maps For Media Funding, 2016: 

6). 13 

Newman (2018), aboneliğin artışıyla, kaliteli haberlerin sadece onu satın almaya 

gücü yeten kişilere ayrılmış olması, diğerlerinin bundan mahrum kalma endişesinin 

arttığını, haber kuruluşlarının bunun önüne geçmek için habere ücretsiz erişimi sunma 

ve gönüllü katkı isteme yoluna gittiklerini vurgulamaktadır:  

“İngiltere'de, Guardian bu yaklaşımı 2016 yılında uygulamaya başladı ve 

o zamandan beri 600.000 gönüllüsünden her yıl on milyonlarca lira 

topladı. Ayrıca belli hikayeler etrafında kitle fonlama yapmaya başladı. 

Örneğin en son ABD’deki okul şiddeti gibi bir konuda çözüme dayalı 

raporlama üretmek için 125.000 ABD doları topladı” (Newman, 2018: 

23). 

Nicholls ve diğerlerine göre, bağışa dayalı gelir modeli “ödeme duvarı ve 

abonelikte olduğu gibi bir hizmet için bir ücret ödemekten ziyade, vakıf veya bireylerin 

editöryal üretimi desteklemek için kamu yararına sundukları bir katkı niteliğindedir 

(2016: 20). 

                                                           
13  Fon sağlayıcıların isimleri için bknz Ek-7 
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Jian ve Usher’e göre de ABD’de gazete endüstrisi üzerindeki finansal baskıya 

yanıt olarak bilim adamları ve gazeteciler arasında “kar amacı gütmeyen medya” 

desteklenmiştir. Texas Tribune ve ProPublica gibi yayınlar bağış ve yardımlarla finanse 

edilen modeller kullanmışlardır (Jian ve Usher, 2014:156). 

Newman, 2018 Dijital Haberler Raporunda şu anda haber kuruluşlarına bağışta 

bulunan çok küçük bir azınlığın olduğunu bulgulamıştır. Bu oranlar İngiltere ve 

Almanya'da yalnızca yüzde 1, İspanya'da yüzde 2 ve ABD'de yüzde 3 oranındadır. 

Fakat rapor kapsamında görüşülen örneklemin dörtte biri (yüzde 22), gelecekte 

maliyetlerini başka yollarla karşılayamayacaklarını hissediyorlarsa bir haber kuruluşuna 

bağış yapmaya hazır olduklarını söylemektedir (Newman, 2018: 24). 

Bağış temelli, kar amacı gütmeyen Alman haber sitesi Correctiv.org, özellikle 

kamu yararına araştırmacı gazetecilik yapan ve kar amacı gütmeyen bir haber odası olan 

ABD sitesi ProPublica'yı model almaktadır. 2014 yılında kurulan site, Alman 

medyasının ilk bağış modelli araştırmacı gazetecilik sitesidir. Almanya’daki diğer haber 

kuruluşlarına ücretsiz içerik sunmaktadır. Site, Brost-Foundation tarafından üç yıl için 

üç milyon Euro ile finanse edilmiştir (Bittner, 2019: 10). 

2.2.5. Kitlefonlama (Crowdfunding) 

Giderek daha fazla haber kuruluşu kitlefonlama modelini uygulamaktadır. Kitle 

fonlama dünyada ağırlıklı olarak araştırmacı gazetecilik projeleri için kullanılmaktadır. 

Dijitalde doğan gazetelerin başlangıç sermayelerini oluşturmak amacıyla kullanımı da 

yaygındır. Dijital gazeteler, kurulmadan önce, amaçlarını, çalışma tarzlarını, yayın 

politikalarını okuyuculara duyurarak ve belli bir süre koyarak okuyuculardan maddi 

destek istemektedirler. Bu modeli en başarılı bir şekilde kullanan dijital yayınlardan biri 

Hollandalı bir araştırmacı gazetecilik sitesi olan De Correspondent’tir. Site, kitle 

fonlama kullanarak 2013 yılında faaliyete geçmiş ve kampanyayı duyurduktan sonra 
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yalnızca sekiz gün içinde bir milyondan fazla gelir sağlamıştır. Günlük rutin haber 

yayınlamak yerine, her biri belirli konulara odaklanan bireysel muhabirlerin 

derinlemesine çalışmalarına yer veren site, reklamsız olarak ve bir yıllık üyelikle sadece 

abonelik temelli olarak yayın yapmaktadır (Bittner, 2019:8). Nicholls ve diğerlerinin 

belirttiğine göre, bu bağışçılar yıllık 60 euro abonelikle sadece siteyi başlatmak için bir 

başlangıç fonu yaratmakla kalmamışlar, aynı zamanda siteye 47 bin abone 

kazandırmışlardır (Nicholls vd., 2016: 21). 

De Correspondent’in başarısından sonra onu rol model alan çok sayıda dijital 

gazete ortaya çıkmıştır. İsveçli ve dijital doğumlu bir yayın olan Blankspot ve İsviçreli 

bir yayın olan Republik bunlardan bazılarıdır. Blankspot, 2015 yılında bir kitlesel 

fonlama kampanyası gerçekleştirdikten sonra faaliyete başlamış ve bu şekilde 122 bin 

eurodan fazla gelir elde etmiştir. Site, amaçlarını “anlatılmayan hikayeleri anlatmak, 

göz ardı edilmiş gerçekleri göstermek” olarak tarif etmektedir. Republik ise aylık ve 

yıllık abonelik modeli uygulamaktadır. Kar amacı gütmeyen bir kooperatif ve 

gazeteciliğin finansal yönüyle ilgilenen halka açık bir şirket olmak üzere iki kuruluştan 

oluşan site reklamsız olarak yayınlanmaktadır (Bittner, 2019: 8). 

 Bir diğer başarılı kitle fonlama modeli örneği bir Alman yayını olan 

Krautreporter’dır. Site 2014’te 15 bin üyenin yıllık 60 euro abonelik ücreti ödemesiyle 

yani başlangıç sermayesi olarak 900 bin Euro ile yayına başlamış ve şu anda bir 

kooperatif olarak örgütlenmiştir. Krautreporter’den sonra yine Almanya’da, Deine 

Korrespondentin, 2015'te bir kitlesel fonlama kampanyası sonucu 6.500 euro ile yayına 

başlamıştır ve bugün bağış ve aboneliklerle desteklenmektedir. Kadınların 

görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan çevrimiçi bir yayın olan Deine Korrespondentin, 

dünyanın her yerinden gelen kadın merkezli hikayeler yayınlamaktadır (Bittner, 2019: 

9). Liberya'da bağımsız bir gazete olan FrontPageAfrica da, kitle kaynak sağlamanın 
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getirdiği bağımsızlık sayesinde Liberya'daki insan hakları konularında rapor vermeyi 

başarmıştır (Chinula, 2017). 

Başlangıç sermayesi olarak kitle fonlama oluşturmanın başarılı örnekleri bulunsa 

da kitle fonlamanın tek uygulama yöntemi bu değildir. Bunun yanında örneğin 

gazeteciler haber yapacakları konuları Spot.us, Kickstarter ve benzeri sitelerde 

duyurarak buradan bireysel destek isteyebilmektedirler. Ya da haber siteleri kendi 

sitelerinden de belirli bir zaman aralığı vererek ve genellikle önlerine hedef olarak 

koydukları bir projeyi duyurarak okuyuculardan destek isteyebilmektedirler. The 

Guardian bu modeli uygulayan örnekler arasında yer almaktadır (Chinula, 2017). 

Bittner’e göre, kitle fonlamanın sunduğu fırsatların yanı sıra zorlukları da 

bulunmaktadır. Fırsatlar, yeni teknoloji yardımıyla okuyucularla kurulan güçlü ve bire 

bir ilişkiye odaklanırken, zorluklar sürdürülebilir olmasına odaklanır. Her seferinde aynı 

katkıda bulunanları bulmak güçtür (Bittner, 2019: 8). 

Nicholls ve diğerlerinin “Digital-Born News Media In Europe” isimli raporda 

incelediği örneklerden çoğu, yine De Correspondent’i ilham kaynağı olarak aldıklarını 

belirtmişlerdir. Almanya’da Krautreporter, Fransa’da Les Jours ve İspanya’da El 

Español, başlangıçta benzer şekilde kitle fonlamayla başlamışlar fakat sonra daha geniş 

ve farklı sonuçlara ulaşmışlardır:  

“Krautreporter 2014’te kurulduklarında toplamda bir milyon euronun 

biraz altında bağış topladıkları 15 bin üyeyi harekete geçirdi. Ancak 

2016’da siteyi sürekli destekleyen üye sayısı beş bine düştü. Les Jours, 

site proje etrafında bir topluluk oluşturmadan yedi ay önce kampanyasını 

duyurdu. Site kurulmadan önce 1500 aboneden bir haftada 50 bin Euro 

toplayarak hedeflerine ulaştılar ve toplamda da 80 bin Euro topladılar. 6 

ay sonra 6000 aboneye ulaştılar. Nihai hedefi ise 20 kişilik editöryal 

kadroyu sürdürebilmek için 25 bin kişiye ulaşmak. El Español da 

Ramirez’in El Mundo’dan ayrılması nedeniyle dikkat çeke bir site. 2015 

yılında kurulmadan önce altı haftalık bir kitle fonlama  kampanyası 

sırasında 5,624 işinden 3,6 milyon € toplayarak dünya rekoru kırdı” 

(Nicholls vd., 2016: 21). 

Jian ve Usher’e göre kitle fonlama gazeteciliği, “okuyucuların, gazetecilerin 

haberlerini finanse etmesine dayanan yeni bir iş modelidir”. Yazarlar, “Crowd-Funded 
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Journalism” (2014) adlı çalışmalarında gazetecilik krizine verilen bir yanıt olan ve 

gazetecilik için yeni bir iş modeli olarak ortaya çıkan kitle fonlama modelini, özel 

olarak da 2008 yılında San Fransisco’da kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 

Spot.us örneğinde kitle fonlamanın haber ve profesyonel gazetecilik üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Yazarlar, yerel haberlere destek sağlamak için kitle fonlaması 

kullanma girişiminin iki nedenden ötürü diğer iş modelleri arasında benzersiz olduğunu 

söylemektedirler: 1-) Bireylere bir kurum olarak spot.us’a destek olmak yerine bireysel 

hikayelere bağışta bulunmasına olanak tanır. 2-) Herkes bir spot.us muhabiri olarak 

kaydolabilir ve sitede kaynak yaratma için bir raporlama projesi hazırlayabilir (Jian ve 

Usher, 2014:156). 

Spot.us'un kurucusu David Cohn, ilhamını ''Obama modeli'' bağış toplama 

modelinden aldığını söylemektedir. Çünkü Başkan Barack Obama'nın 2008 başkanlık 

kampanya giderlerinin yaklaşık yarısı yüz binlerce kişinin 200 Dolar veya daha az 

miktarda bağışta bulunmasıyla karşılanmıştır (Kershaw’dan aktaran Jian ve Usher, 

2014: 156). Spot.us’a kayıt olan kişi, projesinin kısa bir açıklamasıyla istediği fon 

miktarını siteye koyar ve spot.us çalışanları tarafından onay için gözden geçirilir. 

Onaydan sonra bu projeler sitede kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bireysel bağışçılar bu 

hikayelere bağış yapabilir14 (Jian ve Usher, 2014:156). 

Haber tüketicilerinin bireysel hikayeler için ödeme yapabilecekleri bir ortamda 

ne tür haber makaleleri üretilebilir sorusunun cevabını arayan yazarlar, spot.us 

bağışçılarının, toplumsal haberlerle daha fazla ilgi göstermelerini beklediklerini fakat 

onların daha ziyade kendileriyle ilgili çözülmesi gereken acil sorunlarla ilgili -günlük 

yaşam için pratik bir rehber olarak hizmet veren-  haberlerle daha fazla ilgilendiklerini 

gördüklerini söylemektedirler. Aynı zamanda yazarlar deneyimli muhabirlerin daha 

                                                           
14  Spot.us ABD’de kurulan ilk kitle fonlama sitesi olması yönünden önemli bir girişimdir ve bu nedenle 

çok sayıda akademik araştırmaya da konu edilmiştir. 2008’de kurulan site, Knight Foundation News 

Challenge’dan 340.000 dolar hibe alarak yayına başlamıştır. Fakat bir çok yeni kitle fonlama sitesinin 

açılması, bütün gazetecilerin tam olarak kendi kitlefonlama kampanyalarını nasıl yapacaklarını 

bilememeleri gibi nedenlerle 2015 yılında kapanmıştır (Johnson, 2015). 
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fazla fonlanmasını beklerken bunun da doğru olmadığını bulgulamıştır (Jian ve Usher, 

2014:156). 

Kitle fonlama gazeteciliği (crowd-funded journalism), kitle kaynak 

gazeteciliğiyle (crowdsourcing journalism ) benzerlik göstermekle birlikte temel bir 

farklılığa sahiptir: Kitle kaynakta kalabalıklar zaman ve güçlerini harcayarak katkıda 

bulunurlarken, kitle fonlama gazeteciliğinde ya da genel olarak kitle fonlamada 

kalabalıklar parasal olarak katkıda bulunurlar (Jian ve Usher, 2014:157). 

Spot.us’la ilgili başka bir çalışma da Aitamurto’ya aittir. Spot.us’ın analizine 

dayanan çalışma için yedi spot.us muhabiri ve sekiz spot.us bağışçısı ile görüşülmüştür 

(Aitamurto, 2011: 430). Spot.us örneğinde kitle fonlamanın gazeteciler ve bağışçılar 

için önemini  ve anlamını araştıran çalışmada, topluluk üyeleriyle doğrudan bağlantı 

kurmanın gazetecilere editörler için çalışmak yerine doğrudan halk için çalıştıklarını 

hissettirdiği için gazetecilerin faydalı buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bağışçılar ise 

parasal katkıda bulundukları hikayelerin bitmiş halini sonradan web sitesine gidip 

okumamaktadırlar. Onlar için katkıda bulunma eylemi hikayenin bitmiş halinden daha 

önemlidir. Diğer bir deyişle bağışçılar okumak için iyi bir hikaye edinmek yerine, 

demokratik olarak sağlıklı bir topluma katkı sunma amacı için motive olmaktadırlar 

(Aitamurto, 2011: 441). 

Spot.us’tan sonra yine gazeteciler ve haber kurumlarına fon sağlamakta 

uzmanlaşmış popüler bir site olan Beacon da 2016 yılında kapanmıştır. 2013’de kurulan 

sitede, Texas Tribune, Huffington Post, NJ Spotlight, PolitiFact, gibi haber kuruluşları, 

birçok kitlesel fonlama kampanyası düzenlemiş ve sadece 2015’de haberciler için 1.5 

milyon dolarlık fon toplanmıştır (Dejarnette, 2016)15.  

Şu anda en çok bilinen ve kullanılan kitle fonlama siteleri Kickstarter, İndiegogo 

ve Patreon’dur. Bu sitelerde sadece gazetecilik projeleri değil, her konuyla ilgili proje 

                                                           
15  İlk olarak Mediashift’te yaıynlanan bu makale Orhan Şener tarafından Journo için Türkçeleştirilmiştir. 
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yayınlanabilmektedir. Bu ve benzeri platformlar projesi olan insanların, tanımadıkları 

diğer insanlara ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Kickstarter’ın 2018 yılında gazetecilik 

projelerini fonlama başarısı yüzde 21.8’dir. Yani her projeden beşi fonlanmıştır 

(Schmidt, 2018).  Sitede şimdiye kadar 5.510 gazetecilik projesi fonlanmıştır. Yavaş 

gazetecilik projesi Tortoise ise 2530 kişi tarafından fonlanmış ve 539 bin euro destekle 

hedeflediği desteğin üzerinde bir destek sağlamıştır.  

 

Şekil 2.6.  Kickstarter gazetecilik proje örnekleri 

 

Şekil 2.7. Kickstarter gazetecilik proje örneği 
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Görüldüğü gibi, gazetecilik için kitle fonlama, gazetecilik projeleri için 

destekleyici olmakla birlikte, De Correspondent, Krautreporter gibi oldukça başarılı 

dijital doğumlu gazetelerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur ve bu gazeteler 

yukarıda belirtildiği gibi yüksek abone sayılarıyla hala yayınlarını sürdürmektedirler.  

2.2.6. Mikro Ödemeler 

Mikro ödemelerle okuyucular tek bir makaleye erişmek için küçük miktarlar 

öderler. The New York Times Company ve Axel Springer'in desteğiyle başlayan 

Hollandalı bir gazetecilik şirketi olan Blendle, şu anda 10 cent ile 90 cent arasında 

değişen ödemelerle bireysel öykülere erişim imkanı vererek bu modeli uygulamaktadır. 

Sitede bunun dışında bir ödeme ve de reklam bulunmamaktadır (Bittner, 2019: 6). 2014 

yılında faaliyete başlayan sitenin 2015 yılında büyük çoğunluğu 35 yaş altında olan 250 

bin kullanıcısı bulunmaktaydı. Gazetenin kurucusu Alexander Klöpping, kendilerini 

“gazeteciliğin Itunes’i” olarak adlandırmakta ve ilk yıllarında çıkardıkları dersin, mikro 

ödemelerin gazetecilik için işe yaradığı ve okuyucuların her yerde ücretsiz olarak 

bulabilecekleri içerik için değil, daha derin analizler ve özel haberler için ücret ödemek 

isteyeceği olduğunu söylemektedir (Klöpping, 2015).  

Blendle, kendisi içerik üretmemekte, belli başlı gazetelerdeki makaleleri sitede 

bir araya getirerek bu içerikleri okuyuculara çok düşük ücretler karşılığında 

sunmaktadır. Ücretler siteye üye olan kişilerin haberin sonuna geldiğinde hesabından 

otomatik olarak alınmaktadır. Blendle içeriklerden yüzde 30 oranında gelir elde 

etmekte, geri kalanı ise içerik üreticisine gitmektedir. Bu sistemle çalışan Blendle’ın şu 

an Hollanda ve Almanya’da 500 binden fazla düzenli okuyucusu bulunmaktadır 

(stuff.com.tr)16.  

                                                           
16  Makale Stuff dergisi Mayıs 2016 sayısında Doğanay Konalı imzası ile çıkmıştır (stuff.com.tr).  
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2.2.7. Diğer Aktiviteler 

Avrupa’daki dijital haber medyası kuruluşlarının gelir modellerini inceleyen 

Nicholls ve diğerleri (2016), bu kuruluşların hiç birinin gelir modeli olarak sadece 

reklam, abonelik ya da bağıştan yalnızca birine dayanmadığını, bu modelleri bir arada 

kullandıklarını ya da başka fırsatları değerlendirdiklerini bulgulamışlardır. Çalışmada 

şimdiye kadar değinilen iş modellerinden farklı olarak öne çıkan bazı örnekler şunlardır:   

- Okuyucuları çevrimiçi mağazalara yönlendirerek, bu mağazalardan ürün satın 

alındığında belli bir ücret almak,  

- İçeriğini bazı geleneksel medya kuruluşlarına satarak içerik sendikasyonu 

yapmak, 

- İçeriklerinin basılı kopyalarını yayınlamak. Derin analizler içeren makaleler 

yayınlayan siteler bunları e-kitap olarak yayınlayabilir ya da basılı kitap olarak 

yayınlayıp satabilir. Bu, örneğin Mediapart’ın stratejileri arasında yer almaktadır (2016: 

22) 

Yazarlar inceledikleri haber kuruluşlarının hiç birinin henüz sürdürülebilir bir 

model bulduklarını düşünmediklerini de belirtmektedirler:  

“Ne reklama dayanan siteler ne de aboneliklere veya bağışlara dayanan 

siteler dijital haber üretimini finanse etmek için kalıcı bir sürdürülebilir 

model bulduğunu düşünmüyor. Reklama dayanan siteler, düşük reklam 

oranlarının yanı sıra ucuz, hedefli ve etkili reklamlar sunabilen büyük 

teknoloji şirketlerinin olduğu yoğun bir rekabetle de karşı karşıyadırlar. 

Abonelik temelli siteler, okuyucuları etkilemenin ve ödemeye devam 

etmelerini sağlamanın zor olduğunu bilmektedir. Bağışa dayanan siteler, 

bireyler ya da vakıfların ilgisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu nedenle hepsi uzun vadeli hayatta kalma ve başarı şanslarını artırmak 

için fonlarını çeşitlendirmeye odaklanıyor” (Nicholls vd., 2016: 23). 

Çevrimiçi bir haber sitesinin kalifiye çalışanlarla kaliteli ve özgün içerik 

ürettiğinde okuyucular tarafından ücret ödemeye değer bulunacağı düşünülmektedir 

(Bakker, 2012; Chinula, 2017; Cornia vd., 2017). Kaliteli içerikle birlikte haber 

kuruluşlarının, insanlara dijital medyadan bekledikleri türden bir kullanıcı deneyimi ve 
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kolaylığı sağlamaları da diğer bir yoldur (Cornia vd., 2017). Tatmin edici gelir 

üretebilmenin bir diğer yolu, içeriğin yanı sıra dağıtım açısından da değer yaratmaktır 

(Oostlander vd.,  2015: 5). Bruno ve Nielsen’e göre, bunu sağlamanın yolu, “farklı ve 

kaliteli içerik sunmanın yanı sıra, çeşitlenmiş gelire sahip olmak ve niş kitlelere yönelik 

olmak” tır (2012:6). 

Yukarıda dijital gazetelerin kullandıkları temel iş modelleri anlatılmaktadır. Her 

ne kadar özellikle ücretli içerik/abonelik uygulayan gazetelerin yıllardır marka haline 

gelmiş basılı gazetelere ait dijital gazeteler olduğu görülse de, farklı ve özgün içerik 

üreterek,  abonelik sistemini uygulayan ve çok sayıda aboneye ulaşan dijital doğumlu 

örnekler de bulunmaktadır. Özellikle kitlefonlamanın dijital doğumlu gazeteler arasında 

çok sayıda başarılı olduğu örnekler bulunmaktadır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİY’DE MEDYA ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER 

3.1. Türkiye’deki Medya Pazarının Genel Görünümü 

Tezin bu bölümünde, birinci bölümde ele alınan ve dünya ölçeğinde medya 

alanında bir dönüşüme neden olan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin Türkiye 

medyasında ne ölçüde geçerli olduğu ele alınacaktır. Fakat bu gelişmeleri incelemeden 

önce Türkiye’nin genel medya yapısına kısaca bakmamız gerekir. Türkiye’de medya, 

1980 öncesinde sahiplik yapısı olarak gazeteci ailelerin sahipliğinde idi. Esas işi 

gazetecilik olan gazete patronlarının, başka alanlarda yatırımları olmadığı için siyasi 

iktidarlarla da çıkar ilişkileri yoktu ve ekonomik olarak da reklama bağımlılıkları 

yüksek düzeyde değildi. Sönmez’in, “gazete dönemi” diye adlandırdığı bu dönemin 

aksine “medya endüstrisi dönemi” nde ise, medya dışında yatırımları olan iş adamları 

medya sektörüne girmeye başladı. Bu dönemde “teknoloji gelişti, reklam harcamaları 

arttı, işletmeye profesyonel reklamcılar alındı… Gazetecilik mesleğinin icrasından çok 

işletme gelirlerini ve karı en çoklaştırma saiki ön plana çıkmaya başlarken, gazete 

satışları ana gelir kalemi olmaktan çıkıp, reklam gelirleri önem taşımaya başladı. Bu 

nedenle de medya yönetimi hem reklam verenlerin hem de hükümetin beklentilerine 

daha tabi hale gelmeye başladı”(Sönmez, 2010: 153-154). 1980’li yıllardan sonra 

başlayan süreçle birlikte, medya daha çok, iş adamı medya patronlarının medya 

dışındaki yatırımlarını devam ettirebilmek için siyasi iktidara baskı uygulamaya 

çalıştıkları bir alan oldu. Bu alandaki maliyetlerin giderek yükselmesine neden olan 

ekonomik gelişmelerle birlikte, küçük sermayeli gazeteci aileler medya sektöründen 
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tamamen çekilirken, sonraki süreçte yaşanan yatay, dikey ve çapraz tekelleşmelerle 

birlikte, bu alan sadece bir kaç büyük şirketin sahipliğindeki bir alan haline geldi17. 

2001 ekonomik krizi, Türkiye’de medya sahipliği yapısında olmasa da medya 

sahiplerinde bir değişime neden olmuştur. Krizde yatırımlarını kaybeden medya 

sahipleri medya sektöründen çekilmiş ve bu kuruluşlar önce TMSF’ye devredilmiş, bir 

süre sonra da, bizzat hükümet müdahalesiyle hükümete yakın iş adamlarına 

verilmiştir18. Bu şekilde başlayan el değiştirme süreci sonraki yıllarda da devam etmiş 

ve AKP hükümeti, Türkiye’deki medya aktörlerinin değişmesinde önemli rol 

üstlenmiştir. Özellikle 2018 yılı Mart ayında Doğan Medya Grubu’nun bütün medya 

varlıklarını yine hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören Medya Grubuna satması ve 

medya sektöründen tamamen çekilmesi, Türkiye medya tarihinde bir dönüm noktası 

olmuştur. 

Bugün gelinen noktada, Türkiye’deki medya sahiplik yapısına bakıldığında, 

medyanın çok büyük bir çoğunluğunun hükümete yakın iş adamlarının sahipliğinde 

olduğu görülmektedir. Şu anda medya sektörüne hakim gruplar:  Doğuş, Demirören, 

Ciner, Kalyon, Albayrak İhlas ve Türk Medya Grup’tur. Media Ownership Monitor 

Türkiye Raporu’na göre, bu medya şirketlerinin 6’sı (Doğuş, Demirören, Albayrak, 

Ciner, Kalyon, İhlas) inşaat, enerji, maden ve turizm sektörlerinde iş yapmaktadır. 

Örneğin, son birkaç yıldır; Albayrak, Kalyon, İhlas ve Doğuş Grupları, üçüncü 

havalimanından metro inşaatına ve kentsel dönüşüm projelerine kadar, çok çeşitli ve 

çok önemli kamu ihalelerini almıştır (MOM Turkey,2019).  

Media Ownership Monitor Türkiye Raporu’na19 göre, Türkiye’de en çok okunan 

on gazeteden dokuzu bu grupların sahipliğinde bulunmaktadır. Listede bu dokuz 

                                                           
17  Ayrıntılı bilgi için bknz: Adaklı, G. (2006); Sönmez, (2003) 
18  Ayrıntılı bilgi için Adaklı, G. (2010); Esendemir K. (2008); Demir, (2013); Ayan, V.M. (2019).  
19  Medya Sahipliği İzleme Projesi (Media Ownership Monitor – MOM), IPS İletişim Vakfı/bianet ve 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya kanadı Reporter Ohne Grenzen’ın birlikte yürüttüğü bir 

projedir. Çalışma, 2018 Ekim – 2019 Mart aylarını kapsamaktadır. MOM Türkiye projesinin ilk ayağı 

2016 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında yürütülmüştür.  



 

79 

gazetenin dışında bir de Sözcü Gazetesi bulunmaktadır. Sözcü Gazetesi’nin bağlı 

bulunduğu Estetik Yayıncılık A.Ş bünyesinde başka bir medya yatırımı 

bulunmamaktadır.  

 

Şekil 3.1.Türkiye’de en çok okunan on gazetenin medya gruplarına göre dağılımı 

(2019) 

Kaynak: MOM Turkey, 2019 

Bu tabloya göre, Hürriyet, Milliyet ve Posta Gazeteleri Demirören Gruba, 

Türkiye Gazetesi İhlas Holding’e, Sabah ve Takvim gazeteleri Kalyon Grubu’na, Güneş 

ve Akşam gazeteleri Türk Medya Gruba, Yeni Şafak gazetesi Albayrak Grubu’na ait 

gazetelerdir. Bu grupların tamamı AKP hükümetine yakın iş adamlarının sahipliğinde 

bulunmaktadır.  

 Grafik 3.2 ise Türkiye’de en çok izlenen on televizyon kanalının hangi medya 

gruplarına ait olduğunu göstermektedir. Buna göre, en çok izlenen on kanaldan dokuz 

tanesi yukarıda sözü edilen grupların bünyesinde bulunmaktadır. Bu kanallar arasında 

yer alan Show TV Ciner Grubu’na, Star Tv ve NTV Doğuş Grubu’na, CNN Türk ve 

Kanal D Demirören Gruba, ATV ve A Haber Kalyon Gruba, Kanal 7 Beyaz Holding’e 

ait televizyon kanallarıdır. Listede devlete ait olan TRT yer alırken, listedeki Fox TV 

ise, News Corporation tarafından kurulan uluslararası bir televizyon kanalıdır.  
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Şekil 3.2. Türkiye’de en çok izlenen on televizyon kanalının medya gruplarına göre 

dağılımı (2019) 

Kaynak: MOM Turkey, 2019 

Aynı rapora göre, medya izleyicilerinin yüzde 71’i dört medya grubu tarafından 

paylaşılmaktadır. Bu gruplar, radyo, televizyon, gazete, web sitesi gibi mecralardan en 

az üçüne birden yatırım yapmış durumdadır. En çok izleyiciye sahip gruplar arasında, 

Turkuvaz/Kalyon grubunun (yüzde 30) dört sektörde de yatırımı bulunmaktadır. İkinci 

sıradaki Ciner Grubu’nun (yüzde 15), 2018 yılında Habertürk gazetesini kapattıktan 

sonra şu anda sadece televizyon ve dijital haber sektöründe yatırımları bulunmaktadır. 

Dört sektörde de yatırımları olan Demirören Grup, medya takipçileri oranına 

bakıldığında üçüncü büyük medya grubudur (yüzde 15). Doğuş Grubu ise yüzde 11’lik 

bir takipçi oranıyla dördüncü sıradadır. Bu grupları sırasıyla Estetik Yayıncılık (Sözcü 

gazetesi ve web-sitesi- yüzde 10), Hayat Görsel Yayıncılık (Kanal 7, Radyo 7, 

haber7.com – yüzde 10), TRT (yüzde 9) ve Türk Medya (yüzde 5) takip etmektedir.  

Rapor verilerine göre Türkiye’deki medyanın bir yandan yatay, dikey ve çapraz 

tekelleşmelerle, diğer yandan da hem ideolojik hem de ticari ilişkiler açısından AKP 

Hükümeti’ne yakın gruplarının sahipliğinde olmasıyla karakterize edildiğini, başka bir 

deyişle bu iki eğilimin günümüz Türkiye medyasını belirleyen iki önemli eğilim 
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olduğunu söylemek mümkündür Bu anlamda, önceki dönemlerle kıyaslandığında 

tekelleşme eğilimlerinin önceki dönemlerle benzer olduğunu ve devam ettiğini, fakat 

yüzde olarak hükümete yakın medyanın oranının yüksekliğinin bu döneme ait yeni bir 

durum olduğunu da eklemek mümkündür. Şekil 3.3, Türkiye’deki medya gruplarının 

medya ve medya dışı yatırımlarını göstermektedir.  

 

Şekil 3.3.Türkiye’deki hakim medya gruplarının medya ve medya dışı yatırımları 

(2019) 

Kaynak: Graph Commons Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

Türkiye’deki medya alanında faaliyet gösteren medya grupları ve medya yapısı 

kısaca ortaya konduktan sonra, dünyada yaşanan teknolojik ve ekonomik eğilimlerin 

Türkiye’yi nasıl etkilediği incelenecektir.  
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3.2. Türkiye’deki Gazete Tirajları  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 “Yazılı Medya İstatistikleri”ne göre, 

2018’de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2017’ye göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 

962 olmuştur. Bu yayınların yüzde 58,7’sini dergiler oluşturmuştur. 

Grafik 3.1. Türkiye’deki gazete ve dergilerin sayısı (2014-2018) 

 
Kaynak: TÜİK, 2019 

Gazete ve dergilerin tirajları ise 2018’de 2017’ye göre yüzde 17,6 oranında 

azalmıştır. Türkiye’de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 

milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2’sini gazetelerden 

oluşmaktadır. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 81,6’sını ulusal, yüzde 17,6’sı yerel ve 

yüzde 0,7’si bölgesel yayımlanan gazeteler oluşturmuştur.  

Grafik 3.2. Türkiye’deki gazete ve dergilerin tirajları (2014-2018) 

Kaynak: bik.gov.tr  



 

83 

Gazete ve dergi tirajlarının yıllara göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe 

göre, her ikisinin de her geçen yıl düşüş eğilimi gösterdiği görülmektedir. Grafik 3.3, 

2005-2018 yılları arasındaki gazete tirajlarını göstermektedir. Buna göre 2013’te 2 

milyar 296 milyon 382 bin 4 olan yıllık gazete tirajı 2018’de 1 milyar 288 milyon 836 

bin 67’ye düşmüştür. Bu da yüzde 43,8 düşüş anlamına gelmektedir. Son 10 yıldaki 

düşüş oranı ise yüzde 49,4 olmuştur (Yanatma, 2019). 

Grafik 3.3. Türkiye’deki gazete tirajlarının dağılımı (2005-2018) 

Kaynak: Yanatma, 2019 

 
 

Grafiğe göre, diğer ülkelerle benzer şekilde Türkiye’de de 2008 yılında gazete 

tirajlarında ciddi bir düşüş meydana geldiği, fakat sonraki yıl tekrar yükseldiği 

görülmektedir. Sonraki yıllarda düşüş ve artışlar görülse de, özellikle 2013 yılından 

itibaren, sürekli ve ciddi oranda azaldığı ve azalmaya devam ettiği gözlemlenmektedir. 

Gazete tirajlarındaki bu düşüşte teknolojinin gelişmesi ve okuyucunun haber okuma 

alışkanlıklarının sosyal medya ve mobil kullanımının da artmasıyla dijital alana 

yönelmesi etkili olmakla birlikte, bu düşüşü sadece bununla açıklamak tek yönlü bir 

açıklama olur. Türkiye’de medya kurumlarının AKP Hükümeti eliyle hükümete yakın iş 

adamlarının sahipliğine geçmesi ve giderek bütün gazete ve hatta televizyonların benzer 
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ve taraflı yayın yapması sonucu okuyucuların ana akım medyaya olan güvenlerinde bir 

azalma meydana gelmiştir. Bu güven azalması da insanların habere erişim için daha çok 

dijital medyayı hatta sosyal medyayı tercih etmelerinde önemli bir etkendir.  

3.3. Türkiye’deki İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Oranları 

We Are Social ve Hootsuite’ın her yıl tüm dünyada o yıla ait İnternet ve Sosyal 

Medya Kullanımı İstatistiklerini yayınladığı “Digital 2019” Raporunun Türkiye 

verilerine göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 72’sini oluşturan 59.36 milyon internet 

kullanıcısı bulunmaktadır. Bunların 56.03 milyonu yani toplam nüfusun yüzde 68’i ise 

mobil internet kullanıcısıdır20 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ve 44 milyon 

aktif mobil sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. (Şekil 3.4’deki kategoriler sırasıyla 

toplam nüfusu, mobil telefon kullanıcı sayısını, toplam internet kullanıcı sayısını, aktif 

sosyal medya kullanıcı sayısını ve sosyal medyayı mobil telefon üzerinden kullanan kişi 

sayısını göstermektedir. Rakamlar milyonu ifade etmektedir). 

 

Şekil 3.4. Türkiye’deki mobil, internet, sosyal medya ve mobil sosyal medya kullanıcı 

sayıları (2019) 

Kaynak: Dijital, 2019 

 

Bu veriler aynı raporun bir önceki yılına ait verileriyle karşılaştırıldığında 

internet kullanıcı sayısının beş milyonluk bir artış gösterdiği, aktif sosyal medya 

kullanıcı sayısının ise bir milyon kişi arttığı görülmektedir. 

 

                                                           
20  Bknz Ek-9 
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Şekil 3.5. Türkiye’deki mobil, internet, sosyal medya ve mobil sosyal medya kullanıcı 

sayıları (2018) 

Kaynak: Dijital, 2018 

 

 

Grafik 3.4. Türkiye’de herhangi bir amaçla sosyal medya kullanım oranlarını 

göstermektedir. Grafiğe göre Türkiye’de sosyal medya kullanım oranlarının dünya 

ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 

Grafik 3.4.  Türkiye’de sosyal medya ağlarının haftalık herhangi bir amaçla kullanım 

oranları (2018) 

 
Kaynak: Reuters Institute Turkey Digital News Report 2018 

Türkiye Diğer Ülkeler 
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3.4. Okuyucuların Haber Okuma Alışkanlıkları 

Habere ulaşmada çevrimiçi kaynakların oranı giderek artmasına rağmen, 

Türkiye’de temel haber kaynağı hala televizyondur. Televizyon ve çevrim içi medya, 

haber kaynakları arasında belirleyiciliğini korumaktadır (Yanatma, 2018: 12). 

Grafik 3.5. Türkiye’de habere erişmek için kullanılan kaynaklar 

 
Kaynak: Reuters Institute Turkey Digital News Report 2018 
Bu çalışma, Reuters Institute Digital News Report 2018 kapsamında toplanan verilerin analizine dayanır. Çalışma kapsamında 

Türkiye’nin her coğrafi bölgesinden 1007’si erkek, 1012’si kadın olmak üzere toplam 2019 kişiyle görüşülmüştür. 

Grafiğe göre, televizyon kanallarının haber alma kaynakları arasında ilk sırada 

yer almasının yanı sıra, çevrimiçi medyanın haber alma kaynağı olarak kullanılma 

oranının yüksekliği de dikkati çekmektedir. Bu oranda sosyal medya kullanımının da 

etkili olduğu düşünülmektedir, çünkü oran sosyal medyayı da kapsayan çevrim içi 

medyanın oranını göstermektedir. Grafikte ayrıca basılı gazetelerin habere erişimde 

kullanılma oranının oldukça düşük olduğu göze çarpan bir diğer olgudur. Basılı 

 Televizyon       Çevrimiçi        Sosyal Medya     Radyo          Basılı Gazete 
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gazetelerin oranı televizyon ve çevrim içi medya kullanım oranlarının çok gerisinde 

olmasının yanı sıra, haber kaynağı olarak radyonun bile gerisinde kalmaktadır.   

Türkiye’de okuyucuların haberlere ulaşmada sosyal medyayı kullanım oranları 

oldukça yüksektir. Grafik 3.6 bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Grafik 3.7 ise Türkiye’de habere erişmek için sosyal ağların kullanım 

oranlarının yıllara göre dağılımını göstermektedir. 

Grafik 3.6. Habere Erişimde Sosyal Ağların Kullanım Oranları (2018) 

 

Kaynak: Reuters Institute Turkey Digital News Report 2018 

Grafik 3.7. Türkiye’de habere erişimde sosyal ağların kullanım oranlarının değişimi 

(2015-2018).  

 

Türkiye Diğer Ülkeler 
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Grafik 3.7 yıllar içinde okuyucuların habere erişimlerinde Facebook 

kullanımının azalırken, diğer ağların kullanım oranının arttığını göstermektedir.  

Haber tüketicilerine habere ulaşmada gazete, televizyon ve radyodan oluşan 

çevrim içi olmayan medya kuruluşları arasında en çok hangi markaları kullandıkları 

sorusuna verilen yanıtlara göre, ilk on arasında sadece iki tane gazete bulunmakta, geri 

kalanı televizyon kanallarından oluşmaktadır.  

Grafik 3.8. Türkiye’de tüketicilerin geleneksel medyada en fazla tercih ettiği yayın 

organları (2018) 

 
Kaynak: Reuters Institute Turkey Digital News Report, 2018 

Tüketicilerin habere ulaşmada en çok kullandıkları çevrim içi medya 

kuruluşlarına bakıldığında ise bu alana da televizyon ve gazetelerin hakim olduğu 

Haftalık 

Kullanım 
Haftada 3 günden fazla 
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görülmektedir. Özellikle Cnntürk, Ntv, Hürriyet ve Sözcü en üst sıralardadır. 

Haberler.com, internethabercom ve sondakika.com gibi dijital doğumlu gazeteler de ilk 

ondaki yerlerini korumakta, fakat bu gazeteler kendi özel haberlerini yapan değil, 

haberlerini ajans, gazete ve televizyonlardan alarak yayınlayan web siteleri olma 

özelliklerini taşımaktadır. İlk on arasında kendi özel haberlerini yapan ve kendi köşe 

yazarlarını istihdam eden hiçbir dijital doğumlu gazete yer almamaktadır (Yanatma, 

2018: 15). Bu da, Türkiye’de çevrim içi medya içeriğini de geleneksel medyanın 

belirlediği anlamına gelmektedir.   

Grafik 3.9. Tüketicilerin en fazla tercih ettiği çevrim içi yayın organları (2018) 

 

 

Kaynak: Reuters Institute Turkey Digital News Report, 2018 
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Kullanım 
Haftada 3 günden fazla 
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Grafiğe göre, Türkiye’de okuyucuların en fazla kullandıkları çevrim içi yayınlar 

arasında genel olarak geleneksel medyanın internet sitelerinin ağırlıkta olduğu görülse 

de, yine de en azından üç dijital doğumlu gazete de ilk on arasında yer almaktadır 

(sondakika.com, haberler.com ve internethaber). Ensonhaber. com la birlikte ise 

listedeki dijital doğumlu gazete sayısı dörde çıkmaktadır21. 

Türkiye’de çevrim içi haberlere ulaşmada en fazla kullanılan kanal arama 

motorları olurken, bunu sosyal medya ve direk giriş izlemektedir. Mobil uygulama ise 

sık kullanılan kanallar arasında yer almaktadır (Yanatma, 2018:18).  

Grafik 3.10. Tüketicilerin çevrimiçi haberlere erişim şekli (2018)22 

 
Kaynak: Reuters Institute Digital News Report, 2018 

 

Grafiğe göre, Türkiye’de çevrimiçi haberlere ulaşmakta arama motoru kullanım 

oranı dünya oranlarının oldukça ilerisindedir. Direk giriş ise dünya ortalamasının 

altındadır. Sosyal medya kullanım oranı dünyadaki oranlara nispeten daha yakınken, 

habere erişimde mobil kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olması ise oldukça 

dikkat çekicidir. 

 

                                                           
21  Bu dijital gazetelerden haberler.com ve sondakika.com aynı şahıs sahipliğinde bulunmaktadır ve 

yetkilileriyle tez kapsamında yapılan görüşmeye tezin üçüncü bölümünde yer verilmektedir. 

İnternethaber.com ve sondakika.com siteleri ise sahiplerinin AKP Hükümetine yakınlıkları ile 

bilinmektedir. Kendilerinden de görüşme talep edilmiş fakat olumlu yanıt alınamamıştır.  
22  Aggregators: Diğer yayınlarda çıkan haber ve yorumları bir araya getirerek yayınlayan haber siteleri 

Diğer Ülkeler 

Arama Motoru 

Türkiye 

Mobil 

Direk Giriş 
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3.5. Türkiye’deki Medya Reklam Yatırımları 

Reklamcılar Derneği’nin Eylül 2019’da açıklanan Türkiye’de Tahmini Medya 

ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 aylık Raporu’na göre23, Türkiye’deki medyaya ayrılan 

reklam oranında en büyük payı yüzde 48.2 ile televizyon almaktadır. Televizyonun 

aldığı reklamın 2019’daki toplam tutarı 2.083 milyondur.  Bunu ikinci sırada dijital 

reklamlar izlemektedir. Dijitalin toplam aldığı reklam miktarı ise 1.343 milyondur. Her 

sene dijitalden sonra üçüncü sırada gelen yazılı basın sektörünün reklamdan aldığı pay, 

2018’de ilk kez açık hava reklamlarının da gerisinde kalmış ve dördüncü sıraya 

gerilemiştir. 2019’da da yüzde 6.8 oranıyla aynı şekilde açıkhava reklamlarından sonra 

dördüncü sırada gelmektedir. 

Grafik 3.11. Türkiye’deki medya yatırımları (2019)  

 

                                                           
23  Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları raporu, Reklamcılar Derneği’nin her yıl yaptığı bir 

çalışma. Veriler temelde dernek üyesi olan medya planlama ve satın alma şirketleri tarafından 

sağlanıyor. Son iki yıldır, veri bazını genişletti ve RTÜK, RVD, ARVAK, IAB, MMA ve Nielsen gibi 

farklı paydaşlardan alınan ilave verileri bütünleştirme sorumluluğunu Deloitte’a verdi. 
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Dijital alana ayrılan reklam yatırımlarına daha ayrıntılı bakıldığında ise yüzde 

58’lik bir oranla display reklamın ilk sırada yer alırken, arama motoru reklamlarının 

yüzde 39’luk bir oranla ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. IAB Türkiye’nin yaptığı 

açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018’nin ilk 6 ayında yüzde 14 büyüyerek 

704 milyon TL olmuştur. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 500 milyon TL 

ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları alırken, video reklam yatırımları 

yüzde 27’lik büyümeyle 156 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Native reklam ise 48 

milyon TL’ye ulaşmıştır.  

Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 444 milyon TL olurken, mobil 

reklam yatırımları 621 milyon TL’dir. 205 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal 

medya reklamlarının yüzde 77’si mobil cihazlarda yer almıştır. Programatik satın alma 

2018’nin ilk yarısında da artışını sürdürmüş ve büyüklüğü 809 milyon TL’ye çıkmıştır. 

Türkiye’deki medya reklam yatırımları daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında 

Türkiye’de televizyona ayrılan reklam payının çok az artıp azaldığı görülmektedir. 

Buna karşın dijital alanda her yıl sürekli olarak yüksek oranda bir artış, basın alanında 

ise sürekli olarak ve yüksek oranlarda düşüş yaşandığı görülmektedir. Buradan dijital 

alanın esas olarak yazılı basına ayrılan reklamdan pay aldığını söylemek mümkündür.  

Grafik 3.12, Türkiye’deki medyan reklam yatırımlarının 2018-2019 yılları 

arasındaki değişim oranını, Grafik 3.13 ise 2017-2018 yılları arasındaki değişim 

oranlarını göstermektedir.  
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Grafik 3.12. Türkiye’deki reklam yatırımları değişim oranı (2018-2019)  

 
Kaynak: rd.org.tr 

Buna göre 2019 yılında dijital alanda bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında bir 

artış meydana gelirken, basılı gazete reklam oranı ise yüzde 30 oranında azalmıştır. 

Televizyonda ise yüzde 7’lik bir düşüş yaşanmıştır.  

Grafik 3.13. Türkiye’deki reklam yatırımları değişim oranı (2017-2018) 

 
Kaynak: rd.org.tr 
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2018’de bir önceki seneye göre reklam oranlarındaki değişmeyi gösteren grafiğe 

göre, 2019’da olduğu gibi, basılı gazetedeki reklam oranındaki ciddi düşüş ve dijital 

alanın oranındaki ciddi artış göze çarpmaktadır. 2018’de bütün reklam mecralarında az 

da olsa artış yaşanırken, oranı düşen tek mecra basılı gazete olmuştur. 

Türkiye’de medya kullanım alışkanlıklarındaki değişimlere bakıldığında 

dünyayla benzer bir eğilim görüldüğü söylenebilir. Basılı gazetelerin satış oranları 

giderek azalırken, reklam oranları da buna bağlı olarak düşmektedir. Okuyucuların 

habere erişiminde dijital alanın, sosyal medyanın ve mobil kullanımının payı giderek 

artmakta iken, basılı gazete kullanım oranı ise azalmaktadır. Bazı basılı gazete 

yetkilileri basılı gazete gelirlerinin yüksek maliyetleri karşılayamadığı için gazetelerini 

kapatıp sadece dijital olarak yayın hayatına devam etmeye karar vermişlerdir. Bununla 

birlikte medya reklam yatırımlarından dijital alana ayrılan pay artmakla birlikte, hala en 

fazla payı televizyon almaktadır. Türkiye’de en çok ziyaret edilen internet sitelerine 

bakıldığında dünyayla benzer şekilde ilk sıralarda medya organlarının değil, Google, 

Facebook gibi platformların yer aldığı görülmektedir. Bu da dijital alana ayrılan reklam 

payı artsa da bu payın bu platformlar arasında paylaşılacağını göstermektedir. 

Web Sitesi Kategori 
Aylık Ziyaretçi 

Sayısı 

Sayfada Kalma 

Süresi 

Sayfa 

Görüntüleme 

Sayısı 

1. Google com.tr Arama motoru 1,177,200,000 9 dk. 12 sn 7.1 

2. Google.com Arama motoru 1,131,600,000 8 dk. 36 sn 8.5 

3. Youtube.com Tv-Video 816,100,000 23 dk. 28 sn 10.6 

4. Facebook.com Sosyal Medya 490,800,000 11 dk. 16 sn 11.9 

5. Twitter.com Sosyal Medya 181,100,000 11 dk. 20 sn 10.7 

6. Hurriyet.com.tr Haber 144,600,000 8 dk. 8.1 

7. Instagram.com Sosyal Medya 142,700,000 8 dk. 01 sn 19.5 

8. Yandex.com.tr Haber 134,700,00 9 dk. 13 sn 10.4 

9. Eksisozluk.com Referans 120,700,000 6 dk. 37 sn 4.8 

10. Sahibinden.com Alışveriş 107,200,000 11 dk. 28 sn 20.5 

Şekil 3.6. Similar Web Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 10 internet sitesi (2019) 

 
Kaynak: Dijital, 2019 

Çevrim içi haber yayıncılığı endüstrisi, radyo, televizyon, gazete ve haber 

ajanslarını içeren genel ve büyük haber endüstrisinin bir parçasıdır. Çevrimiçi haber 
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medyasında, gazete ve televizyonların internet siteleriyle dijital-doğumlu haber siteleri 

bir arada bulunmaktadır. Ve bir ülkedeki geleneksel medyanın durumu ve o ülkenin 

kendine özgü medya yapısı, o ülkedeki dijital doğumlu gazetelerin başarlı olup 

olmamasını etkiler. Bruno ve Nielsen,  “Survival is Success: Journalistic Online Start-

Ups in Western Europe” isimli, Reuters Gazetecilik Araştırmaları tarafından yayınlanan 

raporda,  Almanya, Fransa ve İtalya’dan seçtikleri toplam dokuz dijital doğumlu 

gazeteyi incelemişlerdir. Raporda üç ülkedeki girişimlerin başarılı olup olmamasında bu 

üç ülkenin kendi gazetecilik endüstrisinin içinde olduğu durum önemli rol 

oynamaktadır. Örneğin bu her üç ülkede de internet kullanım oranları ve dijital alana 

ayrılan reklam paylarının giderek artmasına rağmen, İtalya ve Fransa’daki dijital gazete 

girişimlerinin Almanya’ya göre hem sayıca daha fazla hem de daha başarılı olduğu 

görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise Almanya’daki gerek televizyonların gerek 

basılı gazetelerin çok güçlü olmasıdır. Bunlar dijital alana da başından beri yatırım 

yapıyor oldukları için dijital alanı da belirlemekte ve yeni girişimler böyle bir ortamda 

tutunamamaktadır. Oysa İtalya ve Fransa’daki geleneksel medya özellikle basılı medya 

ekonomik krizden oldukça etkilenmiş, tirajları ve reklam oranları giderek düşmüş, 

dijital alana adapte olmakta da geç kalmışlar, dolayısıyla bu durum yeni ve çok sayıda 

dijital girişimlerin alana girmesi için uygun bir ortam yaratmıştır  (Bruno ve Nielsen, 

2012: 10-11).  

Benzer şekilde Cook ve Sirkunen de 10 ülkedeki 69 dijital doğumlu gazetecilik 

sitesinin iş modellerini inceledikleri çalışmalarında ülkeler arasındaki farklılıkların ve 

bir ülkedeki geleneksel medyanın durumunun o ülkenin dijital gazetelerinin konumunu 

ve iş modellerini etkilediğini bulgulamışlardır. Örneğin Finlandiya gibi geleneksel 

medyanın hala webdeki haber içerik üretimini belirlediği ülkelerde çevrimiçi yayın 

yapan haber sitelerindeki gazetecilik pratiklerinin oldukça kısıtlı ve kısır kaldığını, oysa 
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Amerika ve İngiltere gibi daha büyük pazarların daha esnek ve geniş çeşitlilikte niş 

gazeteciliğine yer açabilecek yetenekte olduğunu söylemektedirler (2013: 76) 

Tezde Türkiye’deki dijital girişimlerin başarılı olup olmamasında da 

Türkiye’deki geleneksel medyanın durumunun önemli olduğu savunulmaktadır. Her ne 

kadar Türkiye’deki internet kullanım oranları ve habere erişimde çevrimiçi kaynakların 

kullanım oranları ve dijital alana ayrılan reklam oranları giderek artsa da, bu yeterli 

düzeyde değildir. Bunun en önemli nedeni, hala insanların büyük çoğunluğunun 

televizyonu ana haber kaynağı olarak görmesi ve büyük reklam payının televizyona 

ayrılıyor olmasıdır. Öte yandan Türkiye’de İtalya ve Fransa’yla benzer şekilde basılı 

gazetenin tirajları ve reklam oranları her ne kadar azalmaya başlamışsa da, bu gazeteler 

dijital alana yatırımlarında bu kez Almanya ile benzer şekilde başarılıdırlar. Ve 

Türkiye’deki dijital haber içeriğinin büyük oranda geleneksel medya tarafından 

belirlendiği görülmektedir. Türkiye bu ülkelerden farklı olarak şu anda ana akım 

geleneksel medyanın neredeyse tamamının hükümete yakın iş adamlarının kontrolünde 

olduğu bir ülke durumundadır. Bu nedenle gazetelerin okunma oranları ne kadar düşerse 

düşsün hala reklam almaya devam etmektedir. Çünkü devlet kontrolündeki büyük 

sermaye tarafından desteklenmektedir. Aynı yaklaşım dijital doğumlu gazetelerde 

devam etmektedir. Burada da hükümete yakın dijital gazeteler reklamlarla 

desteklenirken, hükümete yakın olmayanlar ise ayakta kalmakta zorlanmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye’deki dijital haber ortamı, büyük ölçüde geleneksel medyanın 

durumundan etkilenmektedir ve tezde bu etkiler de ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Bruno ve Nielsen, Batı Avrupa’daki çevrimiçi gazetecilik girişimlerine bakarak 

gazeteciliğin sürdürülebilir biçimleri için beklentilerin ve öngörülerin neler olduğunu 

ortaya koymayı amaçlamaktadır (2012:5). Ülkeler arasındaki farklılıklara rağmen yeni 

girişimlerin hayatta kalması için bir takım ortak özellikler de bulunmaktadır. Raporda 

bunlar; “farklı ve kaliteli içerik sunmak, çeşitlenmiş gelire sahip olmak ve niş kitlelere 
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yönelik olmak” olarak ortaya konmuştur (Bruno ve Nielsen, 2012:6). Tezde yapılan 

görüşmelerde de Türkiye’deki dijital doğumlu gazetelerin sürdürülebilir olmasında da 

bu üç özelliğin öne çıktığı görülmektedir.  

Nicholls ve diğerleri de 2017 Dijital Haberler Raporu’nda benzer şekilde yedi 

uluslararası dijital doğumlu haber medyasını işletme, dağıtım ve editörlük stratejileri 

temelinde analiz etmişlerdir. Bunların içinde HuffPost ve Mashable gibi köklü 

oyuncuların yanı sıra Quartz gibi yeni oyuncular; De Correspondent (Hollanda'dan) ve 

Brut (Fransa'dan) gibi örnekler bulunmaktadır. (Diğer iki örnek Business Insider ve 

Vice’dır). Belli bir izleyici kitlesi ve etkinliğe ulaşmış olan bu girişimlerin temel 

stratejilerinin ilk önce geniş bir izleyici kitlesi oluşturmaya yönelik birden fazla pazarı 

hedefleyen küresel bir strateji izledikleri, daha sonra da reklamlardan kar elde etmeyi 

bekledikleri belirtilmektedir. Ayrıca bu girişimlerin internet kullanımının yaygın olduğu 

ve dijital medyanın genel reklamcılıktan büyük bir pay aldığı yüksek gelirli ülkelerde 

yoğunlaştığı da gözlemlenmiştir (Nicholls vd., 2017) 

Raporun üç ana bulgusu şunlardır:  

1- Bu dijital doğumlu gazetelerin hepsi, ücretsiz olarak sundukları içeriklerinin 

dağıtımına SEO ve sosyal medyayı kullanarak önem vermektedirler ve geleneksel 

medyaya göre daha yalın bir organizasyon yapısına sahiplerdir. 

2- Uluslararası odaklı bu dijital doğum haber kuruluşlarının çoğunun iş modeli, 

dijital görüntülü reklamcılığa dayanmaktadır.  

3- Bu kuruluşların uluslararası yapıları onlara daha geniş izleyici kitlesi 

kazandırmasının yanı sıra, birkaç farklı pazarı ve farklı haber odasının yönetme zorluğu 

gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir (Nicholls vd., 2017). 
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İncelenen yayın kuruluşlarının hepsi bir niş ve bir marka oluşturmaya yönelik bir 

strateji uygulamaya çalışmaktadır. Quartz büyümeye devam etmekte ve karlı olduğunu 

bildirmektedir. Huffington Post ve Business Insider çok yüksek rakamlara satın alınmış 

olmasına rağmen, bu örnekler giderek rekabetin yoğunlaştığı dijital haber medyası 

pazarında zorlanmaktadır. Huffington Post ve Vice gibi web siteleri hem web sitelerinde 

hem de sosyal medya sayfalarında kayda değer bir erişime sahip olmalarına rağmen, 

2017 için öngördükleri gelire ulaşamadıklarını bildirmişlerdir. Diğerleri de maliyetlerini 

azaltarak videoya ve ucuz ve hafif içeriğe yönelmişlerdir.  

Rapor, uluslararası ya da yerel olup olmadığına bakılmaksızın dijital doğumlu 

gazetelerin rekabetin giderek arttığı dijital alanda sürdürülebilir olmanın yollarını 

aradığını, bu nedenle çeşitli dağıtım ve editöryal stratejilerin yanı sıra iş modeli 

stratejilerine ihtiyaçları olduğu sonucuna varmaktadır (Nicholls vd., 2017). 

Türkiye’de genel olarak tematik değil, genel okuyucu kitlesine hitap eden dijital 

gazeteler ağırlıktadır. Çevrimiçi haber yayıncılığının bu ekonomik yapı içerisindeki 

işleyişinin nasıl olduğu bir sonraki bölümde dijital gazete yetkililerin kendi 

anlatımlarına dayanarak ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise ikinci bölümde 

ele alınan dünyada uygulanan iş modelleri örneklerinin Türkiye’deki uygulamalarına 

bakılarak, Türkiye’de iş modelleri oluşturmanın önündeki engeller veya fırsatları 

tartışılacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DEKİ DİJİTAL DOĞUMLU GAZETELERİN İŞ MODELLERİ: 

ALAN ARAŞTIRMASI 

4.1. Araştırmanın Metodolojisi ve Yöntemi  

Ergun, yöntemi şöyle tanımlar: “Yöntem, düzenleyici ilkeleri/kuralları olan bir 

yöndür, bir yönelmedir” (1993: 39). Ve her yöntem amacına göre farklı ilke ve kurallar 

içerir. Bir akıl yürütme ve mantık olarak yöntem soyuttur, araştırmada kullanılacak olan 

teknikler ise, yöntemin somut araçlarıdır. Bilimin amacı, olanı tasvir etmek değil, 

incelenen olguların nasıl öyle olduğunu, nasıl ve niçin değiştiğini açıklamaktır. Bilim 

açıklamaktır, yöntem de bu açıklamayı sağlamak için kullanılan araştırma planıdır 

(Ergun, 1993: 81). Geray, sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin bilime 

yaklaşımlarla ilgili olduğunu söyler (2017:.33). Buna göre pozitivist bilimsel açıklama 

esas olarak olayları açıklamamıza değil daha çok kestirmemize yarayan bir bilimsel 

yöntemdir. Gerçekçi bilim felsefesi ise gözlenebilen olayların nedensel açıklamasını 

yapmamızı mümkün kılar (Geray, 2017: 42). Eleştirel gerçekçi yaklaşım, iletişim 

sürecini tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamda ele almaktadır ve niçin sorusunu 

sormaktadır. Tezde benimsenen metodolojik pozisyon, eleştirel gerçekçi yaklaşımdır.   

Tezin yöntemi ise eleştirel ekonomi politik yaklaşımdır. Geray (2017), iletişime 

eleştirel ekonomi politik yaklaşımın özelliklerinden ilkinin bütüncül olması olduğunu 

söyler. Ekonomik örgütlenme yapısını tek başına değil, toplumun siyasi ve kültürel 

yapısıyla etkileşimi içinde ele alır. Mülkiyetin ve üretimin örgütlenmesinin incelenmesi 

önem taşır. Kaynakların eşitsiz dağılımının iletişimsel eylemleri nasıl etkilediği 

üzerinde durur. Toplumdaki ekonomik örgütlenmeyle üstyapı arasındaki ilişkide 
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önceliği ekonomiye verir. Yaklaşımın ikinci özelliği tarihsel olmasıdır. Ekonomik 

örgütlenmenin ve bunun iletişimsel boyutlarının tarihsel süreçteki değişimi önem taşır. 

Yaklaşımın üçüncü özelliği ise, ticari ve ticari olmayan iletişim kurumlarının 

davranışlarını incelemesidir (Geray, 2017: 57). 

4.1.1. Veri Toplama Teknikleri ve Alandan Notlar 

Tezde nitel ve nicel araştırma tasarımı bir arada kullanılmıştır. Geray’ın belirttiği 

gibi “nitel yaklaşımlarla nicel yaklaşımlar arasında veri toplama teknikleri açısından 

farklar vardır” (Geray, 2017: 64). Veri toplama tekniği olarak, yarı yapılandırılmış yüz 

yüze ve derinlemesine görüşmeler yapılmıştır, bu “nitel yaklaşımların veri toplama 

tekniğidir”. Aynı zamanda anket uygulanmıştır. Bu da “nicel yaklaşımların veri toplama 

tekniğidir” (Geray, 2017: 64). Araştırma evreni “Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan 

dijital doğumlu gazeteler”dir. Arıkan’ın belirttiği üzere, üyeleri veya unsurlarını 

inceleyerek hakkında bilgi topladığımız ve bu yolla genelleme yapmaya çalıştığımız 

topluluğa “evren denilmektedir. Bu küme veya yığının tamamı incelenemediğinde, bu 

kümeden seçerek aldığımız belli bir kısma ise “örneklem” denir (2011: 47). Bu noktada 

tezde “Türkiye’deki ulusal dijital doğumlu gazeteler” olarak alınan araştırma evreninin 

örneklemi, “kendisiyle görüşme yapılmasını kabul eden” dijital doğumlu gazetelerdir. 

Anket uygulamasının evreni ise, “Türkiye’de yerel düzeyde yayın yapan dijital doğumlu 

gazeteler”; örneklemi, gönderilen ankete yanıt veren 168 yerel dijital doğumlu 

gazetedir. Örneklem almada önemli olan temsildir (Karasar, 2002). Tez kapsamında 

görüşülen dijital doğumlu gazetelerin Türkiye’deki dijital gazeteleri temsil ettiği 

düşünülmektedir. Ankete yanıt veren 168 yerel gazete ise Türkiye’deki tüm yerel dijital 

gazetelerin isimlerinin alınmasıyla oluşturulan yaklaşık 600 gazetenin yer aldığı listenin 

yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. Bu nedenle bu oranın da temsil için yeterli 

olduğu düşünülmektedir.  
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Yarı yapılandırılmış görüşmenin tercih edilme sebebi, görüşülen kişilerden 

alanla ilgili olabildiğince çok bilgi alınmasıdır. Bu anlamda sorular belli olmakla 

birlikte, görüşmenin gidişatına göre yeni sorular da eklenmiştir, ya da soruların sırası 

görüşmeye göre belirlenmiştir. Sorulan sorular açık uçlu sorulardır (Geray, 2017: 161). 

Görüşmeler kayıt cihazıyla yapılmış, her görüşme en az bir saat sürmüştür. Sorulara 

verilen cevaplar, niteliksel veri çözümlemesinin yaklaşımlarından biri olan tematik 

kodlama ile çözümlenmiştir. Tematik kodlama, “gözlem ve görüşme çıktılarının çeşitli 

kavramlar, başlıklar veya temalara göre sınıflandırılmasıdır” (Geray, 2017: 170). 

Google Docs anketinin sonuçlarıyla çapraz tablolara ulaşmak için ise SPSS programı 

kullanılmıştır.  

Tezin alan araştırması kısmı öncelikle Türkiye’de yayın yapan dokuz dijital-

doğumlu gazetenin yetkilileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin analizine 

dayanmaktadır. Bu gazeteler seçilirken Bruno ve Nielsen’in  “Survival is Success: 

Journalistic Online Start-Ups in Western Europe” isimli, Reuters Gazetecilik 

Araştırmaları tarafından yayınlanan raporda,  Almanya, Fransa ve İtalya’dan seçtikleri 

toplam dokuz dijital doğumlu gazeteyi seçerken gözettikleri kriterlerden 

faydalanılmıştır (Bruno ve Nielsen, 2012:4). 

Yazarlar Batı Avrupa’da bulunan bu üç ülkedeki çevrimiçi gazetecilik 

girişimlerini üç ortak özelliğine göre değerlendirmektedirler: 

1- Güncel olayları ve haberleri odağına alan gazetecilik siteleri olması 

2- Webde faaliyet göstermeleri. Bazı durumlarda baskısı çıksa bile dijital 

doğumlu olması; hem pratikte öyle olması, hem de kendini öyle o şekilde 

değerlendiriyor olması, 

3- Mevcut eski medyaya bağlı kuruluşlar olmayıp, yeni girişimler olmasıdır 

(Bruno ve Nielsen, 2012:4). 
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Tezde bu kriterler gözetilerek seçilen dokuz dijital gazetenin hepsi, düzenli 

olarak güncellenen, dijital doğumlu ve sadece çevrimiçi olarak yayınlanan ve eski 

medyayla bağlantısı olmayan yeni girişimlerdir. Bu dijital gazetelerin altı tanesi genel 

okuyucuya hitap eden, gündemdeki gelişmeleri ve son dakika haberlerini veren 

sitelerdir. Bunlar; haberler.com, medyafaresi.com, gazeteduvar.com, 

demokrathaber.org, sol.org.tr ve netgazete.com’dur. Üç tanesi ise belli alanlarda, belli 

bir okuyucu kesimine hitap eden “niş” yayınlardır. Bunlar, kadın haberlerinin ağırlıkta 

olduğu istekadınlar.com, spor sitesi olan sporx.com ve Türkiye’de ve dünyadaki 

gazetecilik, gazeteciler ve basın özgürlüğü gibi konularda içerik üreten journo.com’dur. 

Niş sitelerin de örnekleme dahil edilmesinin amacı, özel ilgi alanlarına hitap ettikleri 

için “iş modelleri” konusunda çeşitlilik sağlayabileceği düşüncesidir. Bu dokuz dijital 

gazete dışında yine genel okuyucuya hitap eden ve gündemdeki gelişmeleri yayınlayan 

dijital doğumlu gazeteplus.com sahibiyle de görüşülmüş, fakat tez yazıldığı sırada 

gazete kapandığı için ve tez alanda sürdürülebilirliğini sağlamış dijital doğumlu 

gazeteleri örneklem olarak seçtiği için bu gazete listeye konmamıştır. Fakat gazetenin 

kapanmış olmasının da dijital doğumlu gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlama yolları 

hakkında fikir vereceği düşünülerek görüşmecinin söylediklerine tezde yer verilmiştir.  

Bu şekilde seçilen bu dokuz dijital gazete analiz edilirken de yine aynı 

çalışmadaki analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:  

1- Yayınlandıkları çevredeki pozisyonları. Kendi ülkelerinde kendi rollerini 

nasıl görüyorlar, geleneksel medyayla rekabet edebiliyorlar mı, politik ve diğer 

kurumsal bağlantıları ve ayrıca hangi içerik ve formatları kullandıkları,   

2- Hedef kitleleri, ziyaretçi sayıları, sosyal medya kullanımları, 

3- İş modelleri. Temel gelir kaynakları, sahiplik yapıları, çalışan sayısı (Bruno 

ve Nielsen, 2012: 12). 
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Tezin amacı, Türkiye’deki sadece çevrim içi yayın yapan ve dijitalde doğan 

gazetecilik sitelerinin sürdürülebilir olma yollarının neler olduğunu açığa çıkarmaktır. 

Bu amaçla bu internet sitelerinin yetkililerine ulaşmak amacıyla öncelikle internette bu 

gazetelerin bir listesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde yayın yapan yaklaşık 80 

gazetenin yetkililerine mail yoluyla ulaşılmış ve görüşme talep edilmiştir. Bu dijital 

doğumlu gazetelerin listesi Ek-11 ‘de verilmiştir. Tezde görüşülen dijital doğumlu 

gazetelerin yetkilileri görüşme talebine olumlu yanıt vermişlerdir. Mail atılırken tezin 

konusu ayrıntılı olarak yetkililere aktarılmış ve hazırlanan soru listesi de ekte 

gönderilmiştir. Soru listesi hazırlanırken, hem Bruno ve Nielsen (2012), hem Cook ve 

Sirkunen’in (2013) çalışmalarından faydalanılmıştır. Bu soru listesi Ek-12’de 

gösterilmiştir. Soruların daha çok işletmelerin mali durumlarına ilişkin olmasının, 

yetkililerin görüşme isteğine olumsuz yanıt vermelerinde bir etken olduğu 

düşünülmektedir. Örneğin bir teknoloji sitesi olan shiftdelete.com yetkilisi, gelir ve kar 

gibi bilgilerin özel bilgiler olduğunu ve bu bilgileri paylaşamayacaklarını belirtmiş, bu 

nedenle görüşme isteğini geri çevirdiğini ifade etmiştir. 

Bu şekilde olumlu olarak geri dönüş yapan dokuz internet sitesi yetkilisiyle 

Ağuustos 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında yarı yapılandırılmış derinlemesine 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu yetkililerden birisiyle telefonda görüşülmüş, sekiz yüz 

yüze görüşmenin bir tanesi Ankara’da gerçekleştirilmiş, diğer yedi yüz yüze görüşme 

ise İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gazete yetkililerine ulaşmaya çalışılırken yaşanan 

zorluk görüşmeler sırasında da yaşanmıştır. Tüm görüşmeciler alana dair çalışma 

koşulları, haber üretim süreçleri, genel işleyiş, zorluklar, alanın geleceğine dair 

öngörüler gibi konularda oldukça ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler vermelerine rağmen, 

elde ettikleri gelir miktarı, gider miktarı (örneğin çalışanlarına verdikleri maaş), kar elde 

edip etmedikleri veya ne kadar kar elde ettikleri gibi sorulara net yanıtlar 

vermemişlerdir. Dolayısıyla tezde ortaya konan veriler, görüşülen bütün gazeteler için 
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örneğin aylık net geliri veya yıllık net karı gibi net ve kesin rakamlar ortaya koymaktan 

ziyade, daha çok bu alana dair bir eğilim ortaya koymaktadır. 

Tezde analiz edilen bu dokuz dijital doğumlu gazetenin yanı sıra cnnturk.com.tr 

İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı ve halktv.com.tr Ankara sorumlusu Aydın 

Taş ile de yine yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu iki isim de uzmanlık 

alanları dijital gazetecilik olan ve yıllardır bu alanda çalışan isimlerdir. Bu nedenle bu 

görüşmeler hem bu alandaki işleyişi ortaya koymak ve anlamlandırmak bakımından 

oldukça faydalı olmuştur; hem de geleneksel medyanın internetteki versiyonlarıyla 

dijitalde doğan gazeteleri karşılaştırma imkanı da sağlamıştır. Tezde bu iki kişi ile 

yapılan görüşmelere de yer verilmiştir. Görüşmelere ilişkin bilgiler 4.1’deki tabloda, 

analiz edilen dijital doğumlu gazetelere ait temel bilgiler ise 4.2’deki tabloda 

gösterilmiştir.  
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Tablo 4.1. Görüşmelere ilişkin bilgiler 

Dijital Gazetenin 

İsmi 

Görüşülen 

Kişinin İsmi 
Görevi 

Görüşülen 

Şehir 
Görüşme Tarihi 

Görüşme 

Şekli 

Haberler.com 
Duygu Göktaş 

Sümeyra Teymür 

Haber müdürü 

CEO 
İstanbul 10 Ağustos 2017 Yüz yüze 

Medyafaresi.com Kubilay Tümen Kurucu/Sahibi İstanbul 10 Ağustos 2017 Yüz yüze 

Gazeteduvar.com Ali Duran Topuz 
Genel Yayın 

Yönetmeni 
İstanbul 18 Ekim 2017 Yüz yüze 

Demokrathaber.org Mehmet Göcekli Kurucu/Sahibi İstanbul 5 Haziran 2018 Yüz yüze 

İstekadınlar.com Tülay Şubatlı Kurucu/Sahibi İstanbul 14 Şubat 2018 Yüz yüze 

Sporx.com Tahir Kum 
Genel Yayın 

Yönetmeni 
İstanbul 15 Şubat 2018 Yüz yüze 

Netgazete.com Sırrı Sözütutan 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
İstanbul 15 Şubat 2018 Yüz yüze 

Sol.org.tr 
Ali Ufuk Arıkan 

Erman Çete 

Genel Yayın 

Yönetmeni/Editör 
Ankara 1 Ekim 2017 Yüz yüze 

Journo.com.tr Mustafa Kuleli 
Genel Yayın 

Yönetmeni 
Ankara 23 Haziran 2018 Telefon 

Gazeteplus.com 
Süleyman 

Ürkmez 
Kurucu/Sahibi İstanbul 5 Haziran 2018 Yüz yüze 

Cnnturk.com.tr Umut Katırcı 
İş ve İçerik 

Geliştirme Uzmanı 
Ankara 17 Ağustos 2017 Telefon 

Halktv.com.tr Aydın Taş Ankara sorumlusu Ankara 13 Aralık 2017 Yüz yüze 

Tablo 4.2. Görüşme yapılan dijital doğumlu gazetelerle ilgili temel bilgiler 

Dijital Gazetenin 

İsmi 

Kurulduğu 

Tarih 
Sahiplik Yapısı 

Gazetecilik 

Modeli 
İş Modeli Kar zarar durumu 

Haberler.com 2006 Şahıs- Yazılımcı 
Rutin- güncel 

haber 
Reklam Kar ediyor 

Medyafaresi.com 2003 Şahıs-Gazeteci 
Rutin güncel ve 

özel haber 
Reklam Geliriyle gideri denk 

Gazeteduvar.com 2016 Şahıs-aktivist 

Eleştirel-yavaş 

gazetecilik-

analiz 

Reklam Geliriyle gideri denk 

Demokrathaber.org 2011 Şahıs-reklamcı 
Eleştirel-yurttaş 

haberciliği 
Reklam 

Giderleri 

gelirlerinden daha 

fazla 

İstekadınlar.com 2016 
Şahıs-emekli 

gazeteci 
Niş gazeteciliği Reklam Geliriyle gideri denk 

Sporx.com 2005 
Maximum İletişim 

Hizmetleri Şirketi 
Niş gazeteciliği Reklam Kar ediyor 

Netgazete.com 1998 İhlas MedyaHolding 
Rutin-güncel 

haber 
Reklam Kar ediyor 

Sol.org.tr 2008 Siyasi parti-TKP 

Eleştirel-özel 

haber-yurttaş 

haberciliği 

Reklam Geliriyle gideri denk 

Journo.com.tr 2015 
Türkiye Gazeteciler 

Sendikası 

Niş gazetecilik-

yorum ve analiz 
AB Fonları Kar amacı gütmüyor 
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Tezde yerel ve dijital doğumlu 168 gazete yetkilisine uygulanan anket sonuçları 

da bu bölümde analiz edilmiştir. Öncelikle bu gazetelere uygulanmak üzere bir Google 

Docs anketi hazırlanmış, sonra da anketi göndermek üzere bu haber sitelerinin güncel 

bir listesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla hem 

telefonla hem de bilgi edinme yoluyla bağlantı kurulmuştur. Ancak hepsi de internet 

medyası ile ilgili ellerinde böyle bir listenin bulunmadığını, bu alanda böyle bir liste 

oluşturmanın çok zor olduğunu çünkü bu alanda herhangi bir denetim olmadığı için 

hemen her gün çok sayıda haber sitesinin açıldığını fakat birçoğunun süreklilik 

gösteremeyip kapandığını belirtmişlerdir.  

Böylece bu medya kuruluşlarına yerel resmi kurumlar aracılığıyla ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu nedenle 81 ildeki Valiliklerin Basın Müdürlükleri aranarak, her il için 

ayrı ayrı bu medya kuruluşlarının listesi istenmiştir. Yarıya yakınına bu şekilde 

ulaşılmıştır. Ellerinde böyle bir liste olmayan iller için ise bu kez Büyükşehir 

Belediyelerin Basın Müdürlükleri aranmış listenin büyük kısmı da buradan elde 

edilmiştir. Bazı illerde bu kurumlar İnternet Medyası Derneklerine ya da Gazeteciler 

Cemiyeti’ne yönlendirmişlerdir. Böylece liste tamamlanmıştır. Bazı -özellikle az 

nüfuslu- illerde basılı gazeteler olmasına rağmen yalnızca dijital olarak yayın yapan 

medya kuruluşları bulunmadığından o iller listede bulunmamaktadır. Genelde bilgi talep 

edilen bu kurumlar, gönderdikleri listedeki dijital gazetelerin, bulundukları ilde 

yaptıkları işi profesyonel, ciddi olarak ve uzun yıllardır yaptıklarını, aslında o liste 

dışında alanda çok daha fazla dijital doğumlu gazete olduğunu fakat bunların çoğunun 

aktif olmadıklarını, her isteyen dijital gazete çıkarabildiği için bu alanda çok kişi 

olduğunu fakat gönderdikleri listenin gerçek ve güvenilir gazeteler olduğunu da dile 

getirmişlerdir. 
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Haber gazetelerinin isimleri alındıktan sonra bu kez tek tek o gazetelerin künye 

ve iletişim kısımlarına girilerek mail adresleri alınmış ve böylece listenin son hali 

oluşturulmuştur. Yerel dijital gazete listesi Ek13’te verilmiştir. Bazı illerdeki kurumlar 

bu gazeteleri mail adresleriyle birlikte gönderse de çoğu sadece isim olarak 

göndermiştir. Böylece Aralık 2018’de yaklaşık 600 kişiye anket, mail olarak 

gönderilmiştir. Yerel dijital doğumlu gazetelere gönderilen anket soruları Ek-14’te 

verilmiştir. Bunlardan 168 tanesi anketi cevaplayarak geri göndermiştir. Anket 

mailinden sonra çalışmayla ilgilenen ve geri dönüşler yapan gazete sahiplerine, yüz 

yüze görüşme formundaki sorular da gönderilmiş ve cevaplamaları istenmiştir. Yedi 

tanesi soruları da yanıtlayıp göndermiştir. Ankaradanhaber.com sitesi yetkilisi ile de 

Ankara’da yüz yüze görüşme yapılmış böylece bu sekiz kişiyle yapılan görüşmelerden 

elde edilen sonuçlar ve söylediklerinden yapılan alıntılara tezde yer verilmiştir. Anket 

sonuçları ve sorulara gelen yanıtlar “Yerel Dijital Gazetelerin İş Modelleri” başlıklı 

bölümde analiz edilmiştir. 

4.2. Türkiye’deki Dijital Doğumlu Gazetelerin Genel Görünümü 

 Tezin alan araştırmasını oluşturan bu bölümde genel olarak dijital haber 

medyasının haber üretim ve dağıtım stratejileri, haber kaynakları ve trafik kaynakları 

başlıkları altında ele alıncaktır.  

4.2.1. İçerik/Haber Kaynakları 

Dijital doğumlu haber sitelerinin içerik oluştururken kullandığı esas kaynak 

haber ajansları olmakla birlikte, özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bu 

mecra da sadece dijital gazeteler için değil artık geleneksel medya için de önemli bir 

haber kaynağı olarak öne çıkmaktadır.  
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Haber ajanslarına aboneliğin aylık ücretleri alanda birçok dijital doğumlu gazete 

için yüksek bulunmaktadır. Bu durumda bu gazeteler başka yayın organlarında 

yayınlanmış haberleri kaynak göstererek yayınlamaktadır, ya da kendi özel haberlerini 

yapabilmektedir. Çeşitli dernek veya kurumlarla ilişki kurarak buralardan gelen basın 

açıklamalarını yayınlamak da bir haber kaynağıdır. Okuyucudan gelen içerik de bir 

haber kaynağı olarak öne çıkmaktadır.  

Haber Ajansları 

İnternet gazeteleriyle ilgili -en azından Türkiye’de- yapılan eleştirilerden en 

önemlisi tüm internet gazetelerinin birbirinin aynı olması, hepsinin aynı ajanslardan 

gelen haberleri kullanmalarından dolayı içerik olarak farklılıklarının olmaması şeklinde 

yapılan eleştiridir. Buna rağmen bu algıyı kırmaya yönelik çalışan dijital gazeteler de 

bulunmaktadır. Haberler.com editörü Duygu Göktaş, her ne kadar ajansları bir haber 

kaynağı olarak kullansalar da ajanstan gelen haberleri aynı şekilde yayınlamadıklarını, 

her editörün gelen her haberi işleyerek yayınladıklarını söylemektedir:  

“Hepimizin kullandığı ajanslar var. Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber 

Ajansı ve Anadolu Ajansı gibi, bunun dışında ekstra kaynaklar var sosyal 

medya, instagram,  twitter, snapchat hepsi birer kaynak, aynı zamanda 

televizyon takibi yapıyoruz. Televizyonda izlediğiniz bir şey de haber, 

bir diziden yakaladığınız detay da haber. İnstagramda birinin paylaştığı 

bir içerik de artık haber. Dış basından çeviriler de çok fazla var. Aslında 

kaynak anlamında geniş bir havuzumuz var, bir de bizim ayrıca 

hazırladığımız özel haberlerimiz var. İnternet sitelerine biraz şey gibi 

bakıyorlar bilmiyorum o algı kırıldı mı artık ama yıllardır kişisel olarak 

açıkçası bunun için uğraşıyorum, copy-paste üzerine ama aslında onu 

yapmıyoruz. Ajanslar birer kaynak evet ama ajanstan gelen her haberin 

işlenmesi söz konusu. Geldiği gibi kullanmıyoruz haberi. Gelen her haber 

her editör tarafından ayrı ayrı işleniyor. Yürüyen haberse eklemeler 

çıkarmalar yapılıyor, özel içerik ekleniyor”.  

Göktaş ayrıca sözü edilen durumun sadece internet siteleri için geçerli 

olmadığını, genel olarak Türk medyasında aynı eğilimin gözlendiğini de eklemektedir:   

 “Bugün bakarsanız bütün gazeteler böyle. Mesela Posta diye bir gazete 

var, Türkiye’nin en çok satan gazetesi ve neredeyse sadece ajans 

haberleriyle çıkıyor. Bu Türk medyasının genelinde var artık sadece 
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internet medyasında değil. Çünkü çok az muhabir kaldı artık. Muhabir 

artık Ankara’dakiler dışında yok. Onlar da gazetelerin yaptığını 

söyleyeyim birebir bildiğim için de söylüyorum, internet sitelerini açıp 

bugün gündemde ne var diye gündem oluşturuyorlar”.  

Medyafaresi.com kurucusu Kubilay Tümen de tıpkı Göktaş gibi ajanslardan 

gelen haberleri aynı şekilde kullanmadıklarını, ayrıca her haberi de girmediklerini ve 

böylelikle içerik olarak farklılaşmaya çalıştıklarını dile getirmektedir.  

“Birçok site kopyala-yapıştır haberciliği yapıyor şu anda ama bizim site o 

durumda değil. Ajanslara abone olduğumuz için bize de benzer haberler 

düşüyor tabi ki ama editörlerimiz editleyip ekleme çıkarma yaparak daha 

okunabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Her haberi de almıyoruz, bizim 

çok haber girmek gibi bir iddiamız da yok. Kendi gündemimizde ne 

varsa manşete onu alabiliyoruz ve bu çoğu zaman diğerlerinin çok da 

umurunda olmadığı bir haber olabiliyor. Bizim kendimizi rahat 

hissetmemiz önemli”.  

Gazeteduvar.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz da, çok sayıda ve 

deneyimli muhabir kadrosuna sahip olmanın ajans aboneliğinden daha önemli olduğunu 

ama bunun için sermaye gerektiği için de en azından kendileri için böyle bir durumun 

mümkün olmadığını söylerken yine de ajansın gerekli olduğunu da eklemektedir. Topuz 

ayrıca haberleri ajanstan geldiği gibi yayınlamanın mümkün olmadığını da 

belirtmektedir:  

“Ajanssız iş yapmak mümkün değil, muhabere ağı olmadığı için. Eğer 

muhabere ağını daha da güçlendirebilsek bile yine de ajansa ihtiyaç var. 

İçerde ve dışarda birer ajansla çalışıyoruz ama ajanstan geldiği gibi 

mümkün mertebe koymamaya çalışıyoruz. Biraz sağlık, spor magazin 

alanındaki bazı başlıklar bile biraz bakıldığında ciddi sorunlar 

içerebiliyorlar. O yüzden editör müdahalesinin yoğun olduğu bir 

yayınız”.  

Diğer taraftan daha amatör bir şekilde –kendisi gibi gazeteci olmayan iki 

arkadaşıyla-  siteyi yürüten gazeteplus.com kurucusu Süleyman Ürkmez ise hem 

ajanstan gelen haberleri yeniden yazacak gazetecilik bilgi ve eğitimine sahip 

olmadıkları için hem de böyle bir vakitleri olmadığı için çok küçük değişikliklerle 

haberin sunumunu değiştirdiklerini ifade etmektedir.   

Haber sitesi eğer niş bir siteyse de yine internet sitesinin haber ajanslarına abone 

olmasına gerek olmamaktadır. Örneğin istekadınlar.com, sadece iş kadınlarının, kadın 
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girişimcilerin ve kadın örgütlerinin haberlerini yayınlayan bir haber sitesidir. Yani kadın 

ve de ekonomi temalı bir sitedir. Dolayısıyla genellikle siyasi gündemi ve son dakika 

gelişmelerini takip eden haber ajanslarına abone olmasına gerek de olmamaktadır 

Türkiye’de bu anlamda belli haber ajansları bulunmaktadır. Bunlar: Demirören Medya 

Grubuna ait Demirören Haber Ajansı,  İhlas Medya Grubuna ait İhlas Haber Ajansı ve 

Anadolu Ajansıdır. Fakat bunlar dışında bir de medya kuruluşları ile kurum, dernek, 

vakıf gibi yerler arasında aracılık eden, kurumların basın bültenlerini medya 

kuruluşlarına ileten şirketler de bulunmaktadır. Fasalis bunlardan biridir. 

İstekadınlar.com kurucusu Tülay Şubatlı, içeriklerini Fasalis’ten temin ettiğini 

belirtmektedir. Hem şirketler, hem medya kuruluşları Fasalis’e ücret karşılığında üye 

olmaktadırlar. Bir şirket, kendi basın bültenini, yayınlanmasını istediği medyaya Fasalis 

aracılığıyla göndermekte, medya kuruluşu da isterse yayınlamaktadır. 

 Sosyal Medya 

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bu mecra gazeteciliğin yapılış biçiminde 

önemli ölçüde değişiklikler getirmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal medya 

platformları, hem haber kaynağı olarak gazeteciler tarafından oldukça yoğun bir şekilde 

kullanılmakta, hem de haberin dağıtımında da en önemli unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tow Center Dijital Gazetecilik 2017 Raporu’na göre de artık giderek artan 

sayıda haber kuruluşu, trafiklerini artırmak veya haberlerini okuyuculara ulaştırmak 

amacıyla sürdürülebilir bir gelecek için tek olasılık olarak sosyal platformlara yatırım 

yapmaktadır (Bell ve Owen 2017: 23). 

Görüşme yapılan dijital doğumlu gazeteler de sosyal medyayı bir haber kaynağı 

olarak kullandıklarını dile getirmektedir. Örneğin iştekadınlar.com kurucusu Tülay 

Şubatlı, kadın ve ekonomi temalı niş bir alanda da yaptığı için haber içeriğini 

oluştururken en fazla sosyal medyadan yararlandığını ifade etmektedir:  
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“Sosyal medyadan çok fazla faydalanıyorum. Birisi mesela bir başarı 

kazanmışsa ve onu kendi hesabından paylaşmışsa ben onu görüp daha 

hiçbir yerde yayınlanmadan haber haline getirip kendi hesabımdan 

yayınlayabiliyorum. Mesela bir kadın sporcu. Kadın örgütleri ve 

derneklerinin sosyal medyadaki hesaplarını takip ediyorum ve buralardan 

haber yapıyorum. Aynı zamanda sosyal medyada yeni yeni takipçi 

buluyorum. Onlarla etkileşime giriyorum”. 

Genellikle bir holding bünyesinde yer alan cnnturk.com gibi; veya dijital 

doğumlu gazeteler arasında bu işi daha profesyonel bir şekilde ve daha fazla sermayeyle 

yapan örneğin haberler.com gibi gazetelerin sosyal medyayı takip etmek ve buradan 

haber oluşturmak için editöryal kadro dışında en az 3-4 kişilik bir ekibi bulunurken, 

daha az sermayeyle yayın yapan çoğu dijital doğumlu gazetede ise ayrı bir sosyal 

medya ekibi bulunmamakta, bu işi mevcut editörler üstlenmektedir. Çünkü böyle ayrı 

bir ekibin bulunması bir maliyet gerektirmektedir.  

 Özel Haber 

Tüm dijital doğumlu gazetelerin –aslında geleneksel medya için de geçerlidir 

bu- en fazla önemsediği şey, her yerde çıkan haberlerden ziyade özel haber yapmak 

daha doğrusu farklı içerik üretmektir. Çünkü alanda çok sayıda dijital gazete 

bulunmaktadır ve okuyucunun bunların içinden birini tercih etme nedeni, burada farklı 

bir bilgiye ulaşacağına dair bilgisi ya da düşüncesidir. Daha önce de bahsedildiği gibi 

dijital alanla ilgili en önemli eleştiri ya da şikayet konusu, bu alana copy-paste 

(kopyala-yapıştır) haberciliğin hakim olması, özgün içerik üretilememesidir. Çelişkili 

olan nokta sadece okuyucuların değil, alandaki dijital gazete yetkililerin de bu 

durumdan şikayet etmesidir. Çünkü özgün içerik üretmek sayıca daha fazla ve aynı 

zamanda alanda deneyimli muhabir kadrosuyla mümkün olabilecek bir durumdur. 

Dolayısıyla da bu, gazeteciler için bir maliyet ve gider kalemidir24. Bu nedenle böyle bir 

maliyeti karşılayacak sermayesi olmayan dijital gazeteler, özel haber yerine ajans 

                                                           
24  İleride daha ayrıntılı şekilde bahsedileceği üzere muhabir ve editör kadrosu bir dijital gazetenin en 

büyük gider kalemini oluşturmaktadır.  
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haberlerine bağımlı duruma gelmektedir. Alanda görüşülen tüm dijital gazete yetkilileri 

imkanları olsa daha fazla editör ya da muhabir çalıştırarak daha fazla özel haber yani 

farklı içerik oluşturmayı tercih edeceklerini, daha fazla gelir elde etmeleri halinde ilk 

yapacakları şeyin muhabir istihdam etmek olduğunu ifade etmektedirler. 

Tüm dijital gazeteler için ortak bir istek olarak öne çıksa da, eleştirel tavrı veya 

duruşu olan, hatta doğrudan bir siyasi partinin yayın organı olan kuruluşların özel haber 

üretme konusunda doğal olarak daha başarılı oldukları görülmektedir. Bu tür yayın 

organlarının çevrelerinde bulunan ve kendileriyle benzer politik görüş veya tavra sahip 

olan insanların varlığı da onlara bu konuda avantaj sağlamaktadır. Çünkü bu, 

kendilerine gönüllü olarak haber sağlayacak ve içerik üretecek bir kitlenin olması 

anlamına gelmektedir. Örneğin gazeteduvar.com yetkilisi Ali Duran Topuz, kendilerine 

dışarıdan ve gönüllü olarak haber ve yazı sağlayan böyle bir kitlenin olduğunu ve bu 

sayede farklı ve özgün içeriğin sitelerinde görünür düzeyde olduğunu söylemektedir:  

“Stratejik hedefimiz şu idi, ayakta kalma süremiz uzayıp gelir imkanları 

elde edildiğinde muhabere ağını genişletebilme. Tabi tam arzuladığımız 

kadar ekonomik manada bu mümkün olamıyor. Sadece şöyle bir şey 

oldu, çok sayıda işsiz gazeteci var, doğrudan haber sayılmayan ama 

kendi alanında uzmanlık bilgisi sunan önemli içerikler var, bunlar tahmin 

ettiğimizden de fazla oldu. Yazarların bir kısmı için de bu geçerli. Bunun 

için bizden para talep etse alamayacağız ama para istemeden ve büyük 

bir disiplin ve ciddiyetle yapan çok sayıda dostumuz var. Bu bizdeki özel 

haberlerin yoğunluğunun sebeplerinden biri”.  

TKP (Türkiye Komünist Partisi) yayın organı olan sol.org.tr Genel Yayın 

Yönetmeni Ali Ufuk Arıkan da belli bir politik görüşe sahip olmaları dolayısıyla haber 

içeriklerinin diğer yayın organlarından farklı olduğunu dile getirmektedir.  

“Bizi diğerlerinden ayıran en önemli şey, birincisi dış haberler, sonra da 

normal ülke siyasi gündeminin dışında işçi haberleri ve bunun etrafında 

yaptığımız söyleşiler serisi. Özellikle Suriye meselesinde hatta daha 

öncesinde Arap baharıyla başladı, biz alternatif haber kaynakları bulup 

çıkarmaya başladık. Çünkü uluslararası ana akım medya Türkiye de keza 

fazlasıyla taraflı yayın yapıyordu. Biz de ana akım medyada 

gösterilmeyen ya da İngilizce konuşulan dünyada kıyıda köşede kalmış 

haberleri çevirip analiz ederek sunmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizim bir 

politik gündemle hareket ediyor olmamızdan kaynaklanıyor. Kendimizi 

bu vesileyle başkalarından ayırt etmiş olduk dış haberlerde”.  
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Bir özel haber yapabilmek için en önemli unsur yeterli sayıda ve deneyimli bir 

muhabir kadrosu iken ikincisi haberi olgunlaştırmak için gerekli zamandır. Oysa 

genellikle birkaç kişiyle yürütülen internet gazeteleri aynı zamanda haberi en hızlı 

vermeye çalışan yerler olduğu için çoğu ajansa bağımlı ve aynı haber içerikleriyle yayın 

yapan yerler haline gelmektedirler. Dolayısıyla ana akım medyanın yayın çizgisinin 

dışında daha eleştirel ya da belli bir politik görüş doğrultusunda yayın yapan yerler 

yüzlerce dijital gazete arasından içerik olarak farklılaşabilmektedirler.  

Örneğin halktv.com.tr Ankara sorumlusu Aydın Taş, ajanslara abone oldukları 

halde muhalif karakterlerinden dolayı o haberde bile farklı bir taraf bulmaya çalışarak 

içeriklerini ana akım medyadan farklılaştırmaya çalıştıklarını belirtmektedir: 

“Şahsen ben çok ajans haberi kullanılması taraftarı değilim, özel haber 

yapılması taraftarıyım fakat zaruriyetten yapıyoruz. Özel haber yapmak 

için ekibimiz çok kısıtlı mesela. Fakat yakaladığımız özel haberleri iyi 

değerlendiriyoruz. Ya da ajanslardan gelen haberleri de kendi bakış 

açımızdan farklı yönlerini açığa çıkarabiliyoruz, geldiği gibi 

koymuyoruz. Mesela ajans haber geçiyor, İHA hükümet aleyhinde olan 

kısımları vermiyor. Veya bir cenaze oluyor mesela, AKP’den katılanları 

tek tek sayıyor, CHP’liler de var ama onların isimlerini vermiyor, ama 

fotoğrafa bakıyorsun onlar da var. Biz de onu yakalayıp onları yazıyoruz, 

ayrıntıları yakalamaya çalışıyoruz. Ama zaman kısıtımız var 

yetişemiyoruz. İnternette hızla yarışıyorsunuz çünkü, haberleri en önce 

vermeye çalışıyorsunuz. Bunlar hep sıkıntı”.  

 Yurttaş Haberciliği (Okuyucudan Gelen İçerik) 

Sözü edilen muhalif karakterdeki yayın organları, okuyucudan gelen içerik 

konusunda da diğer yayın organlarından avantajlı konumda bulunmaktadırlar. 

Halktv.com.tr yetkilisi Aydın Taş, bunu “bu haberi verse verse halk tv verir diye bize 

facebooktan yazanlar, mail atanlar, bizzat buraya gelenler var. Onları da 

değerlendiriyoruz, arada onlardan da özel şeyler çıkıyor” diye anlatırken solportal 

yetkilisi Ali Ufuk Arıkan, “Özel haberlerimizin çoğunluğu gönüllü dostlarımız 

tarafından bize geliyor. Yurtdışında yaşayan dostlarımızın bize ilettikleri, bizim 

göremeyeceğimiz ama onların gördüğü şeyler olabiliyor” demektedir.  
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Demokrathaber.org kurucusu Mehmet Göcekli ise kendilerini hem başarılı bir 

alternatif medya deneyimi hem de başarılı bir yurttaş haberciliği deneyimi olarak 

tanımlamaktadır:  

“Bize dışarıdan haber üretip gönderen çok sayıda okuyucumuz, gönüllü 

muhabirlerimiz var. Düzenli gönderemiyorlar tabi bu içerikleri çünkü biz 

onlara para ödeyemiyoruz, onların da asıl işleri bu değil çoğunun. Bu 

şekilde 300’ün üzerinde kişi vardır, dünyanın her yerinden Türkçe okuma 

yazması olan. Başlangıçta kendi arkadaş ve dostlarımızla başladık ama 

siteyi insanlar takip ettikçe, sitenin yayın politikasını kendilerine uygun 

gördükçe de bu sayı arttı. O halkaya dahil oldular”.  

Gazeteduvar.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ise, “kullanıcıdan 

gelen haber” kavramına biraz mesafeli yaklaştıklarını söylemektedir. İlk olarak bunu bir 

haber değil bir haber ihbarı olarak kabul ettiklerini ve teyide muhtaç olduğunu, ancak 

teyit ettikten sonra yayınlayabileceklerini, bu nedenle bir haber olarak 

değerlendirmediklerini; ikinci olarak da Türkiye’de özellikle de bu dönemde 

kullanıcının fazlasıyla duygusal motivasyonlarla hareket ettiğini ifade etmektedir. Bu 

şekilde gelen 10 ihbardan en fazla bir ya da ikisinin kullanılabilir olduğunu da 

eklemektedir. 

“Bu, Türkiye açısından bir şehir efsanesi. Yurttaş haberciliği. Çünkü bu 

bir haber ihbarıdır aslında haber değildir, haber sizin yazdığınız şeydir. 

Orada bir haber yok, olay var. Biz ajanstan gelen haberi bile bir ihbar 

olarak değerlendiriyoruz. Haberleştirip gönderir bana, ama editöryal 

müdahaleyi koymadan önce ben ona haber demiyorum. Eğer gerginlik bu 

kadar yüksek olmasa olayla karşılaşan kişi, duygusallıktan kaynaklanan 

algı kırılmaları olmadan ya da daha az olarak bana aktarabilecek, daha 

güvenilir olacak ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Bu türden 

ilişki içerisine girmek isteyenlerin ya ideolojik ya siyasi ya da tamamen 

kendisiyle ilgili duygusal bir takım motivasyonları var ve bunlar sonuç 

almayı çok zorlaştırıyor. Dolayısıyla dünyada işte yurttaş haberciliği 

denilen ve bazı yerlerde başarılı da olan uygulama Türkiye açısından 

tamamen bir şehir efsanesi, ondan daha tehlikeli bir yol yok. Tamamen 

buna kapıyı kapatıyor değiliz ama yirmi ihbar geliyorsa bunlardan bir ya 

da ikisi ya işe yarıyor ya da yaramıyor”.  

Buradan hareketle kullanıcıdan gelen içeriğin internetin doğrudan bir sonucu 

olmadığını; internet sitelerinin politik, kurumsal yapılarına göre değiştiğini söylemek 

mümkündür. 
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Fransız gazeteci Frederic Filloux de yurttaş gazeteciliğine mesafeli 

yaklaşanlardan biridir.  Filloux bunun “entelektüel bir aldatmaca” olduğunu 

söylemektedir: “Ödeme yapmadığınız katkıda bulunanlara dayanamazsınız. Bu şekilde 

asla kaliteli bir içerik üretemezsiniz” (Bruno ve Nielsen, 2012: 51). Bruno ve Nielsen, 

Batı Avrupa’da geleneksel anlamda anlaşıldığı gibi sıradan insanlar tarafından üretilen 

içerik yerine, aktivistlerin kendi yayınlarını çıkarmasına daha çok rastlandığını 

belirtmektedirler: “Bugün daha çok yurttaşlar tüm kendi aktivist hareketlerini facebook 

ve twitter gibi platformlardan duyuruyorlar. Bazen haber de yayınlayabiliyorlar ama 

bunların hala yayınlanmadan önce gazeteciler tarafından doğrulanması gerekiyor” 

(2012:51). 

4.2.2. Trafik Kaynakları 

Dijital doğumlu gazetelerin amacı, ziyaretçi sayılarını artırmak, bu sayede hem 

gelir elde edip ayakta kalmak hem de daha geniş kitlelere hitap edebilmektir. Bu 

nedenle sadece dijital haber gazeteleri değil, bütün internet siteleri ziyaretçi sayılarını 

artırmak için bazı stratejiler ve yöntemler geliştirmektedirler.  

Tekil ziyaretçi, ziyaret ve sayfa görüntülenme sayısı olmak üzere 3 ayrı ölçme 

kategorisi bulunmaktadır. Cnnturk.com İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı, 

reklamcıların reklam verecekleri dijital gazeteleri sayfa görüntüleme sayısına göre 

değerlendirdiğini ama aslında önemli olanın tekil ziyaretçiyi artırmak olduğunu 

belirtmektedir.  

“Mesela bütün haberlerinizi foto galeri şeklinde verirseniz sayfa 

gösteriminiz çok artar, dolayısıyla reklam gösteriminiz de artar. Ama 

mesela kullanıcı bundan rahatsızlık duyabilir içerikleri böle böle 

verdiğiniz için, hem de bu sayfa görüntülenmesi artmasına rağmen 

oradaki reklamın değeri düşebilir. Çünkü sayfada kalma süreleri çok 

düşer haberleri hızlı geçtiğiniz için. Ama bence sayfayı ziyaret edeni bir 

kere getirdikten sonra sayfa görüntülemesini artırmak kolay ama tekil 

ziyaretçiyi siteye getirmek daha zor”.  
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Dijital gazetelerin çeşitli trafik kaynakları vardır; bunlar arama motoru, sosyal 

medya, direk giriş ve trafik ortaklıkları olarak sıralanabilir. Görüşme yapılan dijital 

gazeteler ziyaretçilerinin en fazla sosyal medyadan özellikle de facebooktan geldiğini 

belirtmektedir. Tabi dijital doğumlu gazeteler ile bir televizyon veya gazetenin internet 

sitesi arasında ziyaretçi sayılarında farklılıklar olduğu gibi trafik kaynakları bakımından 

da farklılıklar vardır.  

Görüşülen dijital doğumlu ve şahıs sahipliğindeki gazetelerin –haberler.com 

dışında- günlük ortalama ziyaretçi sayıları 50-60 bin civarındadır. Bu rakam aylık bir 

buçuk ile iki milyon gibi bir sayıya tekabül etmektedir. Haberler.com’un ise günlük 2 

milyon ziyaretçi sayısı bulunmaktadır. Bir siyasi partiye ait bir yayın organı olan 

solportal’ın ise günlük ziyaretçi sayısı 300 bin civarındadır. Sol portalın diğer dijital 

doğumlu gazetelere göre daha fazla ziyaretçisinin olmasının nedeni olarak parti üyesi 

insanların ve muhalif bir yayın organı olması olarak söylenebilir. Bu sayılar rutin 

gündemler olduğundaki sayılar olmakla birlikte ekstra gündemlerde bu sayılar iki hatta 

üç katına çıkabilmektedir: 

“Ekstra gündemlerde bunu katlıyor. Örneğin 15 Temmuz’da 2 milyon, 

referandumda 3 milyondu. Gökçek istifası olduğunda da 500 bine çok 

rahat çıkıyor. Biraz ülkenin gündemiyle ilgili” (Ali Ufuk Arıkan-Sol 

portal Genel Yayın Yönetmeni).  

 Arama Motoru  

İsim olarak daha az bilinen ve ziyaretçi sayısı da düşük olan dijital doğumlu 

gazeteler en fazla ziyaretçiyi arama motorlarından almaktadır. Çünkü ziyaretçi bu siteyi 

isim olarak bilmediği için arama motoruna örneğin Google’a sitenin ismini değil, 

aramak istediği haberi yazarak arama yapmaktadır. Ve bu şekilde o haberle ilgili içeriği 

olan sitelere ulaşmaktadır. Örneğin günlük sadece 1000-1500 arasında ziyaretçiye sahip 

olduğunu söyleyen niş bir dijital gazete olan istekadınlar.com kurucusu Tülay Şubatlı, 

ziyaretçilerinin en fazla Google’dan geldiğini söylemektedir:  
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“Birinci sırada organik var. Yani Google aramaları. Onlara organik diyor 

Google. Ne kadar çok içerik girersek o kadar ziyaretçi geliyor oradan. 

Tabi onun da bir sürü kuralı var. Doğru etiketlemeyi yapmadığım sürece 

ben istediğim kadar orijinal içerik gireyim, oradan yine gelmiyor 

ziyaretçi. Bunun için Google News’e kayıt olmanız gerekiyor. Eğer bir 

site Google’ın haberler kısmına kayıtlı ise kabul aldıysa Google’dan o 

sitenin haberlerinin aramalarda önde çıkma olasılığı artıyor. Öyle olunca 

ziyaretçi sayısı da artıyor. Ben kayıtlı değilim çünkü zaten onun için de 

belli bir ziyaretçi sayısına ulaşmak gerekiyormuş. Yani belli kriterleri 

var, inceliyor, uygun mudur, değil midir diye”. 

Direk Giriş 

İnsanlarda alışkanlık yaratmış olan hürriyet.com.tr, milliyet.com.tr gibi internet 

gazeteleri trafiğinin çoğunu direk girişten alırken, dijital doğumlu gazeteler ise daha çok 

organikten yani arama motorlarından ya da sosyal medyadan ziyaretçi almaktadır. Fakat 

dijital doğumlu gazetelerin bilinirliliği arttıkça direk giriş oranları da artmaktadır. 

Örneğin gazeteduvar.com editörü Topuz, önceleri direk giriş oranlarının oldukça az 

olduğunu fakat son aylarda bu oranın arttığını belirtmektedir:  

“Günlük hafta içi 80-100 bin tekil kullanıcı, 500-550 bin arası sayfa 

görüntüleme, hafta sonu 120 bin tekil kullanıcı, 600 bin civarı da sayfa 

görüntüleme sayımız var. Önemli bir olayda bunlar tabi çok hızlı bir 

şekilde sıçrayabiliyor. Direk giriş giderek artıyor. Ama bir altı ay önce 

sorsaydınız adı bile anılmayacak kadar azdı. Biz yılbaşından itibaren 

yükselişimiz başladı ve direk giriş oldukça görünür hale gelmeye başladı. 

Şu anda birinci sırada doğrudan giriş var. Son bir aydır kabaca böyle. 

İkinci sırada Facebook. Üçüncü sırada twitter var. 4’te de link üzerinden 

gelenler”. 

Demokrathaber kurucusu da en fazla facebooktan ziyaretçi aldıklarını ama direk 

giriş oranlarının da az olmadığını söylemektedir:  

“Yüzde 40’ı facebooktandır. Sonra Google aramalarından geliyor, daha 

sonra Twitter’dan. Direk giriş oranı da yüksek bizde. Ziyaretçilerimizin 

çoğu direk demokrathaber yazarak da geliyor. Ya da Google 

aramalarından gelen ziyaretçi de zaten Google’a demokrathaber yazarak 

geliyor. Yani herhangi bir haberi arayarak gelmiyor. Haberleri bizden 

takip eden baya bir kitle var”.  
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 Sosyal Medya  

Yukarıda da belirtildiği gibi haber okuma alışkanlıklarının sosyal medyaya 

kaymasıyla birlikte dijital gazetelerin de en büyük trafik kaynağı sosyal medya olarak 

öne çıkmaktadır. Sosyal medya platformları arasında ise facebook ve twitter, diğer 

platformlar arasında daha fazla öne çıkmaktadır. Örneğin dijital doğumlu ve amatör 

sayılabilecek bir ekiple yayın yapan gazeteplus.com yetkilisi Süleyman Ürkmez 

ziyaretçilerinin tamamının facebook üzerinden geldiğini belirtmektedir:  

 “Aylık 2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığımız oluyor. Bazı haberlerde 

ciddi sayılara ulaşabiliyoruz o da tamamen sosyal medyadan daha 

doğrusu facebooktan gelen okuyucular. Tamamı oradan geliyor, yoksa 

Google aramasından gelen yok. Mesela şu an sayfada 28 kişi var, bunun 

yüzde 75’i mobilden girmiş, 24 kişi de facebooktan gelmiş. Bunları 

görebiliyoruz Google Analytcs’ten”. 

Bazı dijital gazeteler ise ziyaretçilerinin çoğunun facebooktan ziyade twitterdan 

geldiğini söylemektedir. Burada aslında bu yayın organlarının hangi sosyal medya 

mecrasına daha fazla vakit harcadığı yani yatırım yaptığının önemli olduğu 

görülmektedir. Örneğin halktv.com.tr yetkilisi Aydın Taş, facebookla ilgilenilmediği 

için oradaki takipçilerinin ve dolayısıyla oradan gelen ziyaretçinin daha az olduğunu 

söylemektedir:  

“Twitter da 1 milyon 100 bin takipçi sayımız var. Twitter hesabı Gezi 

zamanlarında özellikle çok aktif olarak kullanıldığından orada takipçi 

sayımız yüksek. Facebookla fakat hiç ilgilenilmemiş, sahte hesaplar var 

burada onlar 400 bin, 300 bin sayılarında ama resmi hesabımız 40 bine 

yeni çıktı. Aslında orayla da özel olarak ilgilenmek lazım ama adam ve 

vakit yok”.  

Journo.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli de ziyaretçilerinin en 

fazla sosyal medyadan, özellikle de twitter üzerinden geldiğini belirtmektedir:  

“Bizde de sosyal medya ilk sıradadır trafik oranında. Çünkü şöyle bir 

gelenek yok. Sabah geldim iş yerinde bilgisayarımı açıyım, 

hürriyet.com.tr’yi açıyım bir de Journo’yu açıyım diye bir hayat yok 

aslında. İnsanlar zaten daha işe giderken twitter’ını açıyor oluyorlar ve 

timeline’ına düştüğünüz zaman tıklıyor ve okuyor. Desktop görüntüleme 

de çok düşük artık mesela, bizim yüzde 20, mobil erişim ise yüzde 80. 

Sosyal medyadan öğrenirim çünkü ben bir şey olduysa zaten.  Sosyal 
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medya da doğru bir laf değil bence. Twitter direk. Gazeteciler için de 

öyle. Bizim ana haber kaynağımız twitter mesela. İnstagramdan gelen de 

mesela diğer yerlere göre daha fazladır bizim. Whatsup da ilginç mesela, 

oradan da trafik alıyoruz.  Tabi ki önce twitter sonra facebook ama 

instagram ve whatsup trafiğimiz de diğer yerlere oranla daha fazla”.  

Halktv.com yetkilisi Aydın Taş, sosyal medyadan ziyaretçi çekmek için haber 

sitelerinin ayrıca bir emek harcamaları gerektiğini ama Google aramadan gelen 

insanların kendiliğinden geldiği için buradan ziyaretçi almanın daha kolay olduğunu da 

belirtmektedir. Yukarıda Google aramalarından gelen insanların yayın organını değil 

haberi arayarak geldikleri belirtilmişti ancak Taş, insanların gidecekleri sitelere de yine 

sitenin ismini Google’a yazarak gittiğini, bunun o sitenin marka değerinin olması ile 

ilgili olduğunu ve bu nedenle buradan gelen ziyaretçinin daha önemli olduğunu da 

eklemektedir:   

“İlk başlarda ziyaretçimiz twitterdan daha fazlaydı. Daha yeni bir 

siteydik ama halk tv’den dolayı böyle bir avantajımız oluştu. Bir de 

Google’da öne çıkmak için Google news bölümüne kayıt olmak gerekli, 

oraya da kayıtlı değildik. İkinci sırada Google aramaydı, üçüncü sırada 

facebooktu. Daha sonra Ekim ayında Google news kaydımız oldu Google 

aramaları daha da arttı. Ve zamanla Google araması, twitterı geçti. Bizim 

için asıl önemli olan Google aramadan insanların gelmesi, çünkü 

twitterda biz gözlerine sokmaya çalışıyoruz haberi, ona göre bir emek 

harcıyoruz, manşeti, fotoğrafı ona göre koyuyoruz. Diğer türlü insanlar 

haber için geliyor, Google aramada. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bu 

Reza Zarrab mahkemesinin başlaması sürecinde biz Google aramada 

tavan yaptık. Çünkü milletin aklında şu var: Bunu verse verse HalkTv 

verir. O yüzden Google aramaya mesela Reza Zarrab halk tv yazıyo, o 

şekilde geliyor siteye. Aynı şekilde MAN Belgelerinde de böyle oldu. 

Çünkü halktv’nin bir imajı var, biz bu imajı aynı şekilde internet 

sitesinde de hem devam ettiriyoruz, hem korumaya çalışıyoruz. Bu bir 

marka değeridir çünkü”.  

Sosyal medyanın, dijital gazetelerin trafik almaları için önemli bir mecra haline 

gelmesinden sonra, gazeteler buradaki trafiklerini artırmak için belli stratejiler 

uygulamaya başlamışlardır. Örneğin bir internet sitesi, sitesinde yayımlamadığı bir 

haber ya da videoyu sadece facebook ya da twitter sayfasında yayınlayabilmektedir. Ya 

da facebook ve twitter okuyucu kitlesi profilleri farklılık gösterebildiği için hangi 

haberin facebookta, hangi haberin twitterda paylaşılacağı, ya da saat kaçta paylaşılırsa 

daha çok etkileşim alacağı gibi faktörler yine önemli bir strateji olabilmektedir.   
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 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi dijital gazetelerin en önemli trafik 

kaynaklarından birisi sosyal medya iken, bir diğeri de arama motorları, özellikle 

Google’dan ya bir haber araması olarak ya da haber sitesinin kendisi aranarak gelen 

ziyaretçidir. Bu nedenle ister dijital doğumlu olsun ister bir televizyon ya da gazetenin 

internet sayfası olsun bütün dijital gazeteler tıpkı sosyal medyada haber paylaşırken 

belli stratejiler uygularken, arama motorundan gelen trafiği artırmak için de belli 

stratejiler uygulamaktadırlar. Diğer taraftan sosyal medyada uygulanan stratejiler belli 

saatlerde belli haberleri paylaşmak gibi daha basit bir uygulama iken, arama 

motorundan gelen ziyaretçiyi artırmak için yapılan Search Engine Optimization (SEO) 

arama motoru optimizasyonu olarak bilinen uygulama daha kompleks ve teknik beceri 

isteyen bir iştir.  

SEO, haberde belli anahtar kelimeleri kullanarak siteyi Google aramalarında üst 

sıralara çıkarmak demektir. Google’ın algoritmalarına uygun olarak haber içeriği 

oluşturmak ve insanların arama alışkanlıklarını takip ederek, ona uygun haber 

oluşturmak demek. Bu aslında okuyucu artırmak için sahte ya da yanıltıcı haber başlığı 

kullanmaktan farklı bir yöntemdir. Fakat bir yandan birçok kişi bunun gazeteciliği 

teknik bir işe indirgemek anlamına geldiğini düşünmektedir.  

Artık çoğu dijital gazete, ya dışarıdan SEO hizmeti almakta ya da ekibinde bir 

ya da birkaç kişiden oluşan bir SEO ekibi bulundurmaktadır. Hatta dijital gazeteler 

editör alırken aynı zamanda SEO biliyor olması şartını aramakta ve SEO bilen kişiler 

sektörde editörlerden daha yüksek ücret almaktadır. Bu da dijitalleşmenin haber üretim 

süreçlerinde olduğu kadar istihdam yapılarında da bir dönüşüm yarattığını ortaya 

koymaktadır.   

İhlas Grup bünyesindeki tüm dijital yayınların bir arada bulunduğu bir yapı olan 

Dijital Varlıklar şirketinin yetkilisi Sırrı Sözütutan, bu grup bünyesinde çıkan niş ve 
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dijital doğumlu bir yayın olan mavikadın.com’u tek başına bir kişinin çıkardığını çünkü 

bu kişinin SEO’yu çok iyi biliyor olmasının bir avantaj olduğunu belirtmektedir. 

Sözütutan, SEO çalışması çok iyi yapıldığı takdirde sadece bir tek haberden 400 bin-

500 bin trafik geldiğini ve bu yüzden çok önemli olduğunu dile getirmektedir. 

Sözütutan bunun nasıl yapıldığını ise şöyle açıklamaktadır:  

“Aslında Google’ın algoritmalarını çözmeye çalışıyorsunuz. Google da 

zaman zaman bu algoritmayı değiştirebiliyor. İyi takip etmek gerekiyor. 

Neyi nasıl yakaladığını çözdüğünüzde siz de ona uygun içerik üretmeye 

çalışıyorsunuz. Özgün içerik dediğimiz bunun en açık ve bilinen bir şeyi. 

Ama onun dışında içerik en az kaç karakter olmalı, ne biliyim başlık şu 

kadar karakteri geçmemeli. Mesela bir kişiyle ilgili haber yaptığınızda 

içeriğinde özgeçmişi vardır, varsa filmleri, albümleri, siz onu 

güncelledikçe altına yeni bir şeyler ekledikçe Google sizi taradıkça siz 

daha üst sıralarda çıkıyorsunuz. Yani diyor ki bu içerikte bu kişi ile ilgili 

daha özel bilgiler var, farklı bilgiler var. Bir de insanların arama 

özellikleri, alışkanlıkları da önemli. Aramalara bakıp bunların dökümünü 

alabiliyorsunuz, bir takım ücretli programlar var bunlar için. Bu 

uygulamalardan hangi kelimeler daha çok aranıyor, nasıl aranıyor, bu 

istatistiki bilgilere göre başlıklar oluşturup veya o bilgilere göre içerik 

hazırlamak. SEO dediğimiz şey bu. Bakıyorsun ne geliyor, ramazan 

geliyor, ramazanla ilgili aramalar başlamış ne aranmış işte sahurda ne 

yenmeli? Başlıyorsunuz onunla ilgili bir içerik hazırlamaya. Ertesi gün 

aynı haberin altına yazıyorsunuz yazacaklarınızı, yani güncelliyorsunuz. 

Aynen şunun gibi: Altın bugün kaç para? Borsa indi mi? Başlıklar 

bunlar. Her gün o başlığın altına altın fiyatlarını güncellediğiniz zaman 

Google sizi yukarıya alıyor. Güncellemeyi bıraktığınız zaman zaten sizi 

unutuyor”.  

Alanda SEO çalışmalarının giderek daha fazla site tarafından uygulanması ve 

artık bu işin ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmesi öne çıkan bir eğilim olarak 

saptanmaktadır. Fakat bununla ilgili şu iki eğilim de ayrıca saptanmıştır:  

1-) Daha büyük ve kurumsal yerler bu işi, daha fazla ciddiye alarak ve bununla 

ilgili ayrı ekipler oluşturarak yapmaktadırlar; daha amatör siteler ise bu iş için ayrıca bir 

çaba göstermemekte ya da hiç kullanmamaktadır. 

2-) Gazeteci kökenli olan insanlar SEO’yu bir hile, etik olmayan bir iş olarak 

görmekte ve sıcak bakmamakta; internet sitelerinin iş geliştirme uzmanları gibi işin 

daha çok iş ve teknik kısmıyla ilgilenen kişiler ise bunu işin bir parçası olarak 

görmektedir.  
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Örneğin sporx.com Genel yayın Yönetmeni Tahir Kum, SEO’nun gazetecilikle 

bir ilgisinin olmadığını söyleyerek “el becerisi” olduğunu söylemektedir:  

“Benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla bu işte illegaliteye kayan bir şey 

var. Bazı trafiklere bakıyorsunuz anormal çıkışlar oluyor. Bakıyorsunuz 

orada el becerisiyle bir şey oluyor. Normalde bunun el becerisiyle 

olmaması lazım. Kelimelerle oynayarak ya da teknik bir takım şeyler 

yaparak olmamalı bu. Bu benim şahsi fikrim. Bir gazeteci olarak. O da 

mutlaka yerini bulacaktır”.  

Journo.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli ise, SEO’nun teknik 

beceri veya el becerisi olmadığını, sadece Google’ın algoritmalarına uygun içerik 

üretmek olduğunu; Google’ın amacının da kaliteli ve özgün içerik sunmak olduğu için 

SEO’nun bu sayede dijital gazetelere kaliteli içerik üretmelerini sağladıklarını 

söylemektedir:  

“Orada da bir şehir efsanesi var, mesela odak kelimeyi, anahtar kelimeyi 

her yerde geçirirsem Google beni yukarıda çıkartır diye. Google ona 

bakmıyor aslında. Google bir hizmet sunduğu için arama motorunda şunu 

istiyor: Ben işte yazdım “bedelli askerlik”. Hangi sonucu çıkartırsam 

okuyucu bedelli askerlikle ilgili yazılmış en iyi içeriğe ulaşır. Google’ın 

istediği şey çünkü müşteri memnuniyeti. Yoksa ben gider başka bir 

arama motoru kullanırım. En iyi görüntü, en iyi anlatım, en hızlı site, 

mobilde en iyi görünen site çıkacak ki mutlu olayım. Google’ın 

motivasyonu da bu, bu algoritmaları geliştirmekteki. Ve tabi ki bizden 

daha zeki olduğu için bu algoritmalar, oradaki editörün kendince yaptığı 

takla attırmaları, aman işte o kelimeyi buraya da koyayım şeylerini o 

zaten görüyor. Google sadece kaliteli içerik istiyor. Editörler bunu 

beceremediği için Google onları adam edecek önümüzdeki dönem. Nasıl 

gazetecilik kendi finansal modelini kuramadığı için bugün Google 

reklamlarına bağımlıysa, kendi editöryal kalitesini koyamazsa da Google 

onları kaliteye getirecek yavaş yavaş”.  

İnternet gazeteciliğinde dışarıda çalışıp özel haber yapan “muhabir”lerin yerini, 

daha çok sosyal medyayı takip ederek oradan haber üreten ya da ajanstan ve basın 

bültenlerinden gelen haberleri tekrar haberleştiren “editör”lerin almış olması yeni bir 

durum değildir. Şimdi ise SEO uzmanı da ayrı bir kadro olarak ortaya çıkmıştır. Ya 

bunun için ayrı ekipler kurulmakta ya da işe alınacak editörlerden aynı zamanda bu işi 

de iyi bilmesi ve yapması beklenmektedir.  

Bu durum ayrıca, en çok tık alan haberler belirlenerek yapılacak haberler buna 

göre oluşturulduğu için, dijital gazetelerde reklamcıların haber merkezleri üzerindeki 
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etkilerini artıran bir etken olarak öne çıkmaktadır. Başka bir deyişle internet 

gazeteciliğinde iş yalnızca gerçek ve doğru bilgiyi aktarmak ya da doğru haber 

yapmakla kalmamakta, işin içine teknolojik, teknik yetenekler, takipler ve stratejiler 

girmektedir.  

 

 Trafik Ortaklıkları 

Bir başka trafik kaynağı da trafik ortaklıklarıdır. Cnnturk.com.tr İş ve İçerik 

Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı, bazı haber kuruluşlarıyla mesela haberler.com ile 

Mynet ile Hürriyet ile Flippord’la trafik ortaklıkları yaptıklarını yani birbirlerinin 

içeriklerini sayfalarında yayınlayarak link verdiklerini söylemektedir.  

4.2.3. Mali Yapıları 

Tezde bu başlık altında dijital doğumlu gazetelerin temel giderleri, aylık 

ortalama giderleri, gelir kaynakları, ayık ortalam reklam gelirleri incelenecektir. 

Gazetelerin gelir ve giderlerinin nasıl bir reklam ve haber piyasasında oluştuğu ortaya 

konacak ve rekabet startejileri ele alınacaktır.  

4.2.3.1. Giderler 

Dijital gazetelerin çeşitli gider kalemleri bulunmaktadır. Öncelikle bir dijital 

gazete çıkarmak için ilk gereken şey, bir hosting (alan) ve domain (alan adı) satın 

almaktır. Dolayısıyla diğer giderleri çeşitlenmekle birlikte tüm dijital gazetelerde ortak 

olan tek gider hosting ve domain ücretidir.  
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 Hosting ve Domain 

Domain ve hosting ücretleri her yıl ödenmektedir. Eğer bir dijital gazete, belli 

bir ofisi yoksa, gazete sahibi gazeteyi tek başına çıkarıyor, muhabir ve başka eleman 

çalıştırmıyorsa, hazır tasarım kullanıyor ve yazılım güncellemeleri için de ücret 

ödemiyorsa, ödeyeceği tek ücret hosting ve domain ücreti olmaktadır. Haberler.com 

yetkilisi Sümeyra Teymür, bunun maliyetinin ise yaklaşık yılda 100 dolar olduğunu 

söylemektedir:  

“Bugün mesela bir kişi tek başına bir site kurabilir. Bunun için herhangi 

bir yazılım maliyeti ödemesine gerek yok, wordpress veya benzeri 

yerlerden kendisine bir ara yüz oluşturabilir. Domain almak zaten ucuz, 

yıllık en fazla 10 TL eğer pahalı bir domain istemiyorsanız. Hosting 

maliyeti de wordpresse vereceğiniz yıllık en fazla 100 dolar olacaktır”. 

Hosting ücreti bütün dijital gazeteler için ortak bir gider kalemi olmakla birlikte 

bunun için ödenecek ücret sitenin kapasitesine göre değişmektedir. Örneğin 

gazeteplus.com’un yıllık ortalama hostinge ödediği ücret 600 lira iken, 

demokrathaber.org için bu ücret 2400 liradır. Bu ücret farkı, sitenin kapasitesi örneğin 

video gösterip gösterememesi, arşivinin olup olmaması, sitenin hızlı olup olmaması gibi 

özelliklerine göre değişmektedir. Ödenilen ücrete göre daha fazla ya da az hizmet 

alınabilmektedir:  

“Hosting için ödediğiniz ücret önemli aslında. Çünkü bazen çok iyi bir 

trafik yakalıyorsunuz ama insanlar giremiyor, site kilitleniyor. Çünkü 

size ayrılan bant genişliğinizin dışına çıktınız. Orda da paketler var, siz 

aldığınız pakete göre aynı anda atıyorum 500 kişi sitemde gezebilir 

501’inci kişi gezemez demiş oluyorsunuz. O zaman bir üst paketi 

almanız lazım” (gazeteplus.com kurucusu Süleyman Ürkmez). 

Dolayısıyla aslında nasıl bir dijital gazetenin geliri aldığı trafiğe göre artıyorsa, 

gideri de yine aldığı trafiğe göre artmaktadır. Çünkü trafiği arttıkça daha güçlü bir 

hosting  hizmetine, yani daha fazla alana ve daha güçlü serverlara ihtiyacı olmaktadır. 

Çünkü hosting hizmeti serverlar üzerinden sağlanmaktadır.  
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“Gider de trafikle alakalı sonuçta. Trafiğiniz arttıkça server ihtiyacınız, 

yedekleme ihtiyacınız artar. Bizim serverlarımız burada değil, bu işi de 

yapan firmalar var. Hem güvenlik açısından da burada olmaması önemli. 

Bir de onları saldırılara karşı korumak, güvenlik açıklarını kapatmak için 

yazılım tarafı da önemli. Trafik arttıkça server alanı ihtiyacı artıyor. 

Arşiv çok önemli çünkü haber sitesi olduğu için. Netgazete.com la 

birlikte bizim bünyemizde bulunan üç tane büyük internet sitesi de var 

çünkü. İHA, türkiyegazetesi.com ve tgrthaber.com” (netgazete.com-Sırrı 

Sözütutan).  

“Server maliyetleri çok yüksek. Bizim elimizde arşive de doğru gidecek 

olursanız çok büyük bir data var. Bunları saklamak için serverlar 

tutuyoruz, bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı yurtdışında çalışıyor. 

Bunların hepsi ayrıca yedekleniyor. Oradan bize bir çağrı yapıldığında 

bizim hızlı bir şekilde cevap alabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz 

güçlü serverlar kullanmak zorundayız. Personelden sonra ikinci en büyük 

giderimizi  server maliyetleri oluşturuyor” (haberler.com- Sümeyra 

Teymür).  

 Teknik Hizmet Giderleri 

Dijital gazetelerin tasarım değişiklikleri, yazılım güncellemeleri ve teknik destek 

için belli şirketlere ödedikleri ücretler bu grup altında incelenebilir. Eğer gazeteler hazır 

tasarım kullanırlarsa bunun için bir ücret ödememekte ama özel tasarım isterlerse bunun 

için bir ücret ödemektedirler. Zaman zaman tasarımlarını değiştirmek istediklerinde de 

yine belli bir ücret ödeyebilmektedirler. Mesela gazeteplus.com kurucusu Süleyman 

Ürkmez bir önceki sene sitenin tasarımını değiştirdiğini, bunun için 750-800 TL 

civarında bir ücret ödediğini söylemektedir.   

Yazılım güncellemeleri de her gazete için sabit bir gider olmamakla birlikte 

önemli bir gider kalemini oluşturmaktadır. Demokrathaber.org kurucusu Mehmet 

Göcekli, her yıl yazılımda güncellemeleri için yıllık 3000 TL gibi bir ücret ödediğini 

söylemektedir.   

Gazete sahibinin bütçesine ve yapılan değişikliğin büyüklüğüne göre bu 

kalemler için ödenen ücretler de artmaktadır. Örneğin medyafaresi.com kurucusu 

Kubilay Tümen’in sitenin yazılım ve tasarım değişikliği için ödediği ücret daha fazladır:  

“Geçen sene ciddi bir harcama oldu. 50-60 bin lira siteye para ödedim 

yeniden yaptırırken, yazılımı ve tasarımı değişti. Bir yıl boyunca onu 
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ödedim. O ciddi bir masraf yarattı. Ondan önceki senelerde de başka 

firmalara başka değişiklikler yaptırdığım zaman yine böyle paralar 

vermiştim”.  

Bunun yanında dijital gazetelerin teknik destek veren şirketlerden teknik destek 

alması gerekebilir, bu da bir diğer gider kalemini oluşturmaktadır. Örneğin siteyi 

evinden, tek başına ve bir ajansa abone olmadan yürüten istekadınlar.com kurucusu 

Tülay Şubatlı’nın domain ve hosting ücreti dışında tek gideri teknik desteğe ödediği 

ücrettir:  

“Hazır tasarım kullanıyorum o tasarımı aldığım firmadan teknik destek 

alıyorum. Onun için cüzi bir miktar ödüyorum. Yıllık 350-400 gibi bir 

rakam ödüyorum. Bir de yıllık hosting ve domain ücretleri ödüyorum. 

Bütün giderlerim bunlar”.  

Fakat eğer haberler.com gibi bir binada, yüksek bir personel sayısıyla ve daha 

profesyonel bir şekilde çalışan bir gazete ise giderleri de bu doğrultuda daha yüksek ve 

de çeşitli olabilmektedir. Mesela cihaz alımı için ödenen ücret bunlardan biridir:  

 “Cihazlar da bizim için önemli bir gelir kalem. Çünkü biz her yeni cihaz 

çıktığında buraya bir örneğini almak durumundayız test etmek için. 

Sürekli olarak en yüksek kapasiteli cihazları kullanmak zorundayız, 

cihazlar 3-4 senede bir eskiyor. Binanın fiziksel giderleri ve faturalar da 

diğer kalemler” (Sümeyra Teymür).  

 Ajans Aboneliği 

Dijital gazetelerin gider çeşitliliği daha önce de belirtildiği gibi, o gazetenin 

profesyonel mi yoksa amatör olarak mı çalıştığı ile ilgilidir. Örneğin bir ajansa abone 

olmayıp, bir ofisi bulunmadan ve personel çalıştırmadan da bir dijital gazete çıkarmak 

mümkündür, bunlar olduğunda ise hem gider kalemleri çeşitlenmekte, hem de giderler 

artmaktadır.  

Haber ajansları alandaki birçok dijital doğumlu gazete için önemli bir gider 

kalemi olarak öne çıkmakta ve birçok gazete bu maliyeti karşılayamamakta, bu nedenle 

ajanslara abone olmamaktadır. Örneğin demokrathaber.org kurucusu Mehmet Göcekli, 

ekonomik durumları nedeniyle ajanslara abone olamadıklarını “O bizim için bir hayal. 
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Ancak belli bir ekonomik duruma erişebilirsek olabilir” diye dile getirmektedir. 

Gazeteplus.com kurucusu Süleyman Ürkmez ise sadece İHA’ya (İhlas Haber Ajansı) 

abone olduğunu, bu aboneliğe yıllık 7 bin lira ödediğini ve siteden bu ölçüde bir geliri 

olmadığı için de bu ücreti kendi cebinden karşıladığını belirtmiştir:  

“İHA ile çalışıyoruz. Yıllık ücret ödüyoruz buraya. Orada paketler var 

işte video haber, görselli haber veya yazılı içerik diye. Biz de mesela 

video haberin hem ücreti yüksek diye hem de sitenin altyapısı buna 

uygun olmadığı için seçemiyoruz. Sadece görsel ve metin içerikli haberi 

seçebiliyoruz onun da ücreti yıllık ortalama 7 bin lira civarında. Bu 

rakam bizim gibi bu iş amatörce yapan bir site için ciddi ve tamamen 

cebinizden vereceğiniz bir rakam çünkü bu miktarı hiçbir şekilde 

karşılayamıyorsunuz siteden”.  

Bununla birlikte bütün ajanslara abone olanlar da bulunmaktadır. Örneğin 

haberler.com, Türkiye’deki bütün haber ajanslarına abone olmakla birlikte yurtdışındaki 

birçok basın organını da takip ederek buradan yaptıkları çeviriler yoluyla da içerik 

zenginliği sağlamaya çalışmaktadır. Bunun için elbette sermaye ve yetişmiş bir personel 

ekibi gerekmektedir. 

 Kira-Fatura ve Bina Giderleri  

İnternet gazeteciliğinin en önemli avantajlarından birisi de gazete çıkarmak için 

belli bir mekana ihtiyaç duyulmaması, internet bağlantısı olan her yerden yayın 

yapmaya imkan verebilmesidir. Daha doğrusu ofis-bazlı bir çalışmayı zorunlu kılacak 

bir iş olmamasıdır. İsteyen evinden bile bir dijital gazete çıkarabilmektedir. Dolayısıyla 

ofis için ödenen kira, fatura gibi giderler her dijital gazete için ortak olmamakla birlikte, 

bir ofise sahip olan dijital gazeteler için de önemli bir gider kalemini oluşturmaktadır.  
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Personel 

Dijital gazetelerin en önemli giderini personel giderleri oluşturmaktadır. 

Görüşme yapılan yetkililerin hepsi personele ödenen ücretin, toplam giderlerinin en az 

yarısını oluşturduğunu belirtmişlerdir.  

“En önemli gider kaynağı bizde personel. Biz işimizi çok kaliteli yapmak 

istediğimiz için bizdeki personel sayısı diğerlerinden daha fazla. Aslında 

çok daha az sayıda kişiyle de bu işi yapabilirsiniz. Giderlerimizin yarısını 

personel oluşturuyor” (haberler.com—Sümeyra Teymür).  

Netgazete.com için bu oran yüzde 60’tır: 

“Çoğunu personel oluşturuyor tabi. Yüzde 60’a 40 diyebiliriz personel 

oranı için. Personel dışındaki saydığım kalemler için aylık ortalama 

giderimiz 60-70 bin arasıdır. Bu saydıklarımın hepsi dolar üzerinden 

fiyatlandırılır. Dolar arttıkça sizin de gideriniz artar”.  

Dijital gazetelerde çalıştırılan personel sayısıyla o gazetenin ziyaretçi sayısı 

arasında ve dolayısıyla gelirleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle personel sayısı fazla olan dijital gazetenin geliri de daha fazla olmaktadır. 

Çünkü daha fazla personel daha fazla özel haber, daha kaliteli içerik demektir. Bu da 

doğal olarak o gazetenin okunma oranına yani ziyaretçi sayısına ve dolayısıyla 

gelirlerine yansır. Bu durumu tersinden okumak da mümkündür. Yani bir dijital gazete 

yeterli personeli olduğu için yüksek sermayeye sahip olur ama aynı zamanda sermayesi 

yüksek olduğu için de personel sayısı fazladır. Çünkü bu maliyeti karşılayacak 

sermayeye sahiptir. Görüşme yapılan dijital gazeteler arasında daha az personelle 

çalışan gazete yetkilileri, zaten gelirleri az olduğu için az personel çalıştırdıklarını, 

gelirlerinin artması durumunda bu geliri yine daha fazla personel almak için 

harcayacaklarını belirtmektedirler.  

Dijital gazetelerde personel denildiği zaman ilk akla gelen birim tabi ki muhabir 

ve editör kadrosudur. Fakat bununla sınırlı değildir. Alanda daha profesyonel bir şekilde 

çalışan, ziyaretçi sayılarının ve gelirleri daha yüksek olan dijital gazetelere bakıldığı 

zaman bunların hem daha çok sayıda muhabir ve editör kadrosuna sahip oldukları, hem 
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de bunun dışında, sosyal medya, reklam, teknik ekip gibi diğer birimlerde de ayrı 

çalışanlarının olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin haberler.com’da 30 kişilik editör 

kadrosuyla beraber toplam 70 çalışan bulunmaktadır. Çünkü ayrı sosyal medya ekibi, 

yazılım ekibi, reklam ekibi ve sekretarya gibi ekipleri bulunmaktadır. Bu sayı 20 kişilik 

editör sayısına sahip olan, sadece dijital olmayıp Cnntürk televizyonunun internet sitesi 

olan cnnturk.com.tr’nin editör sayısından fazladır. Ve bakıldığı zaman haberler.com 

alanda en çok ziyaret edilen ilk on site arasında yer almakla birlikte, yüksek bir reklam 

gelirine de sahiptir.  

Tıpkı haberler.com gibi sporx.com da çok sayıda personelle çalışan ve buna 

bağlı olarak en çok ziyaret edilen siteler arasında yer alan bir gazetedir. Yaklaşık 25 

kişilik çalışan sayısı içinde muhabir dışında grafik, tasarım, video ekibi olmak üzere 

ayrı ekipleri bulunmaktadır. Bu sayı sadece sporx.com’ a ait olmayıp Maximum İletişim 

Hizmetleri bünyesinde yer alan toplam üç-dört dijital spor gazetesi için ortak bir sayıdır. 

Bu iki örnek, internet gazeteciliğinin “bir iki kişiyle ve amatör olarak çıkarılan, kayıt 

dışı istihdamın yaygın olduğu, kopyala-yapıştır haberciliğin yapıldığı” bir alan olduğu 

algısını kıran örneklerdir. Her ne kadar dijital alanda yukarıda sözü edilen algıyı 

güçlendirecek örneklerin bulunduğu da doğru olmakla birlikte bu tarz örneklerin 

bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Sporx.com Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, 

internet gazeteciliğine dair böyle bir algı olduğunu fakat kendilerinin bu algının 

değişmesi için örnek oluşturduğunu belirtmektedir:  

“Personel gideri en önemli giderimiz. Biz her şeyi resmi yapan bir 

şirketiz. İnternet biraz merdiven altı bir alan gibi gözüküyor. Üç kişi bir 

araya gelip üç tane ajans aboneliği ile döndürülen bir iki tane farklı haber 

serptirilen bir alan gibi. Ama öyle değil bugün dünyada ne kadar resmi 

ajans varsa fotoğrafla ilgili haberle ilgili hepsine abone olan, 

Türkiye’deki ajansların hepsine abone olan her şeyin telif haklarını 

veren, her şeyi resmi olarak kullanan bir yer burası. Hiç burada mesela 

naylon bir iş yoktur. Elemanının maaşı, sağlığı, yemeği, iş güvenliği o 

konularda da yasanın, kanunun neye hükmediyorsa hepsini yerine getiren 

bir şirkettir”.  
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Yukarıda da belirtildiği gibi alandaki yetkililer editör sayısının dijital alanda 

yapılan gazeteciliğin başarılı olması için en önemli faktör olduğunu belirtmekte ve daha 

az personelle çalışan gazete yetkilileri daha fazla gelire sahip olmaları halinde ilk 

yapacakları işin editör sayılarını artırmak olduğunu söylemektedirler.  

“Sitede benim dışımda 3 editör çalışıyor. Yani şu anda ben buradan gelir 

elde etmiyorum, sitenin elde ettiği reklam gelirinin tamamıyla 3 tane 

editör çalıştırıyorum. Daha fazla gelir elde etsem mesela özel haber ya da 

röportaj yapacak bir eleman çalıştırırım, ama ne yazık ki bir türlü o 

seviyeye gelemedik. 7 yıldır yayın yapıyoruz, belli bir takipçi sayımız 

var, Türkiye’deki nitelikli sitelerden birisiyiz o yüzden insanlar bizi daha 

profesyonel bir yer gibi görüyor ya da arkamızda bir sermayenin 

olduğunu düşünüyor ama gördüğünüz gibi sitenin bir yeri bile yok, 

homeoffice çalışıyor editörler, ben de öyle. Ben başka bir yerde 

webmaster olarak çalışıyorum. Ayrıca dışarıdan grafik işleri de alıyorum. 

Yani kendim dışarıdan işler yaparak para kazanıyorum, demokrathaberi o 

şekilde yaşatıyoruz” (demokrathaber.org kurucusu Mehmet Göcekli).  

Gazeteduvar.com ise Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da bulunan toplam 5 

editörle yayın yapmaktadır. Gazetenin üç tane stajyer muhabirle birlikte toplam 20 

çalışanı bulunmaktadır. Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, muhabirliğin 

yani haberin gazetelerin en büyük maliyeti olduğunu şu sözlerle anlatmaktadır:  

“Muhabirlik yani haber bu işin maliyeti en yüksek kalemi aslında. Hiçbir 

şeyin maliyeti gerçekte haber maliyeti kadar olmaz çünkü haber 

prosedürü bir fikre dayanır. 10 tane fikir oluşturduğunuzda 5’inin peşine 

düştüğünüzde bir ya da iki tanesinden sonuç alırsınız”.  

20 kişilik çalışan ekip içinde ayrıca bir sosyal medya, teknik ya da reklam 

ekiplerinin olmadığını dile getiren Topuz, bu işleri de aynı ekibin yaptığını 

belirtmektedir. Aslında internet gazeteciliğinde aynı anda birden fazla işi bir arada 

yapan çalışan profili fikrini desteklemediklerini fakat maddi yetersizliklerden dolayı 

çalışanlarının birden fazla alanla ilgilendiklerini de dile getirmektedir. Örneğin bir 

muhabir reklam alabilmekte, ya da sosyal medyada haberini paylaşmakla sorumlu 

olmaktadır:  

“Aynı ekibin içinde oluyor her şey. Ayrıca sosyal medyadan sorumlu 

olan bir arkadaşımız var ama başka birçok işin yanında bu işi de yapıyor. 

Alanda çok dile getirilen multi-tasking hikayesine karşıyız bunu 

desteklemiyoruz. Çünkü her şeyle ilgilenen bir kişi hiç bir şeyde 

derinleşemeyen bir başka canlıya yol açıyor. Biz bunu aslında kategorik 
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olarak onaylamıyoruz ama pratik mecburiyetlerimiz içerisinde birli ikili 

tanımlarımız, üçlü tanımlarımız var. Editör ama gidip bir söyleşi 

çıkarabilir, bir saha işini takip edebilir işte bazı teknik sorunlarımıza ve 

bazı haberlerdeki üretime de katkı sunabiliyor”.  

Personele ödenen ücret de hem dijital gazetenin amatör bir şekilde mi 

profesyonel bir şekilde mi çalıştığına göre, hem de ortalama gelirine göre 

değişmektedir. Geliri yüksek ve daha profesyonelce çalışan yerlerde bir editöre ödenen 

ücret 3000-4000 TL civarında iken, geliri daha düşük olan örneğin 

demokrathaber.org’da 2000 TL olmaktadır. Ya da daha amatör bir şekilde çalışan 

gazeteplus.com’da editörler belli bir ücretle çalışmamakta, gazetenin o ay aldığı reklam 

gelirleri üç editör arasında paylaşılmaktadır. Demokrathaber.org kurucusu Mehmet 

Göcekli, gelirlerinin artması durumunda bu ücreti artırmak istediklerini de 

söylemektedir:  

“Biz çok düşük rakamlarla başladık başlangıçta fakat sonra reklam 

gelirimiz arttıkça onu da artırdık. Şu anda editörlerimiz 2000 lira maaş 

alıyorlar ve asgari ücretten de sigortaları yatıyor. Şunun da farkındayız; 

çok daha fazla kazanan sitelerde, holdinglerin sitelerinde çalışma 

koşulları daha ağır ve bizim verdiğimizden de daha az paralar alıyorlar 

ama biz zaten alternatif medya diye yola çıkmışız. Keşke daha fazla 

kazansak da editörlerimize hem daha fazla tatil imkanı, daha az çalışma 

imkanı hem de daha çok ücret verebilsek. Ama imkanlarımız bu ve biz 

bu imkanları iyi olarak görmüyoruz. Çünkü zaten kendimiz için hiçbir 

konuda ana akım medyayı kıstas olarak almadığımız gibi bu konuda da 

almıyoruz. Onlar bizi ölçü olarak alsınlar”.  

Gazeteplus.com kurucusu Süleyman Ürkmez de kendisi dışında site için çalışan, 

esas mesleği gazetecilik olmayan iki editör arkadaşının olduğunu, bu kişilere aldığı 

reklam geliri ölçüsünde ücret verebildiğini söylemektedir:  

“Şimdi sayfada her haberin okunma grafiği var. Ben onun bir 

ortalamasını çıkardım. Bin kez okunan bir haber için editör arkadaşıma 

bir rakam belirledim. Yoksa sabit bir ödeme yapmam mümkün değil. Bu 

kişiler aynı zamanda sabit başka işleri olan insanlar, gazeteci de değiller. 

Onlar da fazla bir beklenti içinde değiller zaten. Biliyorlar durumu. 

Şeffafım zaten. Google’dan gelen çok cüzi reklam gelirini onlara 

veriyorum. Benim kendime kalan bir meblağ yok siteden”.  

İhlas Medya Holding’e ait tüm dijital yayınların bir çatı altında bulunduğu 

Dijital Varlıklar yetkilisi Sırrı Sözütutan, bünyelerindeki personelin yüzde 80’inin 
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editör olduğunu, içerik oluşturmaya yönelik olduğunu belirtmektedir. 

Türkiyegazetesi.com’un editör  sayısı 8-10 kişi iken, netgazete.com’un ayrı bir editör 

kadrosu bulunmaktadır. Burası için bu sayı bir iki kişi daha azdır. Sözütutan, editör 

kadrosunun diğer dijital gazetelere göre daha az olduğunu belirtmekte, bunu da İhlas 

Grup olarak bu işe yatırım yapmakta geç kalmalarına bağlamaktadır.  

Sözütutan ayrıca, internet gazetelerinde çalışan muhabir ve editörlerin basılı 

gazeteler ve televizyonda çalışan muhabirlere göre daha düşük ücret aldıklarını da 

belirtmekte ve bu farklılıkta deneyimin de önemli bir faktör olarak ortaya çıktığını dile 

getirmektedir. Kendi bünyelerindeki muhabirlerin de aldıkları ücretlerin deneyimli olup 

olmamalarına göre değiştiğini belirten Sözütutan, bu ücretin yeni mezun bir çalışan için 

2000 TL iken, deneyimli muhabir için 4000 TL olduğunu ifade etmektedir:  

“Bizde yani dijital kısımda çalışan arkadaşlar genelde yeni mezun olup 

ilk burada başlayan arkadaşlar. Çünkü zaten meslek yeni, internet 

gazeteciliği yani. Bunlar da ortalama 2000 TL ücret alırlar. Ama bizde de 

mesela daha tecrübeli arkadaşlar da var, onlar da zaten şef pozisyonunda 

oluyorlar. Onlar da 4000 TL ve üzeri gibi rakamlar alıyorlar. SEO 

editörleri yine kıymetli. Onlar da bu ücreti alıyorlar. Basılı tarafı çok 

bilmememe rağmen orada daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

oradaki muhabirlerin daha deneyimli olduklarını biliyorum”. 

4.2.3.2. Gelir Kaynakları 

Reklam 

Pazardaki birçok çevrimiçi haber sitesinin –ister dijital doğumlu olsun, isterse 

bir gazete veya televizyonun internet sitesi olsun-  temel gelir kaynağı reklama 

dayanmaktadır. Bir gazete veya televizyonun internet sitesi şeklinde faaliyet gösteren 

internet siteleri genellikle kendi medya şirketleri bünyesinde bulunan reklam ajansları 

aracılığıyla özel reklam şeklinde reklam yayınlarken, dijital doğumlu siteler ise 

programatik reklamı daha fazla kullanmaktadır. Bu reklamlara CPM (bin gösterim başı 

maliyet) modeli hakimdir. Kullanılan reklam türleri programatik reklam ve özel reklam 
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şeklinde ayrılırken, reklam kanalları da; reklam ajansı, gazetelerin kendi reklam-satış 

ekibi ve gazete sahiplerinin kişisel ilişkileri kanalıyla alınan reklamlar olmak üzere 

ayrılmaktadır.  

Programatik Reklam 

Programatik reklam, Google, Reklamstore, Maksat, Ligatus, Admatic.. gibi 

yerlerden alınan hazır reklam anlamına gelmektedir. Fakat bunlar içerisinde en fazla 

gelir Google reklamlarından gelmektedir çünkü Google’ın havuzunda daha fazla reklam 

şirketi vardır. 

Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür, reklam gelirlerinin önemli kısmının 

Google’dan geldiğini belirtirken, Google benzeri başka networklerden de reklam 

aldıklarını fakat, buradan elde edilen gelirin, tüm gelirin ancak yüzde 10’unu 

oluşturduğunu söylemektedir.  

Google’ın havuzunda çok sayıda reklamveren bulunmaktadır. Bir haber sitesi 

eğer Google’ın reklamını siteye koymak istiyorsa reklamın çıkmasını istediği yere 

Google’ın verdiği reklam kodunu koyar ve Google, havuzundan bir tane reklamı o 

kodun olduğu yerde gösterir. Bunun için de Google Adsense’e başvuru yapmak 

gerekmektedir. Google başvuruyu kabul ederse ancak internet sitesi reklamlarını 

yayınlayabilmektedir. Google’ın ödeme yapması için ise bir alt limiti bulunmaktadır. 

Türkiye için bu 200 TL civarındadır. Reklam geliri minimum 200 liraya ulaşırsa Google 

ödeme yapar, bu rakam 200 TL’nin altındaysa ödemesi bir sonraki ay yapılır. 

Buradaki handikap, Google reklam ücretlerinin oldukça düşük olmasıdır. Eğer 

bir haber sitesi sadece Google reklam gelirleriyle ayakta kalmak istiyorsa ya da buradan 

anlamlı bir gelir elde etmek istiyorsa, gerçekten önemli bir ziyaretçi ve sayfa 

görüntüleme sayısına ulaşması gerekmektedir. Örneğin haberler.com CEO’su Sümeyra 

Teymür, Google reklamlarından önemli bir gelir elde ettiklerini ve sitenin bu gelir 
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sayesinde kar ettiğini söylemektedir. Oysa dışarıdan özel bir reklam almadıklarını, tek 

gelirlerinin Google ve benzeri reklamstore, Maksat, Ligatus, Admatik gibi yerlerden 

aldıkları programatik reklamlar olduğunu söyleyen demokrathaber.org kurucusu 

Mehmet Göcekli, aylık reklam gelirlerinin 5000 TL olduğunu söylemektedir. Bunun en 

önemli nedeni bu iki sitenin ziyaretçi sayıları, dolayısıyla aldıkları reklamların 

görüntülenme sayılarıdır. Haberler.com’un günlük 2 milyon ziyaretçisi olmasına 

rağmen, demokrathaber.org için bu sayı günlük 40 bin kişi civarındadır.  

Daha amatör bir şekilde kendi ve iki arkadaşıyla bu işi yapan gazeteplus.com’un 

kurucusu Süleyman Ürkmez 3 yıllık sürede maksimum aylık reklam gelirinin 2500 TL 

olduğunu, son zamanlarda ise aylık 1000 TL civarında olduğunu söylemektedir. Yine 

tek başına kurduğu ve yürüttüğü istekadınlar.com sitesinin kurucusu Tülay Şubatlı da 

günlük ortalama 1000 ziyaretçisi olduğunu ve aylık programatik reklam gelirinin de 50 

dolar olduğunu söylemektedir. Göcekli programatik reklam ücretlerinin düşük olmasını 

şöyle dile getirmektedir:  

“Dışarıdan bu işleri bilmeyen insanlar, siteyi açıp baktığında her yerinde 

reklam görünce, sitenin her yeri reklam dolu, bunlar köşeyi dönüyordur 

diyebilir. Bir sitede çok reklam olması, o sitenin çok geliri olduğu 

anlamına gelmiyor. Aslında en iyisi en az reklamlı sitedir. Zengin olsak, 

durumumuz iyi olsa, biz de ya hiç reklam koymayız, ya da daha az 

reklam koyarız. Oraya reklam koymanız size gelir sağlamıyor aslında o 

reklamların gösterim oranlarının yüksek olması gerekiyor. Site trafiği çok 

yüksek olacak, tıklama oranları çok yüksek olacak, ki oradan bir gelir 

oluşacak. O gelirler de çok öyle yüksek rakamlar değil.  Ancak çoookkk 

yüksek trafiğiniz olursa az biraz reklam geliri oluşabilir”.  

 Özel Reklam 

Reklam veren firmalar, reklamlarını sadece Google’a vermemekte, bazen de 

istediği dijital gazetelere özel olarak da verebilmektedir.  

 “Diyelim Garanti Bankası yeni bir kampanya başlatacak dolayısıyla her 

yerde aynı anda reklamının çıkmasını istiyor. Bunun önemli bir ayağı da 

internet. O zaman gelip diyor ki ajansı aracılığıyla şu siteye şu kadar 

bütçe veriyorum, bu siteye bu kadar reklam veriyorum. Biz de ona göre 

gösteriyoruz. Tabi burada reklam fiyatları siteye göre değişiyor. Eğer 

marka bilinirliliğiniz varsa o zaman daha yüksek bütçeli reklam 
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alabilirsiniz. Mesela Garanti Bankası direk gelip haberler.com’a reklam 

veriyor ama reklam bütçesinin büyük çoğunluğunu da Google’dan 

gönderiyor” (haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür).  

Burada dikkati çeken bir husus, aynı firmanın reklamını hem Google’dan hem 

de özel olarak medya kuruluşuna vermesidir. Reklam veren firma, reklamını özel olarak 

verdiği zaman daha yüksek reklam ücreti öderken, Google aracılığıyla verdiğinde çok 

daha düşük ücretle yayınlar. Eğer dijital gazete bilinirliği yüksek bir gazeteyse, o 

firmanın kendisine Google aracılığıyla değil, özel olarak reklam vermesini şart 

koşabilmekte, başka bir deyişle firma üzerinde bir yaptırım uygulayabilmektedir. 

Cnnturk.com.tr İş ve İçerik Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, bunu şu şekilde dile 

getirmektedir:  

“Google reklamlarının birim maliyetleri çok düşük olduğu için biz 

kullanmıyoruz. Bizim kendi reklam ajansı aracılığıyla aldığımız reklam 

ücretlerinin yanında çok çok düşük. Hatta biz firmaların bize Google’dan 

reklam vermelerini engelleyebiliyoruz bile. Yani o firmanın gidip bizim 

kendi satış ofisimizden vermesi gerekiyor reklamı”. 

Görüldüğü gibi Google veya diğer programatik reklamlar, haberler.com ve pek 

çok dijital doğumlu haber sitesinin temel gelir kaynağı durumunda iken, cnntürk.com ya 

da hürriyet.com.tr, milliyet.com.tr gibi bir televizyon ya da gazetenin internet sitesi 

şeklindeki siteler –başka bir deyişle bir holding bünyesindeki internet siteleri tarafından 

hiç kullanılmamaktadır. 

Dışarıdan özel reklam alamadıklarını, sadece programatik reklamlarla ayakta 

kalmaya çalıştıklarını belirten dijital doğumlu gazete demokrathaber.org’un kurucusu 

Mehmet Göcekli bu durumun nedenini şöyle açıklamaktadır:  

“O tür reklam veren çok fazla olmuyor, zaten reklam vermek isteyen 

Google’a reklam veriyor, siz de oradan alıyorsunuz, yani kimse bir siteye 

özel olarak reklam vermiyor. Özel olarak reklam alabilen siteler var mı 

var. Kimler alıyor mesela, çok büyük ana akım haber siteleri. Habertürk, 

Milliyet, Hürriyet gibi günde bir milyonun üstünde sayfa gösterimi olan 

siteler alıyor, onlar da büyük firmalardan örneğin Halkbankası, Türkcell, 

Vodafone gibi yerlerden dijital reklam ajansları aracılığıyla ve çok 

yüksek meblağlarla reklam alıyorlar. Bir de niş bir alanda ise site, o site 

de özel reklam alabiliyor. Mesela hamilelikle ilgili haberler yapan bir 

site, hamile ürünleri satan yerlerden reklam alabiliyor. Biz de isteriz o tür 

reklamlar almak çünkü onların reklam ücretleri daha yüksektir”.  
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Sadece bu iki örnek bile bize dijital doğumlu haber sitelerinin bir holding 

bünyesinde yer alan haber siteleriyle rekabetinin eşit şartlar altında olmadığını 

göstermektedir. Dijital doğumlu gazetelerin sahip olduğu bu dezavantaj, o siteler bir de 

belli güç çevrelerine muhalif ya da eleştirel bir yayın çizgileri varsa bir kat daha 

artmaktadır. Halihazırda özel reklam almakta dezavantajlı konumda olan bu haber 

siteleri, eğer örneğin hükümete muhalif veya eleştirel tarzda bir gazetecilik yapıyorlarsa, 

tek gelir kaynakları olan programatik reklam almakta da güçlük çekiyorlar 

çekmektedirler. Çünkü reklam veren firmalar Google veya benzeri şirketlere reklam 

verirken bu tür haber sitelerinde reklamlarının çıkmamasını istemekte yani bir tür 

filtreleme uygulamaktadırlar. Duvar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, 

kendilerinin bu durumu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmaktadır:  

“Ağırlıklı olarak zaten reklam ajansları da o fikirdeler, firma sahipleri de 

yani hükümetin rahatsız olacağı yerlere reklam vermeme. Bu da zaten 

dört ya da beş diye bölebiliriz büyük reklam veren grubu doğal olarak bu 

alandan uzaklaştırdı. İşte otomotiv, bankacılık, telekomünikasyon, büyük 

perakende, turizm gibi… Bunlar tarafından yasaklı olduğumuz için onlar 

bize reklam vermediği için ki yüzde 90’ı bunlar- geri kalan yüzde 10’dan 

aldığımız pay Google standart reklam gelirleriyle bir olmuyor. 

Dolayısıyla yüksek tıklanma sayılarına ulaşsak bile karşılığı olan geliri 

elde edemiyoruz. Yani bu firmalar özel olarak bize reklam vermedikleri 

gibi bir de Google’a reklam verirken de ‘bizim reklamımızı şu şu 

sitelerde yayınlamayın’ diyorlar . Diyelim ben 100 bin tekil kullanıcıya 

ulaştığımda dünyanın neresinde olursam olayım aşağı yukarı bir para 

gelmesi lazım. Şu anda bizim sayfa görüntülenmesi veya ziyaretçi 

sayılarımız mesela Yunanistan’da olsa çok ciddi bir reklam geliri 

oluşturur ama demin söylediğim sebeplerden ötürü bu böyle olmuyor ”.  

Yukarıda programatik reklamların dijital doğumlu haber siteleri için bir gelir 

kaynağı olabileceğini; haber sitelerinin ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının 

artması oranında bu reklam türünden elde edeceği gelirin de artacağını vurgulamıştık. 

Topuz’un belirttiği durum, bazı haber siteleri için bunun geçerli olmayabileceğini, ne 

kadar fazla sayfa görüntüleme sayısına ulaşırsa ulaşsın yine de o oranda gelir elde 

edemediklerini göstermektedir. Bu da bu tür haber siteler için çifte bir dezavantaj 

yaratmaktadır.  
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Topuz bu durum nedeniyle kendilerine destek olmak ve ekonomik olarak ilişki 

kurmak isteyenlerin isimlerinin görülmesini istemeyerek destek olmak yönünde bir 

formül arayışı içinde olduklarını fakat bu durumun sürdürülebilir bir yöntem olmadığını 

söylemektedir:  

“Çünkü bir karşılığının, bir çıkarının olması gerekir. O da bizim 

prensiplerimizle uyumlu değil. Çünkü pratik olarak o yöne girmiş bir 

yayın kısa süre sonra afişe olur. Destek amaçlı işler batıda yaygın, 

Avrupa’da da yayınlar bağış eksenli ilişkilerle kendini sürdürebiliyor, 

burası için ise bunu yürütmek daha zor”.  

Topuz’un belirttiği reklam veren firmaların reklamlarını verirken belli dijital 

gazeteleri yasaklamaları yani filtrelemeleri tersi şekilde de yaşanabilmektedir. Reklam 

veren belli gazetelerin isimlerini vererek özellikle buralarda reklamının çıkmasını 

istemektedir: 

“…Mesela diyor ki Hürriyet’te çıkayım, Milliyet’te çıkayım. Bu şekilde 

direk bir hedefleme yapınca da bu sefer o reklamın birim fiyatı da 

yükselmiş oluyor.  Burada markanızın değeri çok önemli reklam alma 

açısından. Aynı görüntülemeyi sağlıyorsanız bile daha az biliniyorsanız 

daha düşük bütçe alıyorsunuz” (haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür).  

Özel reklamlar doğrudan reklamverenin dijital gazeteye reklam vermesi şeklinde 

gerçekleşebilirken, aynı zamanda reklam ajansları aracılığıyla da alınabilmektedir  

Reklam Ajansı aracılığıyla alınan reklamlar 

Alanda, reklam verenden aldığı reklamları medya organlarına dağıtan, bir nevi 

firmalar ve medya kuruluşları arasında aracılık yapan reklam veya ajansları 

bulunmaktadır. Belli bir fiyata reklam verenden aldığı reklamı üzerine kendi 

komisyonunu da koyarak medya kuruluşuna satar. Örneğin Medyanet böyle bir ajanstır. 

Ajans, bünyesinde bulunduğu Demirören Grup’un medya kuruluşlarına reklam 

sağladığı gibi, bu grup bünyesinde olmayan yerler için de aynı hizmet vermektedir. 

Örneğin 15 yıldır hizmet veren bir dijital gazete olan medyafaresi.com’un kurucusu ve 

sahibi Kubilay Tümen, son 7-8 yıldır Medyanet ile çalıştıklarını ve tüm reklam işleriyle 
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onların ilgilendiğini söylemektedir. Tümen, buradan aldıkları reklamlar için 

programatik reklama göre daha fazla ücret aldıklarını fakat programatik reklamların 

ücretlerini her ay almalarına rağmen, reklam ajanslarının ücretleri 4 ay sonra 

yatırdıklarını, bu sürenin ise internet sitelerinin kendilerini döndürebilmeleri için uzun 

bir süre olduğunu belirtmektedir:  

“Yerli ajanslar  4 ay vadeli çalışıyor. Yani reklam ücreti Google’a göre 

daha yüksek ama ücreti almak için 4 ay beklemek zorundasınız. Google 

ise bir önceki ayın ücretlerini bir sonraki ayın sonunda mutlaka ödüyor. 

O bizim işimize geliyor. Yani sistemi döndürmek, maaşları ödemek, 

vergileri ödemek için. Bu yüzden onlara tahsis ettiğim alanlara artık 

kendi Google reklam kodlarımı koydum”. 

Tümen, çoğu az sermayeyle kurulan ve gelir elde etmekte zorlanan dijital 

gazetelerin bu vadeli satıştan dolayı 4 ay bekleyecek gücü olmadığını bu yüzden Google 

reklamlarından daha düşük ücretler elde etmesine rağmen, bu reklam türünü tercih 

ettiklerini söylemekte bir anlamda “dijital doğumlu gazetelerin kendi kendilerini 

baltaladıklarını” ifade etmektedir:  

“Google reklamcılığı zaten düşük maliyetlerle düşük bütçelerle reklam 

verenlere uygun bir sistem, ama artık kurumsal firmalar da medyanetten 

ya da başka ajanslardan medya satın alması yapmak yerine belki 

Google’ı kullanarak daha ucuza getiriyorlar. O yüzden de reklam gelirleri 

düşüyor. Yani mesela bize eskiden medyanet üzerinden gelen bir 

reklamdan üç aşağı beş yukarı ne alacağımızı kestirirken şimdi artık 

Google’dan Akbank verdiği zaman bakıyorsun üç liraya beş liraya çok 

düşük maliyetlerle geliyor. Google’dan da vazgeçemiyorsun, şimdi 

Google’ın alanını kaldırsan öbür taraftan gelen şey zaten vade farkından 

dolayı değerini kaybeden bir hale geliyor. Bir taraftan çarkı da 

döndürmen lazım”.  

Tümen, bu ajansların bir diğer handikapının şeffaf olmamaları olduğunu da 

eklemektedir: “Büyük ajansla çalıştığınız zaman hem onlar kendi komisyonunu 

kesecek, verdikleri paranın da ne kadarını verecek ne kadarını vermeyecek, şeffaf değil 

sektör, ama Google şeffaf. Az da olsa kazandım ama ben kazandım” 

Özel reklamlar, reklam ajanslarının dışında dijital gazetenin kendi reklam ekibi 

aracılığıyla da alınabilmektedir.  
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Reklam-satış departmanı tarafından alınan reklamlar:  

Alanda az sayıda da olsa, kendi reklam-satış ekibine sahip dijital doğumlu 

gazeteler de bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bu reklam kanalı tüm dijital doğumlu 

haber siteleri tarafından kullanılan bir reklam kanalı ya da aracı değildir. Hatta çoğu 

dijital doğumlu haber sitesinde böyle bir departman bulunmamaktadır. Çünkü bu aynı 

zamanda bu alanda uzman personeller istihdam etmek anlamına gelmekte ve bu da ek 

bir maliyet oluşturmaktadır. Ve alandaki çoğu dijital gazetenin böyle bir maliyeti 

karşılayacak sermayeleri bulunmamaktadır. 

Tez kapsamında görüşülen siteler içerisinde haberler.com’un 4 kişilik bir reklam 

ekibi bulunmaktadır. Ama sitenin zaten 30 kişilik editöryal ekibi, sosyal medya ekibi, 

teknik ekip, yazılımcı ekip v.s ile birlikte toplam 70 kişilik bir kadrosu bulunmakta ve 

bu işi oldukça profesyonel bir şekilde yapmaktadır. Yine bir dijital doğumlu spor 

gazetesi olan sporx.com da aynı şekilde kendi bünyesinde bir reklam-satış departmanına 

sahiptir. Burası da Maximum İletişim Hizmetleri şirketi bünyesinde toplam 25 kişilik 

bir ekiple ve yine profesyonel olarak yayın yapan bir sitedir. Her iki site de ziyaretçi 

sayıları yüksek ve kar eden şirketlerdir.  

Fakat Türkiye’de çoğu dijital gazete bu ölçüde profesyonel olarak çalışmadığı 

için alanda hakim olan reklam kanalı programatik reklamlar ve bunun dışında bir de 

haber sitesi sahibinin kendi özel ilişkileri dolayısıyla aldığı reklamlar olarak öne 

çıkmaktadır. 

Dijital gazete sahibi kanalıyla alınan özel reklamlar 

Çoğu bir şahıs sahipliğinde  pazara giren dijital doğumlu haber siteleri, ek olarak 

firma sahibinin kendi kişisel ilişkilerinden reklam alma yöntemiyle pazardaki 

eşitsizliklerle başa çıkmaya, gelirlerini artırmaya ve ayakta kalmaya çalışmaktadır. 
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Örneğin duvar.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, dışarıdan bir reklam 

ajansıyla çalışmadıklarını, ayrı bir reklam ekiplerinin de olmadığını ve reklam alma 

işini yatırımcıların (gazete sahiplerinin) kendisinin üstlendiğini belirtmiştir. Ayrıca 

kendilerinin özellikle kültür-sanat çevrelerinden daha fazla reklam aldıklarını ve 

örneğin kültür sanat editörleri ve o alanda iş üreten muhabirlerin de bu çevrelerle 

kurdukları ilişkiler sonucunda reklam alabildiklerini de eklemiştir. Tabi ki bu bütün 

dijital doğumlu gazetelerde genel bir eğilim olarak ortaya çıkan bir reklam kanalı 

olmadığı gibi, sadece buna dayanarak sürdürülebilirliği sağlamak ise zordur. 

Bir gazete veya televizyonun internet sitesi için oldukça amatör olan bu yöntem, 

çoğu dijital doğumlu gazete için çok kullanışlı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim hiçbir holding sahibi bünyesinde bulunan yayın organları için özel ilişkilerini 

kullanarak reklam almaz, buna ihtiyaç duymaz. Çünkü her holding bünyesinde hem o 

medya grubuna ait reklam ajansı, hem de her yayın organının kendisine ait reklam 

birimi bulunmaktadır. Örneğin tez için görüşme yapıldığı sırada Doğan Medya Grubu 

bünyesinde bulunan, sonra ise Demirören Medya Grubuna geçmiş olan cnnturk.com.tr 

yetkilisi Umut Katırcı, cnnturk.com.tr için reklamlarının hem Doğan Medya Grubuna 

ait Medyanet reklam ajansı aracılığıyla hem de cnnturk.com.tr’nin kendi reklam birimi 

aracılığıyla aldıklarını belirtmiştir. Reklamlarının çoğunu Medyanet aracılığıyla 

aldıklarını belirten Katırcı, reklamları paket şeklinde aldıklarını da eklemiştir. Yani 

cnnturk.com.tr’ye alınan reklam, hem cnn türk televizyonunda, hem internet sitesinde 

çıkmak üzere alınır. Bu diğer dijital doğumlu haber siteleri karşısında cnnturk.com.tr’yi 

oldukça avantajlı bir duruma getirmektedir. Çünkü reklamverenler için televizyon hala 

en önemli yatırım aracıdır ve reklamının televizyonda çıkması o reklamı vermesi için 

oldukça ikna edici bir faktördür. Başka bir deyişle cnnturk.com.tr bir haber sitesi olarak 

reklam almak için dijital doğumlu haber siteleri kadar uğraşmak zorunda değildir. 

Çünkü ilk olarak marka bilinirliğinin ve televizyonun avantajını kullanmakta, ikinci 
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olarak da -hem Medyanet’teki hem kendi reklam ekibinde çalışan personel göz önünde 

bulundurulduğunda-, çok sayıda personel istihdam etmeyi sağlayacak sermayelerinin 

olmasının avantajını kullanmaktadır.  

Katırcı, bütün bu avantajlara rağmen, kendilerinin bile pazarda, kendilerinden 

isim ve marka olarak daha fazla bilinen sitelere göre daha dezavantajlı olduklarını şöyle 

dile getirmektedir:  

“…Bazen bizim için bile dezavantaj çünkü, bizden daha tanınmış 

Hürriyet, Milliyet var. Bir kampanya çıkacağı zaman bir ajans bu 

kampanyayı dağıtacağı zaman en büyüklerden başlıyor. Bazen bize bile 

sıra gelmiyor ki o diğer küçük, bağımsız haber sitelerine hiç 

gelmeyebilir. Ama burada işte Google reklamları onlar için bu sıkıntıları 

çözebiliyor. Bir avantaj sağlayabiliyor”.  

4.3. Türkiye’deki Yerel Dijital Doğumlu Gazetelerin Genel Görünümü 

Jenkins ve Nielsen, dört Avrupa ülkesinde (İngiltere, Almanya, Fransa ve 

Finlandiya), 48 yerel basın yetkilisiyle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarına dayanarak 

hazırladıkları Dijital Haberler Raporu’nda, basın sektörünün karşı karşıya olduğu tiraj 

ve reklam gelirlerindeki azalma zorluğunu yerel medya kuruluşlarının da yaşadığını 

bulgulamışlardır. Ve bu durum onlarda, editöryal üretim süreçlerini yeniden 

düzenlemeleri ve web siteleri, dijital uygulamalar, video ve sosyal platformlara yatırım 

yaparak dijital dönüşüme cevap verme konusunda baskı yaratmaktadır (2018: 9). 

Hemen hemen hepsi, gittikçe kalabalıklaşan dijital medya ortamında çevrimiçi ortam ve 

trafikten para kazanmanın yanı sıra, okuyucuları çekmenin yollarını bulmakta da 

zorlandıklarını belirtmiştir (Jenkins ve Nielsen, 2018: 10). 

Ulusal haber kuruluşları gibi, yerel haber kuruluşları da trafiklerinin büyük bir 

bölümünü mobil cihazlardan, arama motorlarından ve sosyal medyadan almakta ve 

çevrimiçi haber videosuna yatırım yapmaktadırlar (Cornia vd.’den aktaran Jenkins ve 

Nielsen, 2018: 21). Pek çoğu Facebook’un trafik almada kilit rolde olduğunu 

düşünmektedir (Jenkins ve Nielsen, 2018: 26) 



 

142 

Tez kapsamında analiz edilen yerel dijital doğumlu gazeteler, ulusal dijital 

gazetelerle benzer bir şekilde alanda karşılaştıkları en büyük zorluğun ekonomik 

olduğunu söylemektedirler.  

Görüşme yapılan ve görüşme sorularını cevaplayanların çoğuna göre bunun en 

önemli nedeni, internet gazeteciliğinin hala yeterince ciddiye alınmamasıdır. Ulusal 

gazetelerle benzer bir şekilde yereldeki görüşmeciler de hem reklam veren firmaların 

hem de resmi kurumların reklam verirken daha çok gazete ve televizyonlara reklam 

vermeyi tercih ettiğini belirtmektedirler. Başka bir deyişle yerel dijital gazeteler de 

ulusal dijital gazeteler gibi geleneksel medyayla rekabet edememektedir. Ayrıca yerel 

basılı gazetelerin Basın İlan Kurumundan reklam almalarına rağmen dijital gazetelerin 

alamıyor olması da, dijital gazetelerin en önemli dezavantajı olarak ortaya çıkmaktadır:  

“İnternet siteleri (günlük veya haftalık gazete çıkarmıyorsa) basın ilan 

kurumundan destek alamıyor. Kurum ve kuruluşlar resmi destek 

sağlamıyor. Yerel yönetimler her ne kadar haberleri internetten 

yayınlatsa da desteği televizyon ve gazetelere veriyor. İnternet sitelerinin 

yasayla bir standarda alınması zorunlu.  Kamu desteği de almalı ki özgün 

haber üretsin ve personel çalıştırabilsin” (malatyasonhavadis. com sahibi 

Kemal Turgut Göle). 

Yereldeki dijital gazetelerin yeterince ciddiye alınmamaları sadece reklam 

alırken değil, haber yaparken de kendini göstermektedir. Ankaradanhaber.com Genel 

yayın önetmeni Olcay Eşgi, alanda karşılaştıkları en büyük zorluğun bu olduğunu 

söylemektedir:  

“Siz bir televizyon ya da bir gazete olarak bir habere gittiğinizde sizi 

ciddiye alıyorlar fakat internet sitesi olarak gittiğinizde ciddiye 

alınmıyorsunuz ve saygı görmüyorsunuz. Oralara yapacağı açıklamayı 

sana yapmıyor mesela, oralara yapmayı tercih etmiyor. Bir haberle ilgili 

randevu alırken bile zorlanıyorsunuz, randevu bile vermiyor” 

(ankaradanhaber Genel yayın Yönetmeni-Olcay Eşgi).  

Adanahaber.com sahibi Hüseyin Bayrak da, hem haber hem de reklam 

konusunda internet gazetelerine yönelik ön yargılar olduğunu belirtirken bu önyargılara 

sadece firma ve resmi kurumların değil, basılı gazetelerin ve gazetecilik derneklerinin 

de sahip olduğunu söylemektedir:  
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“Alana ilk girdiğimizde öncelikle basılı gazetelerden tepki aldık ve halen 

bütün başvurularımıza rağmen gazeteciler cemiyeti üyeliğimizi kabul 

etmemektedir. İnternet medyası özellikle yerelde basılı yayından daha 

fazla kişiye ulaşmasına rağmen basın kurumu olarak 

değerlendirilmemekte. Bu nedenle akreditasyonlar konusunda sorunlar 

yaşıyoruz. Ayrıca reklam alma konusunda hala ön yargıları aşamıyoruz”.  

Görüşmeciler içinde bu duruma farklı bir açıdan yaklaşan, kendileri için en 

önemli sorunun dışarıdaki ön yargılardan ziyade bu alandaki popülasyon olduğunu 

söyleyenler de bulunmaktadır. Örneğin esgündem.26.com Genel yayın Yönetmeni Ayşe 

Kaytan Uçak, çok fazla internet sitesi olmasının hem okuyucunun kafasını 

karıştırdığını, hem de reklam verenleri ürküttüğünü söylemektedir. Uçak, bu durumun 

bu alanın gelişmesini engelleyen çok önemli bir faktör olduğunu ve yasal bir 

düzenlemenin şart olduğunu da belirtmektedir. 

Tıpkı ulusal dijital gazetelerde olduğu gibi yerel dijital gazetelerde de reklam 

dışında bir gelir kaynağı yoktur ve başka bir iş modeli denemesine de rastlanmamıştır. 

Fakat ulusal gazetelerle bir farklılık olarak; ulusal çapta yayın yapan dijital doğumlu 

gazetelerin en büyük gelir kaynağı Google reklamlarıyken, yerel gazetelerde bu oran 

daha düşüktür. Bunun en önemli nedeni Google’dan reklam almak için özgün içerik 

üretiyor olmaktır. Yerel gazeteler çoğunlukla ajans haberlerini ya da STK’lar veya 

resmi kurumlardan gelen basın bültenlerini haber olarak kullanmaktadırlar. Çoğu kendi 

özel haberlerini de yapmaktadır fakat bu günlük bir en fazla birkaç haberle sınırlı 

kalmaktadır, geri kalan içerik diğer internet siteleriyle aynıdır. Örneğin bir görüşmeci, 

özel haberlerinin tüm haberler içindeki oranının ancak yüzde on olduğunu belirtmiştir:  

“Özel haberlerimiz köşe yazıları dahil ancak yüzde on kadardır.  Diğer 

kaynaklarımız büyük ölçüde kamu bültenleri” (malatyasonhavadis sahibi 

kemal Turgut Göle) 

Yerel dijital gazeteler içinde bir haber ajansına abone olma oranı ulusal 

çaptakilere göre daha azdır. Bunun en önemli nedeni tabi ki ekonomiktir. Örneğin 

afyonkenthaber.com sahibi Mustafa Şengül, sadece internet sitesinden para kazanan ek 

işi olmayan birinin ajans aboneliğini karşılamasının mümkün olmadığını söylemektedir:  
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“Bir haber ajansına abone değiliz. Çünkü haber ajansları aylık yüksek 

miktarlarda abonelik parası istiyorlar. Sadece internet siteniz var ve bu 

siteden para kazanıyorsanız abonelik ücretlerini karşılamanız çok zor” 

(afyonkenthaber.com sahibi Mustafa Şengül).  

Görüşmecilerin çoğu tek başına ya da az muhabirle çalışmaktan dolayı hem iş 

yükünün fazla olmasının hem de özgün içerik üretmek için yeterince zaman 

bulamamanın en önemli sorunları olduğunu dile getirmektedir. Bunun nedeni de yine 

eleman istihdam etmek için yeterli gelire sahip olmamalarıdır.  

Hepsi de bu alanda öne çıkıp sürdürülebilir olmanın yolunun yeterli sayıda 

yetişmiş muhabire sahip olmak olduğunu, bu işi amatörce tek başına sürdürmenin zor 

olduğunu söylemektedir. Çünkü özgün içerik oluşturmak ancak bu sayede mümkün 

olmaktadır:  

“Öncelikle kurumsal olmalı, profesyonel ekip olmalı. Çalışma 

koşullarının gerektirdiği alet ve ekipmanları olmalı. Ne kadar özgün 

içerik üretse de web üzerinden çeşitli SEO ve benzeri çalışmalarla sitenin 

belli bir seviyede tutulması önemli” (malatyasonhavadis. com sahibi 

Kemal Turgut Göle).  

“Bu iş bir ekip işidir. 1-2 kişi ile bu işi sürdürseniz dahi başarılı 

olamazsınız. Asayiş haberi, spor haberi, magazin haberi gibi her alanda 

bir ilgilenen personelinizin mutlaka olması ve her alanın haberini yapan 

kişinin haberini kendi girmesi gerekmektedir (afyonkenthaber.com sahibi 

Mustafa Şengül) 

Ankaradanhaber.com Genel Yayın Yönetmeni Olcay Eşgi ise alanda 

sürdürülebilir olmanın yolunun öncelikle ekonomik yetkinlik, sonra da 

siyasilerle kurulan ilişkiler olduğunu söylemektedir. Eşgi örneğin Ankara’daki 

yerel dijital gazeteler arasında da sırf hükümeti destekleyen tavrından dolayı 

yüksek miktarda reklam gelirlerine ve de bilinirliğe sahip internet siteleri 

olduğunu da belirtmiştir:  

“Belli bir yere gelmek, öncelikle maddi gücünüzün olmasına bağlı. 

Yeterince reklam alamaz ve gelir elde edemezseniz, alanda var 

olamazsınız. Ve hem haber anlamında hem reklam anlamında yerel 

kuruluş, belediye ve sivil toplum örgütleriyle iyi ilişkiler kurmaya bağlı. 

Yani biraz bulunduğumuz ortamda yaptığın haberin siyasi yönüne de 

bağlı. Şu anda hükümeti öven haberler yaparsan ona göre de popülariten 

ve reklam gelirin de artar.” 
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Görüldüğü üzere, yereldeki dijital gazeteler de aslında ulusal yayın yapan dijital 

gazetelerle çok benzer bir haber ve reklam piyasası içerisinde faaliyet göstermektedir. 

Yapılan görüşmelerden alana dair temel noktalar aktarıldıktan sonra tezin bundan 

sonraki kısmında 168 yerel dijital doğumlu gazetenin yetkililerine uygulanan anket 

sonuçları analiz edilecektir.  

4.3.1. Sahiplik Yapıları 

- Ankete katılan dijital gazetelerin yarısından fazlası (yüzde 52) 7 yıldan daha 

fazla zamandır faaliyet göstermekte, sadece yüzde 2‘si bir yıldan daha az zamandır 

alanda bulunmaktadır. Yüzde 15,8’i ise 5 ile 7 yıl arasında bir aralıkta faaliyet 

göstermektedir. Başka bir deyişle ankete katılan 168 yerel dijital doğumlu gazetelerin 

yüzde 70’i en az beş yıldır faaliyet göstermektedir.  

 

Grafik 4.1. Yerel dijital gazetelerin hizmet yılları 

 

- Haber sitesi sahiplerinin yüzde 82,7’si gazetecidir. Bu oran bize Türkiye’de 

yerel dijital gazetecilik alanının büyük oranda başka mesleklerden gelen kişilerin hakim 

olduğu değil, mesleği gazetecilik olan kişilerin hakim olduğu bir alan olduğunu 

göstermektedir.  
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Grafik 4.2. Yerel dijital gazetelerin sahiplerinin meslekleri  

 

- Yereldeki dijital doğumlu gazete sahiplerinin yarısından fazlasının (yüzde 53) 

aynı zamanda yerel basılı gazetesi de bulunmaktadır. (Bunun anlamı görüşülen dijital 

doğumlu gazete sahiplerinin o dijital doğumlu gazete dışında farklı isimli bir basılı 

gazetesinin bulunduğudur. Yani o dijital gazete, basılı gazetenin internet sitesi değildir). 

Yarıya yakını ise (yüzde 48) birden fazla dijital doğumlu gazete sahibidir.  

Grafik 4.3. Yerel dijital gazete sahiplerinin medya alt sektörlerinde faaliyetleri 
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4.3.2. Çalışma, Personel ve Ücretler 

- Dijital doğumlu gazete sahiplerinin yalnızca yüzde 19’u gazeteyi tek başına 

çıkarmaktadır. Yüzde 12’sinde gazete sahibi dışında 3 editör, yüzde 11’inde ise 3’ten 

fazla editör çalışmaktadır. Alanın büyük kısmını ise (yaklaşık yüzde 58), bir ya da iki 

editörle çalışan gazeteler oluşturmaktadır.  

Grafik 4.4. Yerel dijital gazetelerde çalışan editör sayısı 

 

- Dijital doğumlu gazetelerin yüzde 65’inde editörlere 1000-2000 TL arası 

ücret ödenmektedir. Buradan bu ücretin asgari ücret üzerinden belirlendiği sonucu 

çıkarılabilir25. Yüzde 20’sinde editöre 1000 liradan daha az bir ücret ödenmekte, sadece 

yüzde biri tek bir editöre 3000 liranın üzerinde ücret ödemektedir. Dolayısıyla yerel 

dijital gazetelerde editöre ağırlıklı olarak asgari ücret ödendiğini söyleyebiliriz. Diğer 

taraftan 1000 liradan daha az ücretle çalışan yüzdenin de az olmaması hem alandaki 

dijital gazetelerin yeterli gelir elde edememesiyle hem de çalışana yatırım 

yapılmamasıyla açıklanabilir.   

 

 

                                                           
25  Anket soruları 2018 Aralık ayında gönderilmiş ve yanıtları da aynı zamanda alınmıştır. O tarih 

itibariyle asgari ücret net olarak 1.603 TL’dir.  



 

148 

Grafik 4.5. Yerel dijital gazetelerde editör ücretleri 

 

- Yerel dijital doğumlu gazetelerin elde ettikleri özel reklam gelirleriyle 

çalıştırdıkları editör sayısını karşılaştırdığımızda, özel reklam gelirlerinin arttıkça 

çalışan editör sayısının da arttığını görmekteyiz. Örneğin gelirler arttıkça ikinci editör 

çalıştırma oranı da artmaktadır. Ve en yüksek gelir aralığı olan 9000 TL ve üzeri özel 

reklam gelirine sahip olan gazetelerin yarısı üç ve daha fazla editör çalıştırmaktadır. Bu, 

dijital gazetelerin gelirleri arttıkça bu gelirleri personel istihdam etmek için başka bir 

deyişle yine gazeteye yatırım yapmak için kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu 

sonuç, ulusal düzeyde yayın yapan dijital doğumlu gazetelerle de benzerlik 

göstermektedir. Ulusal dijital doğumlu gazetelerle yapılan görüşmelerde de, gazete 

yetkilileri daha fazla gelir elde etmeleri halinde bunu öncelikle editör istihdam etmek 

için kullanacaklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.3.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama özel reklam gelirlerine göre gazetede 

çalışan editör sayısı (%) 

 

 

İnternet sitesinde kaç editör 

çalışıyor? 

Benim 

dışımda 1 

Benim 

dışımda 2 

Benim 

dışımda 3 

Aylık ortalama özel reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL arası 35,8  23,5  8,6  

3001-5000 TL arası 33,3  33,3  18,5  

5001-7000 TL arası 20,0  40,0  20,0  

7001-9000 TL arası 40,0  40,0  20,0  

9001 TL ve üzeri 12,5  12,5  18,8  

Cevap yok 29,2  16,7  4,2  

Total 31,0 25,0  11,9  

 

İnternet sitesinde kaç editör çalışıyor? 

Benim 

dışımda 3 ve 

daha fazla 

Cevap yok Tek başıma 

Aylık ortalama özel reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL arası 6,2   25,9   

3001-5000 TL arası 7,4  3,7  3,7   

5001-7000 TL arası 20,0    

7001-9000 TL arası    

9001 TL ve üzeri 50,0   6,3   

Cevap yok  16,7  33,3   

Total 10,7 3,0  18,5  

Aynı şekilde çalışan editör sayısı arttıkça da, bu gazetelerin gelirleri artmaktadır. 

Bu da gazeteye yatırım yaptıkça bunun gelirlere yansıdığını göstermektedir.  
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Tablo 4.4.  Yerel dijital gazetelerde çalışan editör sayısına göre gazetelerin aylık özel 

reklam geliri (%) 

 

Aylık ortalama özel reklam geliriniz ne kadar? 

Total 1000-3000 

TL arası 

3001-5000 

TL arası 

5001-7000 

TL arası 

7001-9000 

TL arası 

9001 TL ve 

üzeri 

Cevap 

yok 

İnternet 

sitesinde 

kaç editör 

çalışıyor? 

Benim dışımda 1 55,8  17,3  5,8  3,8  3,8  13,5  100,0 

Benim dışımda 2 45,2  21,4  14,3  4,8  4,8  9,5  100,0 

Benim dışımda 3 35,0  25,0  15,0  5,0  15,0  5,0  100,0 

Benim dışımda 3 ve 

daha faz 
27,8  11,1  16,7   44,4   100,0 

Cevap yok  20,0     80,0  100,0 

Tek başıma 67,7  3,2    3,2  25,8  100,0 

Total 48,2 16,1  8,9  3,0  9,5  14,3  100,0  

4.3.3. Ulaştıkları Kitle 

-  Ankete katılan yerel dijital doğumlu gazetelerin yüzde 30’unun aylık ortalama 

ziyaretçi sayısı 70 bin ve 100 bin arasındadır. Burada ankette bir hata olarak yüz bin 

üzeri seçeneği konmamıştır. Ankete katılan birkaç kişi arayarak ziyaretçi sayılarının yüz 

binin çok üzerinde olduğunu belirmiştir. Fakat kendilerine genel olarak bulundukları 

illerde ortalamanın bu olup olmadığı sorulduğunda kendilerinin uzun yıllardır bu işle 

uğraştığı için bilinirliliklerinin olduğunu diğer dijital gazeteler göz önüne alındığında bu 

sayıların çok daha düşük olduğunu da söylemişlerdir. Nitekim cevapların çoğu, bu 

aralıktan sonra gelen en yüksek yüzde aralığı olan 50-70 bin ya da 30-50 bin aralığında 

değil 10-30 bin aralığındadır (yüzde 27). Alandaki yerel dijital doğumlu gazetelerin 

aylık ortalama ziyaretçi sayıları ağırlıklı olarak 10 ila 70 bin arasında ölçülmüştür 

(yüzde 57). 
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Grafik 4.6. Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama ziyaretçileri (%) 

 

4.3.4.  Giderler 

- Ankete katılan yerel dijital doğumlu gazetelerin yüzde 61’inin giderleri 

arasında haber ajanslarının bulunduğu görülmektedir. Yüzde 67’si ise kira giderlerinin 

olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla alanda homeoffice çalışma yerine ofis ortamında 

çalışmanın hakim olduğu söylenebilir. Yüzde 63’ünün giderleri arasında ise personel 

giderleri bulunmaktadır. Bu oran “gazetede kaç editör çalışıyor” sorusuna verilen 

yanıtlardan daha azdır (O soruya verilen yanıtlarda, gazeteyi personel olmadan tek 

başına çıkaranların oranı yüzde 19’dur). Buradan yaklaşık yüzde 18’lik bir kısmın 

editör çalıştırdığı fakat editör ücretini giderleri arasında belirtmediği görülmektedir. Bu, 

örneğin çalışan editörün gönüllü çalıştığı anlamına gelebilir veya çalışan editör, maaş 

karşılığında değil de gazeteye alınan reklamlardan aldığı pay karşılığında çalışıyor 

olabilir. Ulusal dijital gazete yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bu şekilde çalışan 

gazetelere de rastlanılmıştır26. Ayrıca gazetelerin yüzde 94’ü web hosting, yüzde 64’ü 

ise web işletim giderlerinin giderleri arasında olduğunu belirtmiştir.  

  

                                                           
26  Ayrıca tezin yazarı, daha önce Antalya’da yerel bir gazetede çalışırken yerel gazeteler düzeyinde bu 

çalışma şeklinin oldukça yaygın olduğunu gözlemleme imkanı bulmuştur.  
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Grafik 4.7. Yerel dijital gazetelerin giderleri (%) 

 

- Ankete katılan dijital gazetelerin aylık ortalama gideri en yüksek oranla 

(yüzde 30)  1000 TL ile 3000 TL arasındadır. Buna yakın bir oranla, yüzde 25’inin ise 

1000 TL’den daha azdır. Yüzde 20’sinin aylık gideri 3000 ile 5000 TL arasında iken, 

yüzde 16’sının ise 7000 TL’den daha fazladır.  

Grafik 4.8. Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama giderleri (%) 

 

4.3.5. Gelirler 

- Ankete katılan dijital gazetelerin yüzde 40’ı Google ve benzeri programatik 

reklamlardan gelir elde etmektedir. Özel reklam alanların oranı ise bunun çok 
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üstündedir. Yüzde 82’si özel firmalardan birebir reklam almaktadır. Programatik 

reklamların oranının az olması, bu gazetelerin buradan gelir etmeye yetecek kadar 

ziyaretçi sayılarına sahip olmamasıyla açıklanabilir. Çünkü buradan elde edilen gelir, 

sayfanın ziyaret edilme sayısıyla doğru orantılıdır. Ulusal düzeyde yayın yapan dijital 

doğumlu gazetelerin hemen hemen hepsi programatik reklamları kullanırken, yerel 

dijital gazetelerin yarısından daha azının bu kategorideki reklamları kullandıkları 

görülmektedir. Ulusal gazetelerin bu reklamlardan elde ettikleri gelirler düşük olsa da, 

yine de gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun en önemli nedeni, ulusal 

düzeydeki dijital doğumlu gazetelerin geleneksel medyanın (basılı gazete ve 

televizyonların internet siteleriyle aynı reklam pazarında rekabet ediyor olmalarıdır. Bu 

rekabet nedeniyle dijital doğumlu gazeteler özel reklam pastasından çok küçük bir pay 

alabilmekte, bu nedenle programatik reklam gelirleri onlar için daha önemli olmaktadır. 

Başka bir deyişle bu gazeteler özel reklam alamadıkları için programatik reklam 

neredeyse tek gelir kaynağı haline gelmektedir. Yerel dijital doğumlu gazeteler ise daha 

küçük bir reklam pazarında rekabet ettikleri için, bu düzeyde yayının niteliği de önemli 

olmakla birlikte özel ilişkiler reklam almakta daha etkilidir. Bu düzeyde de dijital 

doğumlu gazeteler reklam almak için gazete ve televizyonların internet siteleriyle 

rekabet etmektedirler fakat ankete katılan dijital gazete sahiplerinin yarısından 

fazlasının aynı zamanda basılı gazete sahibi olduğu göz önünde bulundurulursa, bu 

gazetelerin özel reklam almak konusunda bu durumun avantajını kullandıklarını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Gazetelerin yüzde 63’ü, belediye ve resmi kurumlardan 

reklam alırken, yüzde 43’ü tanıtım yazısı, yüzde 55’i de haber reklam kullanmaktadır. 

Yüzde 8’i ise bağış ve sponsorluk kullanmaktadır (Bu kategoriyle, gazete sahibinin 

kurduğu özel ilişkilerden aldığı bağışların kastedildiği düşünülmektedir).  Yerel 

gazeteler için belediye ve resmi kurumlardan özellikle dini ve milli bayram gibi önemli 

günlerde aldıkları ilanlar ve yerel ve genel seçim zamanlarında milletvekili veya 
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belediye başkan adaylarından aldıkları reklamlar, çok önemli gelir kaynaklarıdır. Ulusal 

düzeydeki dijital gazetelerle kıyaslandığında yereldeki dijital gazetelerin reklam 

gelirleri daha çeşitlidir denilebilir. Bunun yanında bu sayılan reklam çeşitlerinden (özel 

reklam, belediye ilanları, seçim reklamları) elde ettikleri gelir, programatik reklam 

gelirlerine göre çok daha yüksektir. Programatik reklam ücretlerinin çok düşük olduğu 

tezde daha önce belirtilmiştir. Yerelde faaliyet gösteren dijital gazetelerin bu nedenle 

de, diğer gelir elde etme yöntemlerine daha fazla ağırlık verdiği, programatik reklamı 

kullanmayı tercih etmediği söylenebilir.  

Grafik 4.9. Yerel dijital gazetelerin gelir kaynakları (%) 

 

- Katılımcıların yüzde 63’ü aylık programatik reklam gelirlerinin 1000 TL’den 

daha az olduğunu belirtmiştir. Programatik reklamdan elde edilen gelirlerin az olması,  

az önce bahsedildiği gibi az sayıda ziyaretçi sayısına sahip olunmasıyla ilgili olabilir. 

Yaklaşık yüzde 24’ü ise 1000 ile 3000 TL arasında gelir elde etmektedirler. 3000 TL ve 

üzeri reklam gelirine sahip olanların oranı sadece yüzde 14’tür. Dolayısıyla yereldeki 

dijital doğumlu gazetelerin programatik reklam gelirleri (yaklaşık yüzde 87’lik oranla) 

en fazla aylık 3000 TL’dir denilebilir.  
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Grafik 4.10.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama programatik reklam gelirleri (%) 

 

- Yukarıda da bahsedildiği üzere, ziyaretçi sayısıyla programatik reklam 

arasında doğrudan bağlantı vardır. Bu iki soruya verilen yanıtlar ile çapraz tablo 

oluşturulduğunda bu bağlantı görülebilmektedir. Aylık 10 binin altında ziyaretçi sayısı 

olan dijital gazetelerin aylık programatik reklam geliri en fazla 3000 TL olarak 

gözlenirken, 10 binin üzerinde tıklanan siteler için bu rakam 7000 TL ve üzerine 

çıkabilmektedir. 
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Tablo 4.5.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama ziyaretçi sayısına göre programatik 

reklam geliri (%) 

 

 

Programatik reklam alıyorsanız aylık reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000 TL’den 

az 

1000-3000 TL 

arası 

3001-5000 TL 

arası 

Aylık ortalama ziyaretçi 

sayınız ne kadar? 

10 bin altı 42,9  19,0   

10-30 bin 38,6  18,2  2,3  

31-50 bin 22,2  14,8  7,4  

51-70 bin 54,5  9,1   

71-100 bin 44,9  14,3  4,1  

Cevap yok 20,0    

Total 39,9 14,9  3,0  

 

Programatik reklam alıyorsanız aylık reklam 

geliriniz ne kadar? 

5001-7000 

TL arası 

7001 TL 

ve üzeri 
Cevap yok  

Aylık ortalama ziyaretçi 

sayınız ne kadar? 

10 bin altı   38,1  100,0 

10-30 bin  4,5  36,4  100,0 

31-50 bin  3,7  51,9  100,0 

51-70 bin 4,5   31,8  100,0 

71-100 bin 2,0  8,2  26,5  100,0 

Cevap yok   80,0  100,0 

Total 1,2 4,2  36,9  100,0  

- Katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 56) aylık ortalama özel reklam 

geliri en düşük aralık olan 1000-3000 TL arasındadır. Sadece yüzde 15’i 7000 TL ve 

üzerinde özel reklam gelirine sahiptir. Yani ortalama yüzde 75’inin aylık ortalama özel 

reklam geliri 1000-5000 TL arasındadır. 
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Grafik 4.11.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama özel reklam gelirleri (%) 

 

- Aylık ziyaretçi sayısı ile özel reklam gelirleri arasında da doğru bir orantı 

olduğu gözlenmiştir. 10 bin ve altı ziyaretçi sayısı olan sitelerin yüzde 71’inin özel 

reklam geliri 1000-3000 TL arası iken, 9000 TL ve üzeri özel reklam geliri olan 

sitelerin yarısını 70-100 bin arası tıklanma sayısı olan siteler oluşturmaktadır. 

Tablo 4.6.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama ziyaretçi sayısına göre özel reklam 

gelirleri  

 

Aylık ortalama özel reklam geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL 

arası 

3001-5000 TL 

arası 
5001-7000 TL arası 

Aylık ortalama ziyaretçi sayınız 

ne kadar? 

10 bin altı 71,4    

10-30 bin 52,3  13,6  11,4  

31-50 bin 51,9  25,9   

51-70 bin 45,5  22,7  9,1  

71-100 bin 38,8  18,4  16,3  

Cevap yok    

Total 48,2 16,1  8,9  

 

Aylık ortalama özel reklam geliriniz ne kadar? 

7001-9000 TL 

arası 

9001 TL ve 

üzeri 
Cevap yok  

Aylık ortalama ziyaretçi 

sayınız ne kadar? 

10 bin altı 4,8  4,8  19,0  100,0 

10-30 bin 4,5  4,5  13,6  100,0 

31-50 bin  7,4  14,8  100,0 

51-70 bin 9,1  9,1  4,5  100,0 

71-100 bin  16,3  10,2  100,0 

Cevap yok  20,0  80,0  100,0 

Total 3,0 9,5  14,3  100,0  
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Tablo 4.7.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama özel reklam gelirlerine göre ziyaretçi 

sayıları (%) 

 

Aylık ortalama ziyaretçi sayınız ne kadar? 

10 bin altı 
10-30 

bin 
31-50 bin 51-70 bin 

Aylık ortalama özel reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL arası 18,5  28,4  17,3 12,3  

3001-5000 TL arası  22,2  25,9 18,5  

5001-7000 TL arası  33,3   13,3  

7001-9000 TL arası 20,0  40,0   40,0  

9001 TL ve üzeri 6,3  12,5  12,5 12,5  

Cevap yok 16,7  25,0  16,7 4,2  

Total 12,5 26,2  16,1  13,1 

 
Aylık ortalama ziyaretçi sayınız ne kadar? 

71-100 bin Cevap yok  

Aylık ortalama özel reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL 

arası 
23,5   100,0 

3001-5000 TL 

arası 
33,3   100,0 

5001-7000 TL 

arası 
53,3   100,0 

7001-9000 TL 

arası 
  100,0 

9001 TL ve üzeri 50,0  6,3  100,0 

Cevap yok 20,8  16,7  100,0 

Total 29,2 3,0  100,0  

- Ankete katılan dijital gazetelerin gelir ve giderlerini karşılaştırdığımızda 

gelirleri yüksek olan gazetelerin giderlerinin de yüksek olduğunu görmekteyiz. En 

yüksek gelir aralığı olan 9000 TL ve üzeri özel reklam gelirine sahip olan internet 

sitelerinin çok büyük bir kısmının (yüzde 81) en yüksek gider aralığı olan 7000 TL ve 

üzerinde gideri bulunmaktadır. 
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Tablo 4.8.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama özel reklam gelirlerine göre giderleri 

(%)  

 

Aylık ortalama gideriniz ne kadar? 

1000 liradan 

daha az 
1000-3000 3001-5000 

Aylık ortalama özel reklam 

geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL arası 33,3  43,2  17,3 

3001-5000 TL arası 7,4  25,9  33,3 

5001-7000 TL arası  13,3  20,0 

7001-9000 TL arası 20,0  20,0  20,0 

9001 TL ve üzeri 6,3  6,3   

Cevap yok 37,5  12,5  25,0 

Total 23,8 29,2  19,6  

 

Aylık ortalama gideriniz ne kadar? 

5001-7000 
7001 ve 

üzeri 
Cevap yok 

Aylık ortalama özel reklam geliriniz 

ne kadar? 

1000-3000 TL arası 3,7  2,5   

3001-5000 TL arası 14,8  18,5   

5001-7000 TL arası 33,3  33,3   

7001-9000 TL arası 20,0  20,0   

9001 TL ve üzeri 6,3  81,3   

Cevap yok  4,2  20,8 

Total 8,3 16,1  3,0  

Aynı şekilde programatik reklam gelirleri ile giderler arasında da yine doğru bir 

orantı olduğu görülmektedir. Şıklarda en yüksek programatik gelir aralığı olan 7000 TL 

ve üzeri gelire sahip olduğunu söyleyen gazetelerin yüzde 85’i yine en yüksek gider 

aralığı olan 7000 TL ve üzeri gider aralığını işaretlemişlerdir. Bu gelire sahip dijital 

gazetelerin aylık ortalama gideri en az 5000 TL’dir. Bu durum, bu gazetelerin gelirleri 

arttıkça bu gelirlerini yine gazeteyi daha profesyonel hale getirmek için kullandıkları –

örneğin daha fazla editör çalıştırmak, bir haber ajansına abone olmak, sitenin altyapısını 

iyileştirmek gibi- şeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo 4.9.  Yerel dijital gazetelerin aylık programatik reklam gelirlerine göre giderleri 

(%) 

 

Aylık ortalama gideriniz ne kadar? 

1000 liradan 

daha az 
1000-3000 3001-5000 

Programatik reklam alıyorsanız 

aylık reklam geliriniz ne kadar? 

1000 TL’den az 31,3  31,3  17,9 

1000-3000 TL arası 16,0  36,0  28,0 

3001-5000 TL arası  60,0   

5001-7000 TL arası  50,0   

7001 TL ve üzeri    

Cevap yok 24,2  24,2  22,6 

Total 23,8 29,2  19,6  

 

Aylık ortalama gideriniz ne kadar? 

5001-7000 
7001 ve 

üzeri 
Cevap yok 

Programatik reklam alıyorsanız aylık 

reklam geliriniz ne kadar? 

1000 TL’den az 3,0  16,4   

1000-3000 TL arası 12,0  8,0   

3001-5000 TL arası 20,0  20,0   

5001-7000 TL arası  50,0   

7001 TL ve üzeri 14,3  85,7   

Cevap yok 11,3  9,7  8,1 

Total 8,3 16,1  3,0  

Gazetelerin giderleri ve gelirleri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, yine doğru 

bir orantı görülmektedir. Yani daha fazla gideri olan gazetelerin daha fazla gelir elde 

ettikleri görülmektedir. Örneğin aylık ortalama gideri en yüksek gider aralığı olan 7000 

TL ve üzeri olan dijital gazetelerin en yüksek oranla (yüzde 48) yine en yüksek gelir 

aralığı olan 9000 TL ve üzeri gelir aralığında bulunduğu görülmektedir. Giderleri 1000 

TL’den daha az olan ve 1000-3000 TL arasında olan dijital doğumlu gazetelerin 

gelirleri ise çoğunlukla en düşük gelir aralığı olan 1000-3000 TL gelir aralığında 

bulunmaktadır (sırasıyla yüzde 67,5 ve yüzde 71,4). Gazetelerin giderlerinin artması 

demek, sitenin daha profesyonel şekilde çalıştığı anlamına gelir. Örneğin bir büro 

olmadan tek başına bir kişi de dijital gazete çıkarabilir bu durumda gideri daha az 

olmaktadır. Oysa kira, personel, ajans gibi faktörler devreye girdiğinde giderler de 

artacaktır. Buradan dijital gazetelerin ne kadar profesyonel çalışırlarsa gelirlerinin de o 

ölçüde aratacağı sonucuna ulaşmak mümkündür.  
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Tablo 4.10.  Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama giderlerine göre özel reklam gelirleri 

(%)  

 

Aylık ortalama özel reklam geliriniz ne kadar? 

Total 1000-3000 

TL arası 

3001-5000 

TL arası 

5001-7000 

TL arası 

7001-9000 

TL arası 

9001 TL 

ve üzeri 

Cevap 

yok 

Aylık 

ortalama 

gideriniz 

ne kadar? 

1000 liradan daha 

az 
67,5  5,0   2,5  2,5  22,5  100,0 

1000-3000 71,4  14,3  4,1  2,0  2,0  6,1  100,0 

3001-5000 42,4  27,3  9,1  3,0   18,2  100,0 

5001-7000 21,4  28,6  35,7  7,1  7,1   100,0 

7001 ve üzeri 7,4  18,5  18,5  3,7  48,1  3,7  100,0 

Cevap yok      100,0  100,0 

Total 48,2 16,1  8,9  3,0  9,5  14,3  100,0  

- Katılımcılar kar edip etmedikleri sorusuna eşit yanıt vermişlerdir. Yaklaşık 

üçte biri giderinin gelirinden daha fazla olduğunu (yüzde 33), yaklaşık üçte biri geliri ile 

giderinin denk olduğunu (yüzde 36), yaklaşık üçte biri ise kar ettiğini söylemiştir (yüzde 

30). 

Grafik 4.12. Yerel dijital gazetelerin kar oranları (%)  

 

Ulusal dijital gazete yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ve dijital doğumlu 

gazeteler literatüründe bu gazetelerin ilk birkaç yıl gelir elde etme beklentilerinin 

olmadığını, bu birkaç yıldan sonra belli bir ziyaretçi sayısına ulaşmaya, belli bir gelir 

elde etmeye ve bununla bağlantılı olarak kar etmeye başlayabilecekleri 
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vurgulanmaktadır. Ankete katılan yerel dijital gazetelerin de benzer şekilde alanda 

faaliyet gösterdikleri yılla kar edip etmiyor olmaları arasında doğru orantı olduğu 

görülmektedir. Kar ediyorum cevabı veren gazete oranının alanda faaliyet gösterilen yıl 

arttıkça arttığı gözlenmektedir.  

Tablo 4.11. Yerel dijital gazetelerin alanda hizmet verdikleri süreye göre kar durumları 

(%) 

 

Kar ediyor musunuz? 

Total 
Cevap yok 

Gelirimle 

giderim denk 

Giderim 

gelirimden daha 

fazla 

Kar ediyorum 

İnternet sitesi kaç 

yıldır hizmet veriyor? 

1 yıldan az 25,0  25,0  25,0  25,0  100,0 

1-3 yıl  42,9  28,6  28,6  100,0 

3-5 yıl  39,3  35,7  25,0  100,0 

5-7 yıl  38,5  26,9  34,6  100,0 

7 yıldan fazla 4,7  31,4  33,7  30,2  100,0 

Cevap yok 100,0     100,0 

Total 4,8 34,5  31,5  29,2  100,0  

Gazetelerin giderleriyle kar elde etme oranlarının karşılaştırılması durumunda 

da, gazetenin giderleri arttığı ölçüde kar elde etme oranlarının arttığı görülmektedir. 

Tabloya göre kar eden dijital gazetelerin yarısından fazlası (yüzde 51,9) nın gideri en 

yüksek gider aralığı olan 7000 TL ve üzeri gider aralığında bulunmaktadır. Aynı şekilde 

gideri gelirinden daha fazla olan gazetelerin giderlerinin çoğunlukla 1000-3000 TL arası 

gider aralığında bulunduğu görülmektedir. Buradan yukarıda da belirtildiği gibi, alanda 

profesyonel şekilde çalışan ve gazeteye yatırım yapan (personel, içerik ve altyapı 

olarak) gazetelerin kar elde etme oranlarının daha yüksek olacağı sonucunu 

çıkarabiliriz.  
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Tablo 4.12. Yerel dijital gazetelerin aylık ortalama giderlerine göre karlılıkları (%) 

 

Kar ediyor musunuz? 

Total 
Cevap yok 

Gelirimle 

giderim denk 

Giderim 

gelirimden 

daha fazla 

Kar 

ediyorum 

Aylık 

ortalama 

gideriniz ne 

kadar? 

1000 liradan daha az  40,0  32,5  27,5  100,0 

1000-3000  34,7  40,8  24,5  100,0 

3001-5000 6,1  39,4  33,3  21,2  100,0 

5001-7000  50,0  14,3  35,7  100,0 

7001 ve üzeri 3,7  18,5  25,9  51,9  100,0 

Cevap yok 100,0     100,0 

Total 4,8 34,5  31,5  29,2  100,0  

Dijital gazetelerde çalışan editör sayısıyla da gazetelerin kar elde etmeleri 

arasında da doğru bir orantı görülmektedir. Gazeteyi tek başına çıkaranların yalnızca 

yüzde 25’i kar elde ettiğini söylerken, üç ve daha fazla editör çalıştıranların yüzde 55’i 

kar elde etmektedir. Daha fazla personel çalıştıran gazeteler daha fazla kar elde 

edebilmektedir.  

Tablo 4.13. Yerel dijital gazetelerde çalışan editör sayısına göre kar oranları (%) 

 

Kar ediyor musunuz? 

Total 
Cevap yok 

Gelirimle 

giderim denk 

Giderim 

gelirimden 

daha fazla 

Kar 

ediyorum 

İnternet 

sitesinde 

kaç 

editör 

çalışıyor

? 

Benim dışımda 1 1,9  34,6  30,8  32,7  100,0 

Benim dışımda 2 4,8  40,5  35,7  19,0  100,0 

Benim dışımda 3  45,0  30,0  25,0  100,0 

Benim dışımda 3 ve 

daha faz 
 16,7  27,8  55,6  100,0 

Cevap yok 80,0    20,0  100,0 

Tek başıma 3,2  35,5  35,5  25,8  100,0 

Total 4,8 34,5  31,5  29,2  100,0  

Gazetelerin ayrıca gelir kaynakları ne kadar çok çeşitliyse kar elde etme 

oranlarının da o kadar arttığı görülmektedir. Kar elde edenlerin oranının en yüksek 

olduğu aralığın, bütün reklam türlerini kullanan gazetelerin olduğu, buna karşılık tek bir 

reklam türünü kullanan gazetelerde ise zarar etme oranının daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 4.14.  Yerel dijital gazetelerin kar durumuna göre kullandıkları gelir kaynakları 

(%) 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

 Bağış ve sponsorluk 

Belediye ve 

resmi 

kurumlardan 
alınan web 

reklamlar 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok 87,5   

Gelirimle giderim denk   3,4 

Giderim gelirimden daha fazla 1,9 1,9 1,9 

Kar ediyorum  2,0 2,0 

Total 4,8 1,2 2,4 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Belediye ve 

resmi 

kurumlardan 
alınan web 

reklamlar, 

Haber reklam 

Belediye ve resmi 
kurumlardan alınan 

web reklamlar, 

Haber reklam, 

Bağış ve sponsorluk 

Belediye ve 
resmi 

kurumlardan 

alınan web 
reklamlar, 

Tanıtım 

yazıları, Haber 
reklam 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 1,7   

Giderim gelirimden daha fazla  3,8  

Kar ediyorum 2,0  2,0 
Total 1,2 1,2 0,6 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Google ve 

benzeri 
programatik 

reklam 

Google ve benzeri 
programatik reklam, 

Belediye ve resmi 

kurumlardan alınan 
web reklamlar 

Google ve 

benzeri 
programatik 

reklam, 

Belediye ve 
resmi 

kurumlardan 

alınan web 
reklamlar, 

Haber reklam 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 1,7 1,7  

Giderim gelirimden daha fazla 1,9 1,9 1,9 

Kar ediyorum    

Total 1,2 1,2 0,6 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Google ve 
benzeri 

programatik 

reklam, 
Belediye ve 

resmi 

kurumlardan 
alınan web 

reklamlar, 
Tanıtım 

yazıları, 

Haber reklam 

Google ve benzeri 

programatik reklam, 
Özel firmalardan 

alınan birebir web 
reklamlar 

Google ve 
benzeri 

programatik 

reklam, Özel 
firmalardan 

alınan birebir 

web reklamlar, 
Belediye ve 

resmi 
kurumlardan 

alınan web 

reklamlar 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk  3,4 3,4 

Giderim gelirimden daha fazla  3,8 1,9 

Kar ediyorum 2,0 2,0 8,2 

Total 0,6 3,0 4,2 
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Gelir kaynaklarınız neler? 

Google ve 

benzeri 

programatik 
reklam, Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 

Belediye ve 
resmi 

kurumlardan 

alınan web 
reklamlar, 

Haber reklam 

Google ve benzeri 

programatik 
reklam, Özel 

firmalardan alınan 

birebir web 
reklamlar, Belediye 

ve resmi 

kurumlardan alınan 
web reklamlar, 

Haber reklam, 

Bağış ve 
sponsorluk 

Google ve benzeri 

programatik reklam, 

Özel firmalardan 
alınan birebir web 

reklamlar, Belediye ve 

resmi kurumlardan 
alınan web reklamlar, 

Tanıtım yazıları 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 1,7  6,9 

Giderim gelirimden daha fazla 5,7  1,9 

Kar ediyorum 2,0 2,0  

Total 3,0 0,6 3,0 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Google ve 
benzeri 

programatik 

reklam, Özel 
firmalardan 

alınan birebir 

web 
reklamlar, 

Belediye ve 

resmi 
kurumlardan 

alınan web 

reklamlar, 
Tanıtım 

yazıları, 

Haber reklam 

Google ve benzeri 

programatik 
reklam, Özel 

firmalardan alınan 

birebir web 
reklamlar, Belediye 

ve resmi 

kurumlardan alınan 
web reklamlar, 

Tanıtım yazıları, 

Haber reklam, 
Bağış ve 

Google ve benzeri 

programatik reklam, 
Özel firmalardan 

alınan birebir web 

reklamlar, Tanıtım 
yazıları 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 13,8 1,7 3,4 

Giderim gelirimden daha fazla 3,8 1,9 1,9 

Kar ediyorum 18,4 2,0  

Total 11,3 1,8 1,8 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Google ve 

benzeri 

programatik 
reklam, Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 

Tanıtım 
yazıları, 

Bağış ve 
sponsorluk 

Google ve benzeri 
programatik 

reklam, Özel 

firmalardan alınan 
birebir web 

reklamlar, Tanıtım 

yazıları, Haber 
reklam 

Google ve benzeri 

programatik reklam, 

Tanıtım yazıları 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk  6,9  

Giderim gelirimden daha fazla   3,8 

Kar ediyorum 2,0 4,1 2,0 
Total 0,6 3,6 1,8 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Haber reklam 
Özel firmalardan 
alınan birebir web 

reklamlar 

Özel firmalardan 

alınan birebir web 
reklamlar, Belediye ve 

resmi kurumlardan 

alınan web reklamlar 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 3,4 10,3 10,3 

Giderim gelirimden daha fazla 5,7 20,8 9,4 

Kar ediyorum 2,0  8,2 

Total 3,6 10,1 8,9 
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Gelir kaynaklarınız neler? 

Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 

Belediye ve 
resmi 

kurumlardan 

alınan web 
reklamlar, 

Bağış ve 

sponsorluk 

Özel firmalardan 

alınan birebir web 
reklamlar, Belediye 

ve resmi 

kurumlardan alınan 
web reklamlar, 

Haber reklam 

Özel firmalardan alınan 

birebir web reklamlar, 
Belediye ve resmi 

kurumlardan alınan 

web reklamlar, Haber 
reklam, Bağış ve 

sponsorluk 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 1,7 5,2 1,7 

Giderim gelirimden daha fazla  7,5  

Kar ediyorum  10,2  

Total 0,6 7,1 0,6 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 

Belediye ve 
resmi 

kurumlardan 

alınan web 
reklamlar, 

Tanıtım 

yazıları 

Özel firmalardan 
alınan birebir web 

reklamlar, Belediye 

ve resmi 
kurumlardan alınan 

web reklamlar, 

Tanıtım yazıları, 
Haber reklam 

Özel firmalardan alınan 

birebir web reklamlar, 
Belediye ve resmi 

kurumlardan alınan 

web reklamlar, Tanıtım 
yazıları, Haber reklam, 

Bağış ve sponsorluk 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok  12,5  

Gelirimle giderim denk 1,7 6,9 1,7 

Giderim gelirimden daha fazla 1,9 3,8  

Kar ediyorum 4,1 16,3  

Total 2,4 8,9 0,6 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 

Haber reklam 

Özel firmalardan 

alınan birebir web 
reklamlar, Tanıtım 

yazıları 

Özel firmalardan alınan 

birebir web reklamlar, 
Tanıtım yazıları, Haber 

reklam 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok    

Gelirimle giderim denk 1,7 1,7 1,7 

Giderim gelirimden daha fazla 5,7  1,9 

Kar ediyorum 2,0  4,1 

Total 3,0 0,6 2,4 

 

Gelir kaynaklarınız neler? 

Özel 

firmalardan 

alınan birebir 
web 

reklamlar, 
Tanıtım 

yazıları, 

Haber 

reklam, Bağış 

ve sponsorluk 

Tanıtım yazıları, 
Haber reklam 

 

Kar ediyor musunuz? 

Cevap yok   100,0 

Gelirimle giderim denk 1,7  100,0 

Giderim gelirimden daha fazla  3,8 100,0 

Kar ediyorum   100,0 

Total 0,6 1,2 100,0 
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Anket sonuçlarından da görüleceği üzere yerel dijital doğumlu gazetelerin 

alanda belli bir süre hizmet verdikten sonra, personel başta olmak üzere gazeteye 

yatırım yapmaları halinde ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeleri halinde kar elde 

edebilecekleri söylenebilir. Bu açılardan bu gazeteler ulusal dijital gazetelerle benzerlik 

göstermektedir.  

4.4. Türkiye’deki Dijital Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının 

Yolları 

Tezin bu bölümünde dijital doğumlu gazetelerin karşılaşıkları zorluklar, 

geleneksel medyaya göre avantaj ve dezavantajları ele alınarak bu çerçevede 

sürdürülebilirliklerini sağlamalarının yolları ortaya konacaktır.  

4.4.1. Dijital Gazetelerin Karşılaştıkları Zorluklar 

Bruno ve Nielsen (2012)’in “Survival is Success: Journalistic Online Start-Ups 

in Western Europe” adlı çalışmaları çevrimiçi gazetecilik alanına yeni giren dijital 

doğumlu gazetelerin karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır. Çalışma, çevrimiçi haber 

ekonomisinin daha önce endüstriye girenler için olduğu kadar yeni giriş yapanlar için de 

zor olduğunu göstermektedir. Yazarlar bu çalışmada bu işletmelerin özellikle iki 

zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtir: İlki çevrimiçi içerik pazarına hala geleneksel 

medya kurumlarının hakim olması; ikincisi ise hem bu alanda çok fazla rekabet olması 

hem de bu alandaki reklamlardan haber sitelerinin çok az pay alması, reklamların daha 

ziyade Google, Facebook gibi şirketler arasında paylaşılmasıdır (Bruno N. & Nielsen 

K.R. 2012:1). 

Benzer şekilde Cook ve Sirkunen de, internetin herkese pazara girmek için eşit 

şartlar sağladığı tezinin pazarın aşırı basitleştirilmesi anlamına geldiğini ve bu 
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potansiyelin birçok faktör tarafından engellendiğini belirtmektedir. Bu faktörler ana 

akım medyanın baskısı (belirleyiciliği), dikkati çekmek için rekabet eden büyük 

miktarda içerik ve fiyatları düşüren pazar güçleridir (2013:75). 

Türkiye’deki dijital doğumlu gazetelere bakıldığında bu gazetelerin yukarıda 

bahsedilen çalışmalarla benzer şekilde bu iki önemli zorlukla karşı karşıya olduğu 

görülmektedir. Bu bölümde dijital doğumu gazetelerin alanda karşılaştıkları zorluklar 

ele alınacaktır.  

Ekonomik Zorluklar 

Bir dijital gazete kurmak, gazete veya televizyon kurmak kadar maliyetli 

olmadığı için, internetin bu alana girmek isteyen daha küçük sermayeli girişimciler için 

uygun bir alan sağladığı hatta her isteyen kişinin bu alana girebileceği iddia 

edilmektedir. Fakat dijital doğumlu gazetelerin gelir ve giderlerini inceleyen tezin bir 

önceki bölümünde de vurgulandığı gibi, her ne kadar alana giriş için maliyetler düşük 

olsa da, alanda diğer aktörlerle rekabet edebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için 

yine de bir sermayeye ihtiyaç vardır. Nitekim tez kapsamında incelenen dijital doğumlu 

gazetelerin yetkilileri alana girdiklerinde karşılaştıkları en büyük zorluğun ekonomik 

olduğunu söylemektedirler. Ayrıca internet alanının yeni bir alan olması yani 

teknolojiye uyum sağlama süreci bir diğer zorluk olarak ortaya çıkarken, esas işi 

gazetecilik olmayan kişiler de zorluk yaşamaktadırlar.  

Görüşülen yetkililerin tamamı, bir haber sitesi kurmanın dışarıdan çok kolay 

göründüğünü, fakat işin içine girdikten sonra bu işin o kadar da kolay olmadığını 

gördüklerini ifade etmektedirler. Bu noktada girişimcilerin gazetecilik mesleğinden 

gelmelerinin yaşanacak zorlukları azaltacağı söylenebilir. İkinci önemli nokta ciddi bir 

dijital haber gazetesi kurmak, 7/24 haber takibi yapmayı, gazeteyi sürekli güncel 

tutmayı gerektirmektedir. Bu nedenle de eğer kişi tek başına bu işe girmişse ve aynı 
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zamanda başka bir işle de uğraşıyorsa, yani esas işi bu değilse, o zaman 

zorlanabilmektedir, hatta bu işi yürütmesi mümkün değildir. Demokrathaber.org 

kurucusu Mehmet Göcekli, bu işe bu şekilde giren örneklerden birisidir: Göcekli, 

reklam ajansı varken siteyi kurmuş fakat aynı anda ikisini yürütemeyerek esas işini 

bırakmıştır: 

“Yola çıkarken asıl işimiz bu olmadığından, hani arkamızda bir sermaye 

ve güç olmadığından, bu işi daha kolay zannettiğimizden çok zorluk 

yaşadık. Benim kendi mesleğim grafik tasarımcılık, eşimle birlikte 

Leylek Ajans diye bir ajansımız vardı. Fakat demokrathaberi kurunca, 

böyle ciddi bir haber sitesi kurmanın öyle kolay bir şey olmadığını 

anladık ve zaten bütün vaktimi aldığı için de kendi işlerimi takip 

edemedim ve batırdım. İşyerimizi kapattık ve ben homeoffice günde 16 

saat haber girmeye başladım”.  

7 yıldır alanda olan demokrathaber’in sahibi Göcekli, şu anda belli bir aşamada 

olsalar da, özellikle ilk yıllar ekonomik olarak çok fazla zorluk yaşadıklarını 

söylemektedir:  

“İlk yıllar biz tasarruf ederek yaşadık. Bir yandan demokrathaberi 

yaparak bir yandan dışarıdan grafik işleri yaparak çalıştım, eşim bir yerde 

işe girdi falan. Bu şekilde direndik, dayandık, kıyamadık, kapatamadık. 

Böyle bir platforma ihtiyaç vardı çünkü. Ama sitemiz belli bir trafiğe 

ulaştıktan sonra az da olsa Google’dan bir reklam geliri elde ettik. Aylık 

600 TL, 800 TL gibi reklam geliri elde etmeye başlayınca ben bir kişi 

çalıştırmaya başladım. Böylece iki kişi olunca ben de tek başıma haber 

girmekten kurtuldum ve 8 saatim boşa çıkmış oldu. Daha sonraki yıllarda 

gelirimiz artınca ikinci bir editör aldık, şimdi benim dışımda 3 tane editör 

var sitede”.  

2015’te kurulan ve dört sene yayınlandıktan sonra 2009’da kapanan 

gazeteplus.com’un kurucusu Süleyman Ürkmez de ekonomik olarak zorluk çekmesinin 

yanı sıra, esas mesleğinin gazetecilik olmamasından dolayı da sıkıntı yaşadığını 

belirtmektedir.  

“Siteyi açtıktan sonra tam bir yıl bütün masraflarını cebimden ödedim. 

Bir yılın sonunda Google’dan cüzi miktarda bir reklam geliri elde etmeye 

başladık. Bir haber ajansından bir yıl destek aldım ama ajans desteği de 

tek başına hiçbir işime yaramadı açıkçası. Çünkü sürekli bir haber akışı 

geliyor ama sadece bilgi olarak geliyor, sizin onu haber haline getirip onu 

yayınlamanız için bile bir kadroya ihtiyacınız var. Size dakikalar içinde 

onlarca haber geliyor, sizin onlar içinden işinize yarayacak haberi 

seçmeniz lazım. Farklı bir hale getirip sunmanız lazım. Olduğu gibi 

koymanızın da hiçbir manası yok. O kısımda zorlandık. Ben bu iki yıl 
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boyunca var olan işimi yapmadım, askıya aldım. Şimdi ise işime tekrar 

döndüm o yüzden şu anda çok fazla ilgilenemiyorum siteyle”. 

İnternetin Yeni Bir Mecra Olması Zorluğu 

Haber sitelerinin alana ilk girdiklerinde karşılaştıkları zorluklardan biri de 

yukarıda da belirtildiği gibi internet gazeteciliğinin yeni bir mecra olması ve belli bir 

teknolojik beceri ve arka plan gerektirmesidir. Örneğin istekadınlar.com kurucusu Tülay 

Şubatlı, en çok bu konuda zorlandığını belirtmektedir:  

“En önemli zorluk benim için yeni bir mecra olması. Benim ilk bir yılım 

öğrenmekle geçti. Bütün terminoloji farklı, bütün kurallar farklı. Bizim 

bildiğimiz haber yazım, haber oluşturma burada geçerli değil. Elbette 

temel kalıplar geçerli ama, sitenin panelini kullanmak bile bir bilgi 

istiyor. Oturup o paneli nasıl kullanacağımı öğrendim, fotoğrafları nasıl 

düzenlemem gerektiğini öğrendim. Bir dolu yeni teknolojik terimle 

karşılaştım. İşin bu kısmı çok yorucuydu. Ben 25 yıllık tüm gazetecilik 

deneyimimi sıfırladım. Ve yeni bir mecranın araçları nelerse onları 

öğrenmeye vakfettim kendimi. İkinci yılında daha yeni daha iyi ne 

yapabilirim deyip içerik oluşturmaya odaklanmaya başladım. İnternet 

sonsuz, bu konuda müthiş. Hangi konu olursa olsun mesela, bir haber 

metni vardır, metnin arasında bazen fotoğraf bazen video. Bu nasıl 

yapılıyor acaba bilmiyorum. Hemen Google’a yazıyorum metnin arasına 

videoyu nasıl yerleştiririm. Bir sürü blogger bir sürü sitelerinde 

anlatmışlar. Oraları okuyup öğreniyorum, sonra onları kendi sitemde 

uyguluyorum” 

İçerikten Para Kazanmanın Zor Olması 

Dijital haber siteleri alana ilk girerken karşılaştıkları ekonomik sorunlara ek 

olarak, yayınlarına devam ederken devamlılıklarını sağlama ve gelir elde etme 

konusunda da zorluk yaşamaktadırlar. Tez kapsamında görüşülen dijital doğumlu 

gazetelerin hemen hepsi içerikten para kazanmanın zor olduğunu ve bu işin para 

kazanmak için yapılamayacağını söylemektedir. Haberler.com CEO’su Sümeyra 

Teymür, haber sitesi yapmanın hem daha fazla emek ve zaman istediğini hem de 

kazancının diğer spesifik alanlara göre veya ürün satışı yapan sitelere göre daha az 

olduğunu dile getirmektedir: 
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“İçerikten para kazanmak çok zor, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak 

çok zor. Başka alanlarda mesela e-ticarette daha az kişiyle çok daha fazla 

para kazanabilirsiniz ama içerikte böyle değil. Böyle bir dengesizliği var. 

İçeriği oluşturmak o yüzden işin en zor kısmı haberde. Mesela bir sağlık 

sitesi olsa o kadar hızlı değişmez. Ama biz bir habere en fazla 4 saat 

ömür biçiyoruz. Haberin öyle bir dezavantajı var”.  

Demokrathaber.org. kurucusu Mehmet Göcekli de internetten Türkiye’de para 

kazanmanın çok zor olduğunu düşünmektedir: “Yani hileyle işte tık tuzaklarıyla falan 

kazanıla da bilir ama yine de çok büyük para kazanılmaz”.  

Medyafaresi.com kurucusu Kubilay Tümen de internet üzerinden yayın 

yapmanın kolay olduğunu ama para kazanmanın zor olduğunu söylemektedir: “Yapmak 

isteyen her yerden facebook sayfasından bile haber yapabilir yani. Ama amacınız ne, 

beklentiniz ne? Buna karar vermeniz lazım. Para kazanmak için yapılacaksa bu iş zor 

bir iş”. 

Siyasi İlişkilerin Belirleyiciliği 

Tez kapsamında görüşülen dijital gazete yetkililerin büyük çoğunluğu dijital 

gazete piyasasını da tıpkı geleneksel medyada olduğu gibi siyasi ilişkilerin belirlediğini, 

bu anlamda internet haber medyasının bir farklılık getirmediğini düşünmektedirler. Bu 

işten para kazanmanın zor olduğunu söyleyen Mehmet Göcekli, çok para kazananların 

da olduğunu fakat bunu yaptıkları gazetecilik ya da yarattıkları iş modelleriyle değil de 

siyasi iktidarla olan ikili ilişkilerinden dolayı başarabildiklerini söylemektedir:  

“Bu işten çok para kazananlar var, onlar da iktidardan fonlanarak yapıyor 

bunu. Devletin kurumlarından devasa fiyatlarla reklam alıyorlar, örneğin 

Halkbankası bizim gibi bir siteye reklam verse en fazla 500 liradır reklam 

ücreti yani o reklamın maliyeti ancak o kadardır. Ama iktidar yanlısı 

sitelere mesela habervaktim gibi bir siteye on katıdır. Bu şekilde o tür 

siteler çok para kazanabilir. Yani bir internet sitesi maksimum aylık 

kazanacağı para 10 bin liradır ama bunlar 10 milyon kazanıyor. Bir 

sitenin bu kadar para kazanması mümkün değil. O reklam o kadar etmez. 

Reklam yayınlıyor ama o reklam karşılığında ayda 1000 lira vermesi 

lazım. Onlar ayda 1 milyon veriyor. Bu şekilde devleti soyuyorlar”.  
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Medyafaresi.com kurucusu Kubilay Tümen de dijital haber medyası alanında da 

tıpkı geleneksel medyadaki gibi siyasi ilişkilerin belirleyiciliğinin olduğunu 

söylemektedir:  

“Mesela bazı siteler ciddi anlamda büyük paralar kazanıyorlar. Baya 

yıllık milyon dolarlık reklam gelirleri olan siteler var. İyi ilişkileri 

nedeniyle kamu bankalarından, devlet şirketlerinden, Türk Hava 

yollarından, Turkcel’den, Türk Telekom’dan reklam yağdırılan siteler de 

var. O biraz da ilişkilerle ilgili. Eğer internet sitesinin yayıncılık gücüyle 

reklam alan yer var mı diyorsanız, çok fazla olduğunu zannetmiyorum. 

Güçlü, etkili bir internet sitesi olarak aldığınız yer neresi derseniz, çünkü 

artık güçlü, etkili internet sitesi yok. Çoğu zaten bir holding bünyesindeki 

bir gazete ya da televizyonun internet sitesi: Habertürk, Milliyet, 

Hürriyet… Onların bu siteler için ayrı bir reklam- satış birimlerine 

ihtiyaçları yok, grubun diğer alanlarından alınan reklamlar oralara da 

konuyor. Yani; kazananlar çok uğraşmadan kazanıyor. Çok uğraşınca 

çok kazananlar var mı derseniz, emin değilim”. 

Tümen bu ilişkilerin dışında kalmak için haber sitesinden kar etmek gibi bir 

düşüncenin olmaması gerektiğini,  bu şekilde tarafsız kalınabileceğini de belirtmektedir:  

“Ben sitenin geliriyle giderini denk tutmaya çalışıyorum. O yüzden çok 

büyük hamleler yapamıyorum belki ama en azından bağımsızlığımız 

koruyabiliyoruz. Bence en önemlisi bu: Geliriniz ve giderinizi eş 

tutabiliyorsanız ve benim gibi çok para kazanmak gibi bir derdiniz de 

yoksa başka bir şeye ihtiyacınız yok. Site çok para da kazansa yine siteyi 

büyütürüm o parayla. Amaç burada kar etmek değil”. 

Cnnturk.com İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı, siyasi ilişkiler 

olmadan Türkiye’de sadece içerikle bir yerlere gelmenin mümkün olmadığı düşüncesine 

katılmadığını belirterek “Siz sitenize trafik alıyorsanız mutlaka kazancınız olur ve 

ayakta kalırsınız. Yani siyasi ilişkileriniz varsa da bir gelir olur ama o işe yeteneğiniz 

varsa da o işi iyi yaparsanız da olur” demektedir.  

4.4.2. Dijital Doğumlu Gazetelerin Geleneksel Medyaya Göre Avantajları 

Nicholls ve diğerleri dijital doğumlu haber kuruluşlarının alandaki temel avantaj 

ve dezavantajlarını şöyle belirtmektedirler:  

“Dijital doğumlu haber kuruluşları, doğrudan dijital ortamda kuruldukları 

için dijital çevreye daha uyumludurlar. Daha yalın bir maliyet ve 
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organizasyon yapıları vardır ve sonradan dijitale geçiş yapan geleneksel 

medya gibi, eski kurumsal yapılarını dijitale uyumlu hale getirmek için 

uğraşmazlar. Bununla birlikte dijital olarak doğan haber medyası 

kuruluşları, marka itibarı, sadık kitleler ve basılı ve yayın faaliyetlerinden 

elde edilen gelir dahil, geleneksel medyanın sahip olduğu varlıklar 

olmadan da kendilerini kurmak zorundadır” (2016: 11). 

Bu bölümde dijital doğumlu gazetelerin sektördeki avantaj ve dezavantajları ele 

alınacaktır. Görüşme yapılan yetkililer, dijitalde doğan gazetelerin gazete ve televizyona 

göre daha az maliyetle alana girebildiklerini söylerken tek avantajlarının bu olduğunu 

da ifade etmektedirler.  

Daha Az Maliyetle Alana Girmek 

Dijital doğumlu gazetelerin en önemli avantajı yukarıda da belirtildiği gibi, 

gazetecilik yapmak isteyenlere daha düşük maliyetle alana girme şansı vermesidir. Bir 

alan adı ve alan (hosting ve domain) alarak bir internet sitesi açmak, basılı bir gazete 

kurmaktan daha ucuz olduğu gibi, ayrıca bir dijital gazeteyi, basılı gazeteye göre çok 

daha az personelle çıkarmak mümkündür. Basılı gazetede olduğu gibi matbaa veya 

dağıtım ücretleri de bulunmamaktadır. Ya da bir ofis kirası veya diğer ofis giderleri 

olmadan da bir gazete çıkarabilmek mümkündür.  

Üç yıldır alanda olan gazeteduvar.com’un Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran 

Topuz, şu anda hala ekonomik olarak zorlandıklarını belirtse de, internet gazetesi 

çıkarmanın, basılı gazeteye göre daha az maliyetli olduğunu ve bu anlamda daha fazla 

kişiye bu alana girme imkanı tanıdığını da eklemektedir:  

“İnternet düşük maliyetli olması açısından bizim gibi yapılara bir alan 

sağlıyor. Biz kağıt olarak bu işe giremezdik, yaşayamazdık. Çünkü kağıt 

ve dağıtım ikisi de tekel olduğu için Türkiye’de imkansız gibi. Bir özel 

desteği olmayan ya da çok büyük paraları riske etmeyi göze alan bir 

yatırımcı olmadıkça imkansız gibi”. 

İstekadınlar.com kurucusu Tülay Şubatlı da internetin kendisi gibi sesini 

duyurmak isteyen ve düşük sermayeli girişimciler için bir alan sağladığını ifade 

etmektedir:   
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“Çok büyük bir avantaj internet. İyi ki var diyorum. Birincisi gazetecilik 

temel anlamda bağımsız yapılması gereken bir meslek. Bütün siyasi ya 

da ekonomik baskılardan uzakta yapılması gereken bir meslek.  İnternet 

bize bunu sağlıyor. Kimseye bağlı değilim, istediğim haberi istediğim 

şekilde yayınlama özgürlüğüne sahibim, gazetecilik ilkeleri içinde. 

Bunun tadı ve mutluluğu hiçbir şeyde yok. Buradan bir para geçmiyor 

benim elime, devam etmemin en büyük sebebi bu, bağımsız gazetecilik 

yaptığım duygusu. Ve mesleğimi icra etme fırsatı veriyor. Yani bir 

mesleğinizi yapabiliyorsunuz, iki bunu özgür bir şekilde 

yapabiliyorsunuz”. 

Geleneksel medyaya göre daha az maliyetli olması, dijital gazeteler için bir 

avantaj olsa da, görüşülen dijital gazete yetkilileri bunun sadece alana girerken bir 

avantaj sağladığını fakat sonrasında alanda sürdürülebilir olmayı garanti etmediği 

görüşündeler. Örneğin demokrathaber.org kurucusu Mehmet Göcekli, internet sitesi 

kurmanın çok kolay olduğunu ama bunu sürdürmenin çok zor hatta imkansız olduğunu 

belirtmektedir:  

“Çok sayıda internet haber sitesi var, her gün de yenileri kuruluyor, 

çünkü kurmak kolay. Bugün kurdunuz yarın hemen internette varsınız, 

ama internette var olmak öyle takipçi, ziyaretçiye sahip olmayı 

sağlamıyor, insanlar her siteyi takip etmiyor, güven sağlamak lazım, 

emek harcamak lazım. Uzun vadeli bir iş bu. Hem çok kolay, hem de çok 

zor. Kurmak kolay ama belli bir takipçiye ulaşmak ve oradan bir gelir 

elde etmek, kendini döndürebilmek çok zor, hatta mucize. Mesela bu 

konuda mütevazı olmaya gerek yok biz aslında bir mucize 

gerçekleştirdik. 7 yıl boyunca hiçbir yerden destek almadan, kıt kanaat 

ayaktayız ama herkes de bunu yapabilir mi bilmiyorum”.  

On beş yıldır medyafaresi.com sitesini devam ettiren kurucu Kubilay Tümen de 

aynı şekilde internet sitesi kurmanın kolay ama devam ettirmenin zor olduğu görüşünde. 

Hatta internetin küçük sermayeli gazetecilik yapmak isteyenlere bir alan sağladığı 

görüşünün aksine, şu anda büyük sermayesi olan şirketlerin bu alana girdiğini 

belirtmektedir:  

“İnternetin çok fazla avantajı var. Bir kere kolay. Pahalı yazılımlara, 

tasarıma büyük bütçeler ayırmadan, hazır tasarımlarla çok küçük 

bütçelere kurabilirsiniz. Ve çok büyük çabalar, çok büyük bir kadro 

gerektirmiyor internet sitesi açmak. Şimdi mesela 4-5 kişilik bir ekibimiz 

var. Bunlar evinden çalışan arkadaşlar. Başka bir işte çalışmalarına da 

engel değil. Rahat bir çalışma tarzı var. İnternette herkes site kurabilir 

ama belli bir tıklanma sayısına ulaşmak, isim yapmak gerekli. Sonuçta 

bunu tutundurmak, insanların fark etmesi için belli bir süre haberlerle 

insanların dikkatini çekmek gerekiyor. O pazarlama işi, o biraz zor. Ha, 
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paran varsa her yere reklam basarsın. Zaten şu anda parası olan gruplar 

bu işe giriyor. Bu işe girip daha sonra buradan para kazanmaya 

başlamıyor”.  

Görüşmecilerin anlatımlarından çıkarılacak en önemli sonuç, internetin maliyet 

avantajının sadece alana girerken geçerli olduğu, fakat alanda belli bir takipçi sayısına 

ve bilinirliğe ve buna bağlı olarak belli bir gelire ulaşmak için yeterli olmamasıdır. 

Bunun için yukarıda anlatıldığı gibi örneğin az personelle, daha düşük bütçeli yazılım 

ve altyapılarla başka bir deyişle daha az maliyetle değil de, daha profesyonel bir şekilde 

çalışmak gerekmekte ve bunun da bir maliyeti bulunmaktadır. Mesela şu anda 

Türkiye’de en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yer alan haberler.com’un 

CEO’su Sümeyra Teymür, alana girerken gerek personel, gerek yazılım ve altyapı 

olarak profesyonel bir şekilde girdiklerini bu nedenle kendileri için oldukça maliyetli 

olduğunu belirtmektedir:  

“2006 yılında kuruldu haberler.com. O zamanlar internet sitesi açmak 

daha zordu. Şu anda kısmen daha kolay. Şirket sahibimiz olan Ekrem 

Temür’ün antoloji.com gibi kendi başına ve amatörce yaptığı bazı 

projeler vardı. Daha sonra haber alanına yönelmek istediği için tamamen 

işi bırakıp şirketi kurdu ve haberler.com’un domainini aldı. Biz gelecekte 

iyi yerlere gelecek bir proje istediğimiz için yani bu işin büyüyeceğini 

öngördüğümüz için bu işi profesyonel olarak yapmak istedik. Ve 

altyapısını çok sağlam kurduk, başta mesela yazılımını çok iyi kurduk. 

Örneğin o zaman herkes haberleri copy-paste yaparken bize ajanslardan 

haber direk geliyordu. Google’dan ziyaretçi çekmek için gerekli kuralları 

çok iyi uyguladık. Google’ın politikalarını çok iyi takip ettik. Diğer 

taraftan birden fazla kaynağa abone olduk, yani ilk günden daha hiç 

ziyaretçimiz yokken bile Türkiye’deki bütün ajanslara aboneydik. 

Dolayısıyla böyle sağlam başladığımız için bizim için tabi ki maliyetli 

oldu”.  

4.4.3. Dijital Doğumlu Gazetelerin Dezavantajları 

Geleneksel Medyanın İnternet Siteleriyle Rekabet Etme Zorluğu 

Haber okuma alışkanlıklarının dijitale kayması ve internetin hayatımızda giderek 

daha büyük yer kaplaması sonucunda dijital doğumlu gazetelerin sayısında da bir artış 

gözlenmektedir. Dijital alanda çok sayıda gazete bulunmaktadır. Bu gazetelerin bir 
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kısmı dijitalde doğan gazetelerken, bir kısmı da basılı gazete veya televizyonların 

internet versiyonlarıdır. Dolayısıyla her dijital doğumlu gazete, alanda hem çok sayıda 

diğer dijital doğumlu haber sitesiyle rekabet etmek zorundayken, aynı zamanda bir de 

geleneksel medyanın internet siteleriyle rekabet etmek zorundadır.  

Geleneksel medyanın internet siteleri, sonuç olarak bir holding bünyesinde 

bulunmaktadır ve dolayısıyla dijital gazetelere göre daha büyük bir yatırımla alana 

girmektedirler. Bu da daha güçlü bir yazılım, altyapı, daha fazla ve yetişmiş personel v.s 

demektir. İkinci olarak geleneksel medyanın internet sitelerinin, insanlar tarafından 

bilinirlilikleri, belli bir okuyucu sayısı vardır ve hatta yıllardır belli bir alışkanlık 

yaratmış olan yerlerdir. Bu durumda hem ziyaretçi sayıları daha fazla olduğu için 

reklam gelirleri daha fazladır, hem de bilinirlikleri fazla olduğu için de reklam alırken 

daha avantajlıdırlar. Ayrıca bu internet siteleri reklam alırken basılı gazetesi veya 

televizyon kanalıyla birlikte alındığı için de yine bir avantaja sahip olabilmektedirler. 

Başka bir deyişle dijitalde doğan haber siteleri, bu haber sitelerine göre daha 

dezavantajlı bir konumda yer almaktadır.  

Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de bakıldığında her ülkenin en çok 

ziyaret edilen haber sitelerinin ilk on sırasında geleneksel medyanın haber sitelerinin 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle dijital alana da geleneksel medyanın hakim olduğu 

söylenebilir. Bu da dijital habere ayrılan reklam pastasının büyük kısmının bu sitelere 

ayrıldığı, dijitalde doğan haber sitelerinin ise bu reklam pastasından daha az pay aldığı 

anlamına gelmektedir. Dijital alana ayrılan reklam payı, Türkiye’de de dünyada da her 

geçen yıl artmasına rağmen,  yine de örneğin televizyona ayrılan reklam oranının 

yanında oldukça düşük kalmaktadır. Zaten düşük olan dijitalin reklam payının büyük 

çoğunluğunu ise geleneksel medyanın internet versiyonları aldığından, dijitalde doğan 

gazeteler rekabet etmekte zorlanmaktadır.  
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Dolayısıyla dijitalde doğan gazetelerin alanda karşılaştığı en büyük zorluk 

geleneksel medyanın internet siteleriyle rekabet etmek denilebilir.  

Sporx.com Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, bunu şöyle anlatmaktadır:  

“Geçmişte biz gazetelerde çalışırken de gazetelerin internet sayfaları 

vardı, ama hiçbir zaman gazetede çıkacak haber internette çıkmazdı. 

Önce gazeteydi. Ama şimdi bugün yazılı medyaya bakın, elindeki bütün 

işi önce internete vermeye çalışır. Bu bizim işimizi zorlaştırdı tabii. Yani 

bugün Hürriyet’le Milliyet’le Sabah’la yarışmak kolay değil, adamların 

elinde daha büyük ekonomik imkanlar var, daha farklı güç var, geçmiş 

tecrübe var. Bunların arasında bir yer edinmek, büyük bir başarı”.  

Düşük Reklam Ücretleri 

Alandaki ikinci en büyük zorluk ise, reklam ücretlerinin düşük olmasıdır. Dijital 

alandaki reklam ücretleri basılı gazetelerle özellikle de televizyonla kıyaslandığında 

oldukça düşüktür. Hem reklam verenler özel reklam verdiğinde aynı reklamı diğer 

mecralara göre internet için daha az reklam ücreti ödemektedirler, hem de Google ya da 

diğer programatik reklam şirketleri tıklama veya gösterim başına çok düşük ücret 

ödemektedirler. Bu durumu haberler.com CEO’su şu şekilde ifade etmektedir:  

“İçerikten para kazanmak çok zor, bir yere gelmek de çok zor. Çünkü biz 

e-ticaret yapıp bir şey satmıyoruz. Dolayısıyla bizim üründen bir 

kazancımız yok. Bizim her şeyimiz içerikten, bütün gelir de reklamdan 

oluşuyor. Reklamların da birim maliyetleri çok çok ucuz internet birim 

maliyetleri. Dolayısıyla reklamdan ciddi bir gelir elde etmeniz için çok 

fazla ziyaretçi sayısına ulaşmanız gerekir. Tabi amatör bir şekilde veya 

bir blogger olarak bunu yapmak zor. Bir yerlere gelebilmek de çok zor 

çünkü rekabet çok güçlü özellikle haber alanında. Bir kere adını 

duyurmuş çok köklü kurumlar, Hürriyet Milliyet gibi çok güçlü markalar 

var, bunlarla mücadele etmek gerekir. Bir kere bunların arkasında büyük 

holdingler var. Bunlar çok uzun süre kar etmeden de pekala ayakta 

durabilirler, sizin öyle bir şansınız yok”. 

Halktv.com Ankara sorumlusu Aydın Taş da, özellikle küçük sermayeli haber 

sitelerinin tek gelir kaynağı olan Google reklamlarının ücretlerinin çok düşük olduğunu 

ve sadece buradan para kazanıp kar etmenin zor olduğunu belirtmektedir. Kendilerinin 

isimlerinin avantajından dolayı belli bir ziyaretçi sayısına ve gelire ulaştıklarını 
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söyleyen Taş böylece televizyonu olan bir internet sitesi olmanın, sıfırdan başlayan bir 

haber sitesine göre avantajını da vurgulamaktadır:   

“Küçük çaplı internet siteleri genellikle Google’dan alıyor reklamlarını 

ama ben bir internet sitesinin sadece Google reklamlarından para kazanıp 

kar ettiğini görmedim. Hem reklam ücretleri çok düşük. Belli bazı 

sektörlerinki yüksek, işte bankacılık, otomotiv, sigorta gibi. Ama 

diğerleri düşük. Hem de rakibiniz çok. Belli bir tıklanma sayısında 

olmanız lazım. Bizim avantajımız halktv’nin bir marka değeri olmasıydı, 

bunu kullandık. Ama sıfırdan bir site olsaydık bu sayılara erişmemiz 

mümkün değildi. Ona göre de reklam gelirlerimiz düşük olacaktı”. 

Dijital gazetelerin aldığı reklamların ücretlerinin düşük olması, tüm dünyada 

yaşanan bir durumdur. Büyük bir İtalyan web girişimi pazarlama müdürü Davide Pozzi 

şöyle açıklamaktadır:  

“Çevrimiçi reklamcılığın büyük bir çoğunluğu en çok ziyaret edilen 

birkaç site arasında dağıtılıyor ve sınırlı trafik içeren herhangi bir 

bağımsız projenin hayatta kalmak için diğer hizmetlere ve ürünlere 

dayanması gerekiyor” (Bruno ve Nielsen, 2012: 73). 

Pozzi ayrıca küçük girişimlerin CPM’ye dayalı reklama dayalı iş modellerinden 

uzak durması gerektiğini de söylemektedir: Çünkü bunlar, şu anda, 1000 gösterim 

başına sadece 1 - 3 € arasında gelir sağlamaktadır. (2010’da Alman BGBM ortalaması 4 

euro iken, 2011’de Fransız ortalaması 5 eurodur). Ve bu bir haber sitesinin ayakta 

kalması için çok fazla trafik anlamına gelmektedir (Bruno ve Nielsen, 2012: 74). 

Basın İlan Kurumu İlan Gelirleri 

Basılı gazetelerin tirajları günden güne düşmesine rağmen, yine de hala aldıkları 

reklamlarla ayakta kalmaya devam edebilmektedirler. Basılı gazetelerin en önemli gelir 

kaynaklarından birisi de basın ilan kurumundan aldıkları ilan gelirleridir. Dijitalde 

doğan gazetelerin bu ilanlardan aldıkları bir pay olmadığı için bu yönden de geleneksel 

medyanın internet sitelerine göre daha dezavantajlı konumda bulunmaktadırlar. 

Haberler.com haber müdürü Duygu Göktaş, bu ilanların basılı gazeteleri ayakta tutan en 
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önemli etkenlerden biri olduğunu, internet gazetelerinin buradan pay almamasının 

dezavantajlı bir durum olduğunu belirtmektedir:  

“Mesela gazetelerin çok ciddi bir gelir kaynağı var Basın İlan Kurumu. 

İnternet sitelerinin bundan aldığı bir pay yok. Belki bununla biraz işleri 

kolaylaşabilir mi bilmiyorum. Çünkü nasıl bir model çıkar karşımıza onu 

bilmiyoruz. Mesela gazeteleri hala biraz ayakta tutan şey o. Ve prestij 

ilanları belki. Çünkü gazeteye reklam vermek biraz prestij artık. Çünkü 

haber verme yetisini biraz yitirdi gazete. Belki yorum okumak için 

açarsınız”. 

4.4.4. Dijital Gazeteler İçin Sürdürülebilirliği Sağlamanın Yolları 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, dijitalde doğan haber kuruluşları, alanda var 

olmak, bilinir hale gelmek, belli bir okuyucu kitlesi edinmek, ziyaretçi sayılarını 

artırmak, böylece belli bir gelir elde etmek ve bu sayede sürdürülebilirliklerini sağlamak 

için hem çok sayıda dijitalde doğan haber siteleriyle hem de geleneksel medyanın 

internet siteleriyle rekabet etmek zorundadır. Bunun için de uyulması gereken belli 

koşullar ve izlenmesi gereken stratejiler vardır. Tez kapsamında görüşülen dijital 

doğumlu gazete yetkililerinin tamamı dijital doğumlu haber sitelerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamasının en önemli koşulunun özgün içerik oluşturma olduğunu 

ifade etmektedirler. 

Özgün İçerik  

Özellikle Türkiye’de dijital haber medyasına ait en büyük eleştirilerden biri, 

bütün haber sitelerinde aynı haberlerin olmasıdır. Özellikle kopyala-yapıştır haberciliği 

de denilen, başka bir sitedeki haberlerin aynısını alıp kendi sitesinde yayınlamak, 

yaygın uygulamalardan biri olmakla beraber eskisi kadar sık rastlanmamaktadır. Fakat 

yine de bütün haber siteleri aynı ajanslara abonedir ve dolayısıyla hepsi aynı haberleri 

kullanmaktadır. Bu nedenle haber almak isteyen bir okuyucu, haber için sadece bir iki 

haber sitesini tercih edip başa bir haber sitesine siteye gerek duymaz, çünkü orada da 
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aynı haber bulacağını bilir. Bu nedenle dijitalde doğan haber sitelerinin okuyucu 

çekmek için farklı haberler üretmeleri gerekmektedir.  

Özgün haber yayınlayabilmek, birden fazla haber ajansına üye olmayı, özel 

haber üretecek ya da haber takibi yapacak çok sayıda editör ve muhabir kadrosunu 

kısaca belli bir maliyeti gerektirmektedir. Bu şekilde yayın yapan internet siteleri, hem 

çok sayıda, hem de kendine özgü haber yayınlayabilmekte, böylece diğer internet 

siteleriyle rekabet edebilmekte ve belli bir okuyucu sayısına ulaşabilmektedir. Örneğin 

tez kapsamında incelenen haberler.com, Türkiye’de en çok ziyaret edilen internet 

siteleri içerisinde ilk on arasında yer almaktadır. Haberler.com CEO’su Sümeyra 

Teymür bunun en önemli nedenlerinden birisinin içeriğe önem vermeleri olduğunu 

söylemektedir:  

“Alandaki başarımızın birçok sebebi var. Birincisi içeriklerimizin 

kalitesine çok önem vermemiz, içeriklerimizi birçok açıdan 

zenginleştiriyor olmamız. Bize günde 300 tane haber geliyor, Türkiye’de 

başka hiçbir site bizim gibi haber kaynağına sahip değil. Yurtdışından 

aboneliklerimiz var, Türkiye’deki ajanslar var, başka partner olduğumuz 

içerik üreten kişiler, firmalar var, internet siteleri var”.  

Yine tez kapsamında incelenen internet sitelerinden biri olan sporx.com da 

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet sitelerinin içinde yer almaktadır ve 

Türkiye’de en fazla ziyaret edilen spor sitesidir. Sporx.com Genel Yayın Yönetmeni 

Tahir Kum da Teymür gibi bunun en önemli nedeninin içeriklerinin özgün olması 

olduğunu dile getirmektedir:  

 “Bugün sporx.com Türkiye’de bir marka oldu. Bu marka nasıl olunur, 

reklam almakla para harcamakla olmaz, içerikle olur. Biz kendi içeriğini 

kendi oluşturan bir ekibe sahibiz. Bugün internet dünyasına baktığınız 

zaman sağdan soldan beslenen, gazetelerden, televizyonlardan derlenen 

haberlerin olduğu bir yer. Bu çok çabuk tüketilen bir şey. Hele bu 

zamanda sosyal medya medyanın da önüne geçti. Bugün sosyal medyada 

3 tane adres takip etseniz 140 karakterde her şeyi öğrenebiliyorsunuz. 

Onun için mutlaka farklı bir şey yapmak zorundasınız. Bugün insanlar bir 

Hürriyet’in web sayfasına girdiği zaman sporundan siyasetine, 

ekonomisinden magazinine bütün her şeyi bir adresten hepsine 

ulaşabiliyor. Sizin orada farklı olmanız lazım. Tabii ki biz de bütün 

ajanslara aboneyiz. Yazılı ve görsel medyadan da besleniyoruz ama 

bugün baktığınız zaman televizyonlarda, radyolarda sporx.com’un 
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ürettiği haberlerin çok dolaştığını görürsünüz. Burada bizi farklı yapan 

zaten o”.  

TGS yöneticisi ve Journo.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli de 

Türkiye’de bütün haber sitelerinin birbirinin aynısı olduğunu söylemekte ve öne çıkmak 

için farklı içerik üretmek gerektiğini belirtmektedir:  

“Bu alanda bir yere gelinmek isteniyorsa farklı olmak gerekir. 

Türkiye’nin bir tane iyi bir Galatasaray sitesi olsa, buna Jilet de reklam 

verir, Arko Man de reklam verir, Dijiturk de reklam verir, araba lastiği 

satan da reklam verir, araba satan da reklam verir. Türkiye’nin bir tane 

daha Diken’e bir tane daha T24’e ihtiyacı yok. Özgün içeriğin kral 

olduğu dönemdeyiz şu anda. Kopya içerik her yanı sarmış, özgün içerik 

artık star. Yap herhangi bir yerde yayınla. İstersen kendi hesabında 

yayınla yani, hiçbir önemi yok. İşin en önemli tarafı bu; niş ve özgün 

olmak”.  

Cnnturk.com.tr İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı da, benzer şekilde 

farklı içerik oluşturmanın haber sitelerinin okuyucu çekme ve dolayısıyla 

sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir faktör olduğunu dile getirmektedir:  

“Haber kaynaklarının yüzde 90’ını ajanslar oluşturuyor, dolayısıyla 

herkesin haber kaynağı aynı. Bizim bir farkımız da televizyonumuz var 

oralardan farklı içerik alıyoruz. Ama geri kalan haber siteleri çok fazla 

iyi içerik yapmıyorlar. Ajansların verdiği haberleri kullanıyor çoğu. 

Sadece başlıklarını değiştiriyorlar ama tüm haber içerikleri aynı. Ama 

kullanıcı haber almak istiyorsa her yerde aynı haberi görüyorsa bir 

tanesini tercih ediyor, diğerlerine girmiyor. O yüzden haber siteleri 

sürdürülebilirliği sağlamak için farklı ve özgün içerikler oluşturabilmeli, 

alışkanlıkları değiştirebilmeli ve daha çok kitleye nasıl ulaşabilirim 

kısmına bakıp bunu sosyal medyadan mı yapacak, Google aramadan mı 

ona göre çeşitli önlemler almalı”. 

Halktv.com.tr Ankara sorumlusu Aydın Taş da, bir haber sitesinin 

sürdürülebilirliğini sağlamasının en önemli yolunun özgün içerik oluşturmak olduğunu 

şöyle ifade etmektedir:  

“Eğer özel haber yapamazsanız internet ortamında barınamazsınız. Haber 

okuyacağınız zaman belli yerlere bakarsınız, Hürriyet, Milliyet gibi. Bir 

de ana akımın yazamadığı şeyleri kimler yazar işte Sözcü, Halktv, T24, 

gazeteduvar bir de bunlara bakarım. Ya dışarıdan bir maddi desteği 

olacak 6 ay dişini sıkacak, parası yoksa da marjinal olacak, ses getirecek. 

Biz bu açıdan halktv’nin ismi nedeniyle bu kadar kısa bir zamanda bu 

aşamaya geldik, yoksa imkansızdı”. 
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Yukarıda haberler.com’un Türkiye’deki geleneksel medyanın internet siteleriyle 

rekabet ederek, en fazla ziyaret edilen haber siteleri içerisinde yer almasının en önemli 

nedenlerinden birinin, yurt içi ve yurt dışı bir çok haber ajansına üye olarak, diğer haber 

sitelerinin haberlerini yayınlamak yerine kendi içeriklerini oluşturmaları olduğundan 

bahsedilmişti. Bunun yöntemlerinden birisi bu şekilde ana akım medyayla onlar gibi 

rekabet etmekken, bir diğer rekabet etme yöntemi de ana akımın veremediği haberleri 

paylaşarak rekabet etmektir. Bu anlamda muhalif bir tavrı olan haber siteleri Aydın 

Taş’ın da bahsettiği gibi merak edip haber için bakacakları adreslerden biri 

olabilmektedir.  

Ana akım medyanın verdiği haberler dışında haberler vererek, onlardan içerik 

olarak farklılaşmak dijitalde doğan haber siteleri için sürdürülebilir olma yollarından 

biriyken, yapılan gazetecilik tarzı olarak ana akım medyadan farklılaşmak da yine 

okuyucuların ilgisini çeken yöntemlerden biri olabilmektedir. Örneğin dijital ana akım 

medyanın en önemli özelliği son dakika haberlerini anında vermektir ve haber 

sitelerinin başarısı hızlılıklarıyla ölçülmektedir. Gazeteduvar.com Genel Yayın 

Yönetmeni Ali Duran Topuz, hem hız konusunda ana akım medyanın büyük internet 

siteleriyle yarışamayacaklarını bildikleri, hem de haber unsurlarının daha doğru ve tam 

olarak haberde yer alması ve haberin teyit edilmesi gibi faktörleri de gözettikleri için bir 

internet gazetesi olmalarına rağmen “yavaş gazetecilik” yapmayı tercih ettiklerini 

belirtmektedir:  

“Bir hız deliliği var, bir haberi ilk biz girdik demek için bir yarış… Bu 

tabi ki önemli çünkü bir içeriği ilk girdiğinizde sizden yayılmaya 

başladığında, arama motorları tarafından fark edilip notlanıyorsunuz. 

Ama bu delilik haber unsurlarının çoğunu öldürüyor. Oysa nüfusun çok 

az bir kısmı haberle ilgilenen okur yazar durumunda. Dolayısıyla 

unsurları eksik haberlerle duyguları düşünceleri ve kanıları oluşuyor 

insanların. Çok ciddi bir sorun bu. Biz dedik ki bu furyaya, koşuya 

katılmak yerine, “dur, biraz bekle, ben sana yarım saat sonra ne olduğunu 

anlatayım. Zaten hızlı habercilik yarışına girdiğimizde hiçbir yerde 

avantajımız yok. Hürriyetle mi yarışacağız. Sözcü ile mi yarışacağız, 

sahip oldukları el sayısı kat kat fazla. Bunun sonuçlarından da memnunuz 

aslında, beklediğimizden daha iyi, çünkü hem o yarışları yapan, hem 
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zaman olarak çok daha önce kuruldukları için hazır takipçi avantajına 

sahip bir çok yer ile kısa süre içerisinde başa baş gelip ciddi bir yarışın 

içine girdik”. 

Böylece gazeteduvar.com ana akım medyada yer almayacak haberleri vermelerinin yanı 

sıra bu özellikleriyle de kendilerine bir alan sağlamış ve belli bir okuyucu kitlesi 

yakalamıştır. Nicholls ve diğerlerinin de vurguladığı gibi dijital gazetelerin editöryal 

öncelikleriyle reklam gelirleri arasında bir bağlantı vardır: “Programatik reklam 

oranlarının düşük olması bunun yerine doğrudan ve özel reklam alabilmek için sitelerin 

kendine özgü içerik üretmesi için bir teşvik olmaktadır” (2016 : 17). 

Dağıtım 

Yapılan haberleri ve oluşturulan içeriği doğru bir şekilde dağıtmak da dijital 

haber medyası kuruluşlarının sürdürülebilirliğini sağlamasında önemli bir faktör olarak 

öne çıkmaktadır. Basılı gazete döneminde gazeteciler haberlerini yaptıktan sonra, 

gazetede basılır ve dağıtılırdı; gazetecinin bu aşamaya bir müdahalesi olmazdı. Fakat 

dijital medya döneminde gazeteci çoğunlukla haberini yaptıktan sonra bunun bir de 

dağıtımından sorumlu olmaktadır. Haberin dağıtımıyla kastedilen haberin sosyal medya 

kanallarında paylaşılmasıdır. Bazı dijital haber sitelerinde bu iş için ayrı bir sosyal 

medya ekibi bulunsa da genellikle çoğu yerde bunu haberi yapan gazetecinin kendisi 

üstlenmektedir.  

Umut Katırcı, kaliteli ve özgün içerik oluşturmanın çok önemli olduğunu 

belirtmekle birlikte, artık içeriği dağıtmanın daha önemli olduğunu, “Eskiden içerik 

kraldı ama artık dağıtım kral” diyerek ifade etmektedir: 

“Kaliteli içerik tabi ki önemli burada ama tabi bu içeriği kitlelere 

ulaştırmak gerekiyor. İşin bu kısmıyla da uğraşmak gerekiyor. Sizin bu 

içeriği ne kadar dağıtabildiğiniz önemli. Eskiden içerik kraldı ama artık 

dağıtım kral. Bir sitenin 100 bin tane içeriği olabilir, ama tek kişinin 

sadece Facebook’ta 100 bin tane takipçisi olabilir, 100 bin takipçisi olan 

şu anda daha değerli. Çünkü çok basit bir içerik bile yapsa onu 100 bin 

kişiye dağıtma imkanı var”.  
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Katırcı, haberin sosyal medyada paylaşılırken dikkat edilmesi gereken bazı 

noktalar ve uyulması gereken stratejiler olduğunu belirterek konunun önemini de 

vurgulamaktadır:  

“Bazı stratejiler vardır, işte örneğin twitterda kaç dakikada bir post 

atmam gerekir, ya da postları nasıl atmam lazım ki kullanıcı tıklasın. Ya 

da bazı postlarda tıklamayı hedefleyebilirsiniz, bazı postlarda etkileşimi 

hedefleyebilirsiniz. Biz bunların dengesini daha iyi ayarlamaya çalıştık 

ve bu trafiği artırmaya çalıştık. Bunun yanında Facebook yine çok önemli 

bir trafik kaynağı iken cnntürk.com.tr Facebook’ta güçlü değildi. 

Yaklaşık 100-120 bin takipçisi vardı. Bugün geldiğimiz noktada 1.8 

milyon takipçiye ulaştı. Ve Facebook’tan gelen trafik Twitter’a göre çok 

daha etkin bir trafik. Orada işte büyümeye çalıştık. Kısa zamanda çok 

sayıda takipçiye ulaştık ve bu da bize yüksek trafik olarak geri döndü. 

Ama bir süre sonra sosyal medya da doygunluğa ulaşıyor. Mesela daha 

önce twitterda yarım saatte bir twit atarken daha sonra 15 dakikaya 

düşüyorsunuz, 5 dakikaya, 3 dakikaya iniyorsunuz, ama bir limite 

geliyor, yani 1 dakikaya da düşseniz artık gelen ziyaretçi belli bir 

noktada kalıyor hatta belki de bu kadar paylaşım takipçi sayınızı 

düşürebiliyor. Bu dengeleri ayarlayıp sosyal medyadan gelen trafiği 

artırdık”. 

Halktv.com.tr yetkilisi Aydın Taş da uyguladıkları stratejileri şöyle 

anlatmaktadır:  

“…Mesela akşam saatlerinde tekrar bir artış gösterir ziyaretçi sayısı, 

çünkü insanlar yatmadan önce son bir kez daha bakarlar telefonlarına, ya 

da bilgisayarlarına. Mesela akşam daha çok magazin ya da soft haberler, 

gündüz daha fazla son dakika dediğimiz anlık ve daha önemli haberleri 

gireriz. Ya da sosyal medyada paylaştığımız haberleri akşam saatlerinde 

tekrar paylaşırız falan bu tür stratejiler gözetiyoruz tabi”. 

Journo Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli, haberin sosyal medya yoluyla 

dağıtılmasının haber sitelerinin trafik almasında ve sürdürülebilirliklerini sağlamasında 

önemli faktörler arasında olduğunu söylemektedir:  

“Haberi sosyal medyada paylaşmak işte arada tweet attım oldu gibi bir 

şey değil, bunun belli saatleri hatta dakikaları var, o dakikalarda paylaşım 

yapıyoruz. Rastgele paylaşım yapmıyoruz, güne, gündeme, döneme göre 

paylaşıyoruz”. 

Kuleli diğer taraftan, bazı internet sitelerinin hala devam ettirdikleri haberi 

sansasyonel ve içerikle ilgisi olmayan bir başlıkla vermek veya içeriği gizleyerek 

okuyucunun tıklamasını sağlama gibi, “tık tuzakları” diye tabir edilen uygulamaların 

yukarıda anlatılan stratejilerle ilgisinin olmadığını, okuyucu kandırmaya yönelik 
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uygulamalar olduğunu ve haber sitelerinin bundan kaçınması gerektiğini de 

eklemektedir:  

“Sürdürülebilir olmanın yollarından biri de bu tık tuzakları, clickbate 

dediğimiz, içeriği aman twitterda saklayalım da insanlar tıklasın gibi 

yaklaşımların bırakılması lazım. Bunlar çok arkaik artık. Hiç kimse artık 

bunlara prim vermiyor. Okur ciddiye alınmak, insan yerine konulmak ve 

samimiyet istiyor. Bunu yapanlar gerçekten çok hızlı yükseliyor. Biz ilk 

yılımızda on bin takipçiyi aştık, günde sadece bir içerik girerek 

Journo’da. Olduğu gibi koyduk twittera o içeriği. Reklam almadık, 

milletin gözüne sokmadık. Bir yıl içinde on bin kişiyi gördük, demek ki 

olabiliyor, buna para verecek insanlar da çıkıyor. Dışarıdan fonlayacak 

insan da çıkıyor”.  

SEO Çalışmaları 

Tezin önceki kısımlarında bir trafik kaynağı olarak SEO (Arama Motoru 

Optimizasyonu) çalışmalarından ve dijital gazeteler için öneminden bahsedilmişti. Tez 

kapsamında görüşülen dijital gazete yetkilileri için SEO çalışmaları da özgün içerik ve 

haberin dağıtımından sonra dijital gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlamasında önemli 

bir faktör olarak görülmektedir. Journo Genel Yayın Yönetmeni SEO’yu çok 

önemsediklerini şöyle anlatmaktadır:  

“Biz mesela ciddi bir SEO çalışması içindeyiz. İçeriklerimizin her 

birinde link işte nasıl olacak, linkte hangi kelimeler geçecek, ilk 

paragrafta hangi key wordler geçecek, başlığı neye göre seçeceğiz, 

görselin dosya adını yüklerken nasıl görsel adı yazmalıyıza kadar ciddi 

bir arama motoru optimizasyonu yapıyoruz”. 

Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür de SEO konusuna çok önem 

verdiklerini belirtmektedir:  

“Bunun dışında belli bir yere gelmek için bizim internette işbirliği içinde 

olmamız gereken birçok büyük firma var. Örneğin Google’ın 

politikalarını takip edip ona uygun şeyler yapmanız gerekiyor. Birincisi 

Google’dan size ziyaretçi geliyor, ikincisi zaten reklamlarınızın büyük 

bir kısmı Google’dan geliyor. Ve sürekli politika değiştiriyor Google. 

Facebook da yine aynı şekilde. Buralardan ziyaretçi çekebilmek ve 

ismimizi duyurmak için bu politikaları bilmemiz gerekiyor”. 
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Altyapı ve Yazılım 

Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür, en çok ziyaret edilen haber siteleri 

içerisinde yer almalarının en önemli nedeninin içeriğe önem vermeleri olduğunu 

söylerken, ikinci sırada altyapı ve yazılımlarını çok sağlam kurduklarını, bunun da 

önemli bir faktör olduğunu söylemektedir.  

Bir haber sitesinin hızlı olup olmaması, arşiv olanağı olup olmaması, gelen 

ziyaretçi sayısını karşılama kapasitesi gibi etkenler, o sitenin altyapısını sağlam kurup 

kurmamasıyla ilgilidir. Ayrıca bu faktör, o haber sitesinin profesyonel bir şekilde 

çalıştığını, yüksek ziyaretçi sayısını hedeflediğini, siteye yatırım yaptığını da 

göstermektedir. 

SEO çalışmalarının amacı haberi siteye Google’ın arama kriterlerine uygun 

başlık veya kelimelerle girerek sitenin üst sıralarda yer almasını ve böylece trafiği 

artırmayı sağlamak. Sitenin hızlı olması da Google’ın o siteyi aramalarda üst sıralarda 

çıkarması için bir faktör.  

Dijital gazetecilik için iş modelleri konusuna özel olarak eğilip bu alanda yayın 

yapan ve kendisi de yurtdışı fonlarıyla finanse edilen Journo.com.tr’nin Genel Yayın 

Yönetmeni Mustafa Kuleli, kendilerinin de bu konuya çok önem verdiklerini belirterek, 

alanda başarılı olmak isteyen haber sitelerinin mutlaka uygulaması gereken faktörler 

arasında olduğunu söylemektedir: “Sistemimiz çok hızlı çalışıyor, o konuda Türkiye’nin 

en iyilerinden biriyle çalışıyoruz. Siteniz hızlı değilse Google sizi asla üst sıralarda 

çıkarmıyor”.  

Reklam Dışında Gelir Modelleri Yaratmak  

Dijital gazeteler için reklam temel gelir kaynağı olsa da, birçok yayıncı ve 

akademisyen bunun tek başına kaliteli bir gazeteciliği sürdürmek ve desteklemek için 
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yeterli olmayacağı görüşündeler. Ve haber tüketicilerinin giderek abonelik, üyelik, bağış 

veya makale başına ödemeler yoluyla doğrudan çevrimiçi haberleri ödemeye ikna 

etmeye çalışıldığı bir haber endüstrisinin ortaya çıktığı da paylaşılmaktadır (Newman 

vd., 2018:22). Özellikle Nordic ülkeleri -İsveç, Norveç, Finlandiya- bu konuda dünyada 

başı çekmektedir. (Newman, 2018: 22). 

Çalışma kapsamında görüşülen dijital gazetelerin temel gelir kaynağı reklam 

olmakla birlikte, içlerinde gelirlerini çeşitlendirmek adına farklı girişimlerde bulunanlar 

da mevcuttur. Dijital gazeteler arasında, genel okuyucu kitlesine hitap eden ve hem 

yayınladığı haber sayısı ve anında haber verme bakımından, hem de çalışma şekli 

bakımından ana akım geleneksel medyanın internet siteleriyle rekabet eden haber 

sitelerinin reklam gelirleriyle ayakta kalabildikleri görülmektedir. Mesela haberler.com, 

genel bir okuyucu kitlesine hitap eden haberler veren, personel sayısı ve çalışma 

koşulları bakımından ana akım medya siteleri ile benzerlik gösteren, son dakika 

haberlerini anında vermek konusunda da yine akım sitelerle rekabet eden dijital 

doğumlu bir gazetedir. Haberler.com’un sürdürülebilirliğine bakıldığı zaman 

kurulduğundan bu yana hem okuyucu sayısını, hem de reklam gelirlerini sürekli artıran, 

en çok ziyaret edilen dijital gazeteler arasında ilk on hatta beş içerisinde yer alan ve kar 

eden bir kuruluş olduğu görülmektedir. Haberler.com, sadece reklam gelirleriyle 

giderlerini karşılayan hatta kar eden bir kuruluştur, reklam dışında bir gelir kaynağı 

bulunmamaktadır ve gazete yetkilileri böyle bir gelir kaynağı arama ihtiyacı da 

duymamaktadır. Daha doğrusu Türkiye’de abonelik, ücretli içerik, kitle fonlama gibi 

modellerin uygulanmasının mümkün olmadığını bunun da en önemli nedeninin 

ekonomik olduğunu düşünmektedirler.  

Öte yandan her haberi girmeyen, haberleri daha alternatif bir tarzda veren, son 

dakika haberi vermek yerine, haberleri teyit edip vermeye çalışan, bu anlamda da ana 

akım sitelerle rekabet etmek gibi bir amacı olmayıp kendi okur kitlesini oluşturmaya 
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çalışan dijital doğumlu gazetelerin ise belli senelerdir ayakta kalabilmiş olabilmelerine 

rağmen, giderlerini ancak karşıladıkları ve haberler.com gibi sürdürülebilirliklerini kar 

ederek sağlamaktan uzak oldukları görülmektedir. Örneğin demokrathaber.org veya 

gazeteduvar.com. Fakat bu sitelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde zaten 

kendilerinin kar etmek gibi bir amaçlarının olmadığı, belli bir duyarlılık ve gazetecilik 

idealiyle bu alana girdikleri de görülmektedir. Her ne kadar daha fazla kitleye ulaşmak 

isteseler de, bunu yapmak istedikleri gazeteciliği yaparak başarmaya çalışmaktadırlar ve 

kar etmektense, sürdürülebilirliklerini sağlamak, yani giderlerini karşılayıp ayakta 

kalmak onlar için daha önemlidir:  

“2011 yılında mevcut medya anlayışına eleştirilerimiz olduğu için, 

mevcut medyadan memnun olmadığımız için alternatif bir medya 

yaratalım, kendi medyamızı yaratalım düşüncesiyle yola çıktık. 7 yılı 

geçmiş durumda. Biz dezavantajlı kesimlerin sorunlarına yer verilmediği 

için böyle bir site kurduk. Kendine demokrat olmayan haberler diye. 

Çünkü Türkiye’de herkes kendine demokrat. Herkes kendi sorunları için 

bir şeyler yapıyor. Mesela engellilerin sitelerinde Alevilerin sorunlarıyla 

ilgili bir şey olmaz. Alevilerin sitelerinde Kürt meselesiyle ilgili 

sorunlara fazla değinilmez. Ya da Kürtlerin sitelerinde eşcinsel 

haklarından fazla bahsedilmez. Türkiye’de çok fazla dezavantajlı 

kesimler var. Biz, bu sorunlar arasında hiyerarşi kurmayan, öncelikli olan 

sorun şudur, ötekiler sonra gelir gibi ayrımlara gitmeden, bizim için tüm 

meseleler birincil meselelerdir diyerek tüm dezavantajlı kesimlerin 

sorunlarına yer verecek bir site kuralım diye yola çıktık”. (Mehmet 

Göcekli- demokrathaber.org kurucusu) 

“Biz, 1 Eylül 2016’da yayına başlamayı düşünüyorduk ama darbe olunca 

bunu biraz erkene çektik ve 8 Ağustosta başladık. Kabaca aslında 3 tür 

sermaye vardı o zaman Türkiye’de. Birincisi bildiğimiz klasik ana akım 

medya. İkincisi, hükümetin oluşturduğu kendi medyası ve üçüncüsü de 

önemli bir kısmı politik hareketlerle bağlantılı Birgün, Evrensel, Özgür 

Gündem gibi militan gazetecilik dediğimiz gazetecilik türü. Ben 

kategorik olarak militan gazeteciliğe karşı değilim ama gazetecilik 

açısından kimi sorunları da beraberinde getirir, örneğin iktidarın 

kullandığı sert ve saldırgan dile benzeyen aynı ölçüde sert ve saldırgan 

dil. Biz bütün bu sorunlardan kaçınan dil olarak da konum olarak da bir 

pozisyona yerleşip başlamaya karar verdik…Yani sadece ekonomik 

sonuç elde etmek üzere kurulan bir yayın değil burası. Ahlaki bir boyutu 

da öne alan bir yayın” (Ali Duran Topuz- gazeteduvar.com Genel Yayın 

Yönetmeni).  

Topuz ayrıca gazeteduvar’ın kar edip etmemesiyle ilgili düşüncelerini şöyle dile 

getirmektedir:  
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“Şu anda kar etmemiz söz konusu değil fakat buna zarar demek de çok 

doğru olmayabilir. Çünkü hani biz bu işe girelim kar ediyorsak devam 

edelim, etmiyorsak çıkalım diye girmedik. Bu Türkiye’de yaygın bir 

yatırım anlayışıdır da bizimki öyle değildi. Biz bir artı üç yıllık bir proje 

ekseninde oluşturduk burayı. Birinci yıl zaten sıfır gelire dayalıydı bu 

hani büyüme saygınlık, ikinci yıl kararı bu şekilde verildi. İkinci yıl bir 

gelir oranına ulaşma hedefi de vardı. Bu tamamını karşılama şeklinde 

değil. Bir gelir elde edilirse kalan orana bağlı olarak geri kalan üç yıl 

aynı şekilde değerlendirilecek yani kar zarar hesabını neredeyse beş yıl 

sonrasına ertelemiş bir proje. Çünkü ahlaki ve toplumsal görevleri de 

önceliklerine alan ve kar hedefi de öncelikli olmayan bir model üzerine 

kurduk ve planımıza uygun gidiyoruz”.  

Her iki haber sitesinin yetkilisi de, reklam gelirleriyle ayakta kalmakta 

zorlanmalarına rağmen, reklam dışındaki gelir kaynaklarına da mesafeli durduklarını 

belirtmektedirler. Örneğin demokrathaber.org kurucusu Mehmet Göcekli, Patreon gibi 

bir okur fonlaması modelini uygulamaları durumunda etraftan “para toplamak için siteyi 

kurdular buradan parayı götürüyorlar” şeklinde eleştirilerin geleceğini söylemekte ve 

“bu yüzden girişmiyoruz bu işlere” demektedir.  

Gazeteduvar.com yetkilisi Ali Duran Topuz da, bağış ya da fon gibi gelir 

kaynakları kullanmanın beraberinde farklı politik yük getireceğini düşünmekte ve bu tür 

kaynaklara mesafeli olduklarını söylemektedir. Hem Göcekli’nin hem Topuz’un 

bahsettiği gelir kaynakları, özellikle yurtdışında dijital gazeteler için yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerdir. Fakat Türkiye’de bu tür uygulamaların henüz yerleşememiş 

olmasında, Topuz’un ve Göcekli’nin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere Türkiye’ye 

özgü kültürel etkenler rol oynamaktadır.  

Topuz, bağış gibi yöntemlerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve bu 

yüzden tercih etmediklerini de belirtmektedir. İçeriğin ücretli olmasını ise biraz daha 

bilinirlilikleri arttıktan ve içerikleri daha da kaliteli olmaya başladıktan sonra 

gerçekleştirebileceklerini söylerken bunun yerine bir dergi çıkararak ve bir yayın evi 

kurarak gelir elde etme projeleri olduğunu da eklemektedir:  

“Bizim hedeflediğimiz ve peşine düştüğümüz şey, bir takım paralel 

işlerle gelir imkanını artırmak. Kağıt bugün hala gelir için daha önemli. 

O yüzden bir dergi projesi üzerinde çalışıyoruz. Haber ya da politik 
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formattan çok belki entelektüel uzmanlık alanlarında bir dergi, çocuk ve 

spor gibi mesela. Türkiye’de müstakil yayını yok ama bu Batı Avrupa’da 

Kanada’da, Amerika’da Japonya’da falan çok yaygın. Bunun üzerinde 

çalışıyoruz. Bir yayınevi hazırlığımız var. Burada ürettiğimiz iletişim ve 

ilişki gücünü, aynı zamanda bunun sunum ve satışı hatta üretimi için de 

kullanmak. Örneğin işte atılmış akademisyenlerden önemli bir yazar 

heyetimiz oluştu. Bunların gazetedeki yazılar dışında da içerik üretme 

beceri ve kabiliyetleri var. Totalde firmanın gelirleri içerisinde internetin 

götürdüğünü kompanse edecek gelir kaynakları arayışı var” (Ali Duran 

Topuz-gazeteduvar.com).  

Yukarıda da bahsedildiği gibi, hem demokrathaber hem gazeteduvar kar etmek 

amacıyla kurulan değil, kurucularının hayal ettikleri ya da yapmak istedikleri tarzda 

gazeteciliği yapmak üzere kurdukları dijital doğumlu gazetelerdir. Ve şu ana kadar da 

her ne kadar haberler.com gibi bir okuyucu sayısına ve reklam gelirine ulaşabilmiş 

olmasalar da her geçen gün okuyucu sayıları ve bilinirlikleri de artmaktadır. Ve bunu bir 

ölçüde başarabilmiş olmalarının önemli bir nedeni, bu işi haberler.com kadar 

profesyonel bir şekilde yapmıyor olsalar da tamamen amatör olarak da yapmamaları ve 

kurucularının veya Genel Yayın Yönetmenlerinin veya çalışan editörlerinin gazetecilik 

mesleğinden geliyor olmaları veya gazetecilikle bir şekilde ilişkilerinin olmasıdır. 

Çünkü Türkiye’de internet medyası alanına bakıldığında nispeten girilmesi kolay ve 

ucuz olan bu alanda, bu işi hiçbir şekilde gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerin de ve 

oldukça amatör bir şekilde yaptıkları görülmektedir. Ve böyle örneklerin bu alanda bir 

marka olabilmeleri veya geniş okuyucu kitlesine hitap edebilmeleri hatta 

sürdürülebilirliklerini sağlamaları çok zor olmaktadır. 2015 yılında kurulan 

gazeteplus.com, tamamen amatör bir şekilde kurulmuş bir sitedir. Kurucusu Süleyman 

Ürkmez hastane yöneticisi olarak çalışmaktadır ve kendisiyle birlikte çalışan iki editör 

arkadaşı gibi onun da hiçbir gazetecilik geçmişi bulunmamaktadır. Ve internet sitesi 

görüşme yapıldıktan bir yıl sonra yani site kurulduktan üç yıl sonra kapanmıştır. Bu 

durumda gazetecilik mesleği içerisinden gelen kişiler tarafından kurulmuş olma 

faktörünün internet sitesinin sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir faktör olduğu 

söylenebilir. Ürkmez, siteyi kurma sürecini ve amacını şöyle açıklamaktadır:  
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“Dürüstçe söyleyim ben aslında insanlar internette ne arar ve ben 

buradaki insanlardan maddi olarak ne elde ederim diye yola çıktım. 

Küçük bir araştırma yaptım ve insanların en çok internette haber sitesine 

ilgi duyduklarını gördüm. 2015’te o şekilde açtım burayı. Önce bir haber 

sitesiyle çalışmaya başladım Cihan Haber Ajansı. Orası kapandı zaten 

şimdi. Bütçemizde zaten yok yani bu tamamen hobi olarak başladı. O 

yüzden de her şey amatör bir şekilde ilerliyor. Profesyonel bir kadromuz 

yok, tabi bunun ardında görselde çalışacak bir teknik ekibiniz olması 

lazım, editör kadronuz olması lazım vesaire ama biz bugüne kadar 

açıkçası kendi haberimizi oluşturmaktan ziyade var olan haberleri 

derlemekle bu işi götürüyoruz”. 

Site kurucusu Süleyman Ürkmez, görüşme yapıldığı sırada da siteyi devam 

ettiremeyeceğini söylemiş ve bu işin amatörce yapılacak bir iş olmadığını kendisi de 

belirtmiştir: 

“Aslında şu anda nasıl elden çıkarırım diye düşünüyorum. Ben buna bir 

talip bulursam gazeteplus aslında güzel bir isim. Parası olan bir kişi bu 

ismi internette güzel bir yere getirebilir. Geçmişi de olan bir site. Benden 

önce de bu ismi birisi kullanmış 2007’de. Çünkü bu, profesyonellerin, 

habercilerin yapacağı bir iş, amatörce yapılacak bir iş değil”.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi gazeteduvar, demokrathaber ve gazeteplus gibi 

dijital doğumlu gazeteler, geliri sadece reklama dayanan, fakat elde ettikleri reklam 

gelirleriyle giderlerini karşılayamayan gazetelerdir. Dolayısıyla devamlılıklarını, ya 

yatırımcılarının başka işlerinden elde ettikleri gelirleri buralara aktarmasıyla 

sağlamaktadırlar, ya da ayakta kalamayıp gazeteplus.com gibi kapanmaktadırlar 

(gazeteplus.com da kapanmadan önce sahibinin esas işinden kazandığı parayı siteye 

aktarmasıyla yayınına devam etmekteydi). Örneğin demokrathaber.org kurucusu 

Mehmet Göcekli’nin esas işi grafik tasarımcılıktır ve bir derneğin grafik tasarım işlerini 

yaparak geçimini sağlamaktadır. Demokrathaber.org’u, aldığı reklam gelirleriyle ayakta 

tutmaya çalışmaktadır ama çoğu zaman bu gelirler giderlerini karşılamaya yetmediğinde 

kalan açığı kendisi karşılamaktadır. Aynı şekilde gazeteduvar.com da sağladığı reklam 

gelirleriyle giderlerini tam olarak karşılayamamakta, sahibi Vedat Zencir’in kendi 

kişisel parasal katkılarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır.  

Tez kapsamında görüşülen dijital gazetelerden biri olan istekadınlar.com da sözü 

edilen sitelere bir örnek oluşturmaktadır. Eski bir gazeteci olan Tülay Şubatlı, siteyi üç 
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sene önce kurmuştur. Gazetecilikten emekli olan Şubatlı, sonrasında bir şirket kurmuş 

ve bu şirket bünyesinde kanallara veya kurumlara belgesel ve tanıtım filmleri 

hazırlamaktadır. Şubatlı, henüz ziyaretçi sayısı oldukça az olan sitenin aylık reklam 

gelirinin 50 dolar olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla siteyi kendi emekli maaşı ve 

dışarıya yaptığı işlerden elde ettiği gelirle desteklemektedir.  

Medyafaresi.com kurucusu ve sahibi Kubilay Tümen, aynı zamanda şu anda Fox 

TV Haber müdürü olarak görev yapmaktadır. Tümen, 14 yıldır yayın yapan sitenin, şu 

anda geliri ile giderinin denk olduğunu fakat ilk yıllarında kendi cebinden bir hayli 

yüklü miktarda para harcadığını dile getirmektedir.  

Bu başlık altında şimdiye kadar bahsedilen dijital gazetelerin (haberler.com, 

demokrathaber.org, gazeteduvar.com, gazeteplus.com, istekadınlar.com ve 

medyafaresi.com) ortak özelliği, bir kişinin şahsi girişiminin bir ürünü olması, yani tek 

bir kişinin sermayesi sahipliğinde kurulmuş olmalarıdır. Bu kişi de genellikle 

gazetecilik mesleğinden gelmekte veya gazeteciliğe en azından bir ilgisi bulunmaktadır. 

Bunlardan haberler.com kar eden bir dijital doğumlu gazete iken, medyafaresi.com’un 

geliri ile gideri denktir. Gazeteplus.com ayakta kalamayarak kapanmıştır, diğer üçü ise 

kurucularının başka işlerinden elde edilen gelirlerle ayakta kalmaktadırlar. Bu üç sitenin 

ortak özelliği ise yayınlanmaya başlayalı en fazla üç sene olmuş olmasıdır. Buradan, 

yeni kurulan dijital gazetelerin kuruluşlarının ilk yıllarında gelir elde etme 

beklentilerinin olmaması gerektiği, ilk yılların genellikle kendine alanda yer edinme, 

belli bir okur kitlesi ve etkinlik kazanma yılları olarak geçeceği sonucu çıkarılabilir.  

Bir dijital gazete yukarıdaki örneklerdeki gibi bir şahıs sahipliğinde değil de bir 

şirket sahipliğinde yayınlandığında ise gelir elde etme konusunda ve sürdürülebilir olma 

konusunda daha avantajlı olmaktadır. Çünkü bir kere işe ilk girişte daha fazla bir 

sermayeyle girmektedir. Buna paralel olarak daha fazla ve daha yetkin personel 

çalıştırabilmekte, daha iyi ve güçlü ekipmanlar kullanabilmekte, sitenin altyapısına daha 
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fazla yatırım yapabilmekte ve daha geniş bağlantıları olduğu için daha fazla yerden 

reklam alabilmektedir. Örneğin sporx.com, Turkcell’in de aralarında bulunduğu pek çok 

büyük markanın iletişim işlerini yapan Maximum İletişim şirketi bünyesinde yayın 

yapan dijital doğumlu bir spor gazetesidir. Bu şirket bünyesinde spor x.com dışında 

sporx tv, webaslan tv, webaslan.com, karakartal.com süperfb.com gibi spor siteleri de 

bulunmaktadır. Şirket sahiplerinin gazetecilikle ilgisi bulunmamakla beraber, tüm 

internet sitelerinin başında olan yani tüm medya grubunun başında olan kişi Tahir Kum, 

önce spor muhabirliği sonra da spor yazarlığı yapmış, 30 yıllık bir gazetecidir. 

Sporx.com 13 yıldır yayınlanan bir dijital spor gazetesidir. Tek gelir kaynağı reklamdır 

ve sadece reklam gelirleriyle ayakta kalmayı başarabilmiştir, hatta kar etmektedir. 

Çünkü ziyaretçi sayısı oldukça fazladır hatta Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet 

siteleri sıralamasında yer almakta ve en çok ziyaret edilen spor sitesi olma özelliğini 

taşımaktadır.  

Tez kapsamında görüşme yapılan ve bir şirket bünyesinde yer alan diğer bir 

dijital doğumlu gazete ise netgazete.com’dur. Netgazete com, İhlas Medya Holding’e 

ait tüm internet sitelerinin bir çatı altında bulunduğu Dijital Varlıklar şirketi bünyesinde 

bulunan ve sadece dijital olarak yayın yapan bir gazetedir. Şirket bünyesinde 

netgazete.com dışında yine İhlas Medya Holding’e ait olan Türkiye gazetesi, TGRT 

televizyonu ve İhlas Haber Ajansı’nın da internet sitelerinin içeriği yapılmaktadır. 

Bunun dışında tematik bir dijital doğumlu kadın sitesi olan mavikadın.com, 

ihlassondakika.com “yemek zevki” dergisinin internet sitesinin içeriği de yine Dijital 

Varlıklar tarafından sağlanmaktadır. Bütün internet siteleri Dijital Varlıklar bünyesinde 

yer almakta fakat her birinin kendi ayrı editöryal ekibi bulunmaktadır. Genellikle her 

internet sitesi için bu sayı 8-10 kişi arasındadır. Daha önce bu yayın organları 

dağınıkken ve her birinin internet sitesi kendi kurumunun bünyesinde yapılıyorken, 
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Dijital Varlıklar 2013’te kurulduktan sonra bütün internet siteleri dijital varlıklar 

bünyesine alınmıştır.  

Netgazete 1998 yılında kurulmuştur ve Türkiye’nin ilk internet gazetesi olma 

özelliğini taşımaktadır. Kurulduğundan beri -yani 21 yıldır- hiç ara vermeden devam 

etmektedir. Fakat daha sonra TGRT televizyonu ve Türkiye Gazetesi’nin internet 

siteleri yayına girince bunlara daha fazla ağırlık verilmiş, netgazeteye çok fazla yatırım 

yapılmamıştır. Gazetenin şu anda aylık 5 milyon ziyaretçisi sayısı bulunmaktadır. Ve 

aylık ortalama 20 bin lira da reklam geliri bulunmaktadır. Bu rakam, netgazetenin kendi 

giderlerini karşılayan bir yapıda olduğunu göstermektedir. Fakat burada yukarıda da 

bahsedildiği gibi, İhlas Medya Holding bünyesinde yer almasının avantajını 

kullanmaktadır. Çünkü reklamlar alınırken, net gazete için ayrıca alınıyor da olsa, 

çoğunlukla paket şeklinde alınmaktadır. Yani reklam ekibi bir reklam verenden reklam 

aldığında aynı reklamı örneğin hem Türkiye Gazetesinin internet sitesinde, hem TGRT 

televizyonunun internet sitesinde hem de netgazetede yayınlanacak diyerek bir fiyat 

vermektedir. Böylece netgazete de bu reklam fiyatından kendi payını almaktadır. Bu 20 

bin lira reklam geliri içinde tabi ki kendi sayfa görüntülenme sayısı oranında Google 

veya diğer programatik reklam şirketlerinden aldığı reklamlar da bulunmaktadır. Yine 

de bir holding bünyesinde değil de tek başına bir dijital olarak yayın yapması 

durumunda muhtemelen sözü edilen gelirin daha altında bir geliri olması beklenirdi. 

Holding bünyesinde bulunmasının bir diğer avantajı, bazen giderlerini karşılayamadığı 

başka bir deyişle zarar ettiği durumlarda da holdingin kar eden diğer yayın organları 

tarafından bu zararın sübvanse edilebilmesi, böylece yayın hayatına devam etmekte 

zorlanmamasıdır. Alanda 21 senedir var olmasının nedenlerinden birinin de bu faktör 

olduğu söylenebilir.  

Tez kapsamında görüşülen dijital gazetelerden biri olan journo.com.tr, Türkiye 

Gazeteciler Sendikasına ait bir yayın organıdır. 2015 yılından beri yayın yapan 
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gazetenin kar etme veya gelir elde etme gibi bir amacı olmadığı için reklam da 

yayınlamamaktadır. Journo günlük rutin ajans haberleri yayınlayan bir gazete değil, 

gazetecilik mesleği ile ilgili içerik, röportaj ve yazılara yer veren niş bir internet 

sitesidir. Bu nedenle geleneksel medyanın internet siteleriyle rekabet halinde olan bir 

yayın organı değil, kendine has bir okuyucu kitlesi olan bir yayın organıdır. Ayrı bir 

ofisi veya tam zamanlı çalışanları bulunmadığı için bir gideri bulunmayan Journo’nun 

gelir modeli, fonlamaya dayanmaktadır. Siteye içerik üreten kişilere- genellikle 

freelance gazeteciler- her içerik için 100 euro telif ücreti ödenmektedir. Bu ücretler 

şimdiye kadar Avrupa Komisyonu, Hollanda Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu, 

Alman sosyal demokratları ve Norveç Copy Nor Foundation ve Norveç Gazeteciler 

Sendikası tarafından verilen fonlarla ödenmiştir ve ödenmeye de devam etmektedir. 

Site, Türkiye Gazeteciler Sendikası aracılığıyla her sene belli bir proje için farklı fon 

kuruluşlarıyla anlaşmaktadır. 

Görüldüğü gibi alandaki dijital doğumlu gazeteler, sahiplik yapısı olarak 

birbirinden farklılık gösterebilmektedir ve bu da onların kullandıkları gelir modellerini 

etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Sendika veya dernek bünyesinde 

yayınlandığında, Journo örneğinde olduğu gibi, yurtdışından fon bulma konusunda daha 

avantajlı olabilmekte, bir şirket bünyesinde yayınlanıyorsa da, hem reklam almak hem 

de zararını telafi etmek konusunda daha avantajlı olabilmektedir. Sahiplik yapısı 

bakımından bir diğer farklı kategori ise, bir siyasi parti bünyesinde yayınlanmaktır. 

Örneğin sol portal, TKP (Türkiye Komünist Partisi)’nin bir yayın organı olarak 

2008’den beri yayınlanmaktadır.  

Journo’ya benzer bir biçimde, sol portalın da buradan gelir elde etmek gibi bir 

amacı yoktur. Daha ziyade bu araç sayesinde partinin görüşlerini daha geniş kitlelere 

ulaştırmak amacı taşımaktadır. Dijital gazetelerin sahiplik yapısındaki bu farklar onların 

gazetecilik modellerine de yansımaktadır. Nasıl ki Journo.com.tr geleneksel medyayla 
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rekabet etmeye gerek duymamakta ve bu nedenle sadece Türkiye’deki gazetecilik 

mesleğinin durumu, geleceği, basın özgürlüğü gibi konuları işleyen niş bir site olarak 

yayın yapmaktaysa, sol portal da siyasi konumu ve dünyaya bakışındaki farklar 

nedeniyle ana akım medyada yer alan haberlerin aynısını vermek yerine, orada 

yayınlanamayan haberleri yayınlama ve kendi özel haberlerini yapma üzerine kurulu bir 

gazetecilik modeli benimsemiştir. Dolayısıyla denilebilir ki, bu iki dijital gazetenin 

sahiplik yapıları onların özgün içerik üretmelerinde önemli bir etkendir. Sol portalın 

özgün içeriğinin bir nedeni editörlerin de parti üyesi olmaları ve dolayısıyla habere ana 

akım medyanın baktığı gibi değil, kendi dünya görüşleri çerçevesinde bakıyor olmaları, 

bir diğer nedeni ise Türkiye’nin her yerinde bulunan parti üyeleri ve sempatizanları 

tarafından gazeteye aktarılan bilgi ve haber akışıdır. Bu nedenle sol portal yurttaş 

haberciliği de yapan bir gazetedir.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi, yayının bir siyasi parti ile organik bir bağının 

olması, onun gazetecilik modelini etkilediği gibi gelir modelini de etkilemektedir. 

Örneğin sol portal, ziyaretçi sayısını ve sayfa görüntülemesini artırmak için uğraşsa da 

bunu yapmaktaki temel amacı, reklam gelirini ya da karını artırmak değil, daha fazla 

kişiye haber ulaştırmak istemesidir. Hatta sol portal yetkilileri özellikle Google 

reklamlarının dijital gazeteler için okunma zorluğu ve görüntü kirliliği yarattığını, bu 

nedenle kullanabildikleri ölçüde az kullanmaya özen gösterdiklerini belirtmektedir: 

“Mesela internet sitelerinin ana sayfalarını açtığınızda sadece açtığınız 

sayfada ortalama altı yedi reklam sunuşu var. Bunların getirileri var 

büyüklüklerine göre. Bizde ise bu bir ya da ikidir. Bazı siteler bunu 

mükemmel bir gelir kaynağı haline getirmiş durumdalar mesela şey 

yapıyorlar, manşet alanında fotoğraf kullanmıyorlar, fotoğraf alanına 

reklam alıyor, haber fotoğrafı aslında haber fotoğrafı bile olduğunu 

anlamadığınız bir alan haline geliyor. En son Oda Tv’de gördüm, orayı 

reklam alanı yapmışlar. Buraya sadece bu gözle bakarsanız o zaman iş 

çok çığırından çıkmaya müsait bir hale geliyor” (Ali Ufuk Arıkan-Genel 

Yayın Yönetmeni). 

 “Reklam gelirlerimiz var. Bizim gibi bir sitenin normalde reklam geliri 

aslında pek fena değil. Atıyorum ortalama 50 binse bizimki 20 bindir. 

Biz çünkü aslında reklam işini dışarıda bırakıyoruz. Aslında bizim gibi 
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bir site için bu mali açıdan önemli bir kaynak olsa da biz bundan feragat 

ediyoruz. İki üç sene önce bizden biraz daha üst düzey bir internet 

sitesinin aylık reklam geliri 80 bin lira civarındaydı mesela. Biz de onlar 

kadar reklam alıyor olsaydık o kadar kazanabilirdik aslında” (Erman 

Çete-Sol portal editörü). 

Google reklamları dışında özel reklam alırken de, sol portal siyasi parti bağını 

kullanabilmektedir. TKP yayın organı olması, büyük, kurumsal, hükümete yakın 

firmalardan reklam almasını engellese de kendine yakın firmalardan reklam 

alabilmektedir: “Bize yakın olan kişiler, turizm şirketleri, yayın evleri, ajanslar v.s.. den 

genelde reklam alabiliyoruz. Ama onlar da çok değişken bir ay beş bin oluyor, bir ay on 

bin oluyor, bir ay hiç olmuyor”. Sol Portal Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arıkan’ın 

bu sözleri, bu şekilde alınan reklamlar yoluyla gelir sağlamanın da sürdürülebilirliği 

sağlamada yeterli olmadığını, daha başka gelir yolları yaratmanın ya da daha sistematik 

bir iş modeli uygulamanın gerekli olduğunu göstermektedir.  

Sol portalın zaman zaman reklam dışında gelir modelleri kullanma girişimleri 

olmakla birlikte, bunlar da uzun süreli olmamaktadır:  

“Bir ara öyle bir anlaşmamız vardı, odakitap.com ile. İdefix ve 

kitapyurdu gibi bir kitap dağıtımcısı o da. İnsanlar bizim site üzerinden 

bu yayınevlerinden alışveriş yaptıkları zaman gelirin bir bölümü bize 

kalıyordu. Biz özellikle reklam alanı açıp kod girmiştik bunun için. Onun 

dışında geçen sene onuncu yıl için bir şey yapmıştık iki ayrı destek 

kampanyası, mali kampanya yapmıştık. İkili paket içlerinde kalem ve 

defter vardı. Bir bağış kampanyasıydı, sembolik şeylerdi. Ücretler de 25 

lira 50 lira gibi bir şeydi. Bunu da yine odakitap.com üzerinden 

yapmıştık (Ali Ufuk Arıkan-Genel Yayın Yönetmeni) 

Sol portal editörü Erman Çete, bütün bu gelir yaratma girişimlerinin amacının 

sadece çalışan ekibin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve sitenin teknik ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük olduğunu, kar etmek gibi bir amaçlarının olmadığını söylemektedir. 

Çete ayrıca, sitenin maddi olarak örgütten destek alsa da genel olarak kendi ayakları 

üzerinde duran bir yapı sergilediğini de eklemektedir:   

“Site için ayrı bir yerimiz yok. Çalışanlar ücret alıyor fakat aynı zamanda 

parti üyesi kişiler. Bunların dışında bir giderimiz de yok zaten. Kar 

edelim diye bir amacımız yok, sadece çalışan ekibin ihtiyacını 

karşılamaya dönük ve sitenin teknik ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 

olabilir en fazla. Yine de kendi ayakları üstünde duran bir yapıda şu 
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anda. Ama kar etmeyi şunun için isteyebiliriz mesela bir tane daha editör 

ya da muhabir almak için. Ya da çalışanların maaşını artırmak için”. 

Dijital gazetecilik alanıyla ilgili görüş ve deneyimlerine başvurulan 

halktv.com’un Ankara sorumlusu Aydın Taş da halktv.com’un reklam dışında gelir elde 

etmek için çeşitli modeller deneyeceklerini belirtmiştir:   

“Mesela Sözcü’de şöyle bir şey var. Reklamsız Sözcü diye bir şey 

yapıyorlar. Para verip okuyorsunuz içeriği oraya reklam almıyor, öyle bir 

seçenek var. Ben rahatsız değilim reklamdan. Onun yerine şöyle bir şey 

başlatmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemde. Sosyal halktv. Yani bir 

sosyal platform kurup, içerisinde sadece ücretli kullanıcıların 

faydalanabileceği şeyler olacak. Mesela, canlı yayın yapacağız. Örneğin 

İlber Ortaylı’yı getireceğiz. Kullanıcılardan gelen soruları cevaplayacak. 

Bir nevi konferans verdireceğiz, buna katılıp, bunu izleyip soru sormak 

isteyenler ücretli olarak buraya giriş yapacak. Veya bir ekonomi uzmanı 

gelecek, piyasayı yorumlayacak. Böyle bir platform kuracağız. Ücretli 

kullanıcıların yararlanacağı hizmetler olacak. Bir ya da bir buçuk aya 

kadar herhalde aktif olacak.  Aynı zamanda mesela blog kısmı olacak. 

Onu da bir kazanca nasıl dönüştürürüz onun da üzerinde çalışacağız”.  

4.5. Türkiye’deki Dijital Gazetelerin İş Modelleri Denemeleri 

Şu ana kadar dijital gazetecilik alanında yaşanan gelişmelere bakıldığında 

yapılan gazetecilik reklamcılar için yapılan bir gazetecilik olarak görülmektedir. Ve 

reklam gelirleri özellikle küçük ölçekli ve bu işi profesyonel olarak değil amatörce 

yapmaya çalışan internet gazeteleri için oldukça yetersizdir. Bu alanda yapılan 

araştırmalar reklama dayalı modellerin yerini “okura dayalı ” modellerin alması 

gerektiği yönündedir. İnternet gazeteleri ücretsiz ancak reklamlıdır. Yani ücreti aslında 

okur, kişisel verilerinin reklamcılara satılması olarak ödemektedir. Bunun yerine reklam 

görmeden ve verilerini koruyarak sadece görmek istediği türde ve kalitede haber 

okuması için ücret ödemeye gönüllü olabileceği yönünde görüşler yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

Bu amaçla “okur fonu” ya da “kitlesel fonlama” adıyla uygulanan ekonomik 

model yurtdışında oldukça yaygın olmakla birlikte Türkiye’de henüz o kadar 

yaygınlaşamamıştır. Türkiye’de bir ABD firması olan “Patreon” aracılığıyla 
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okuyuculardan kendi bütçeleri oranında alınan parasal desteklerle gelir elde etme 

yöntemi uygulanmaktadır. Bu uygulamayı haber sitelerinden ziyade daha çok 

gazeteciler bireysel sayfa açarak kullanmaktadır: Örneğin Ruşen Çakır, Ünsal Ünlü, 

İrfan Değirmenci, Cüneyt Özdemir, Şükrü Küçükşahin, Gökhan Özbek, Ece Sevim 

Öztürk gibi isimler bu yöntemi kullanmaktadırlar. Bu isimlerin çoğu kendi Youtube 

kanallarında video yayınlayarak ya da Periscope’tan canlı yayın yaparak da bu 

mecralarda da mesleklerini icra etmektedirler. 

Bunların dışında evrimağacı.com, teyit.org gibi internet siteleri de bu 

uygulamayı kullanmaktadırlar. Sitedeki haberleri parasal destekte bulunmayanlar da 

okuyabilmekte fakat oluşturulan içeriklerden patreon aracılığıyla destek olanlar 

öncelikli yararlanmaktadır. Mesela teyit.org sempozyum düzenleyip, buradan 

oluşturdukları videoları sadece maddi destek yapanların izleyebileceği bir proje 

üzerinde çalıştıklarını söylemektedir. 

Tezin bu bölümünde Türkiye’de reklam dışında kullanılan belli başlı iş 

modelleri ve bunları uygulayan gazeteler sıralanacaktır.  

4.5.1. Türkiye’deki Dijital Gazetelerin İş Modelleri 

Abonelik 

Türkiye’de abonelik modelini çeşitli şekillerde uygulayan dijital gazeteler 

olmakla birlikte bunlar, basılı bir gazetenin internet sitesi olan yayınlardır. Bununla 

birlikte dijital doğumlu olup bu modeli uygulayan bir yayın bulunmamaktadır.  

Sözcü.com.tr 

Sözcü.com.tr’de genel içeriklere erişim ücretsizdir. “Plus abonelik” modeliyle 

ise okuyucular aylık 19.99 TL karşılığında siteyi reklamsız ve daha hızlı okuyabilmekte, 
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e-gazeteye ve arşive erişebilmekte ve plus abonelere özel hazırlanmış haberlere 

erişebilmektedirler. Yıllık abonelik ücreti ise 199.99 TL’dir ve ek olarak kitap hediyesi 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 4.1. Sözcü.com.tr abonelik modeli 

- Cumhuriyet.com.tr 

Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 farklı abonelik seçeneği bulunmaktadır. Aylık 50 

lira karşılığında e-gazete aboneliğini alanlar, sadece son 30 günlük gazeteye erişim 

imkanı sağlayabilmektedir.  

 

Şekil 4.2. Cumhuriyet.com.tr abonelik modeli 
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30 gün öncesinden 1930 yılına kadar herhangi bir tarihe ait gazeteyi okumak için 

ise 2. Seçenekteki bir abonelik paketine sahip olmak gerekmektedir. E-arşivle birlikte e-

gazeteye erişimin mümkün olduğu bu paket aylık 100 liradan başlamaktadır.  

 

Şekil 4.3.  Cumhuriyet.com.tr abonelik modeli 

Bu pakette elektronik arşivden pdf olarak doküman indirme hakkı 

bulunmamaktadır. Gazete bu imkan için ayrı bir abonelik paketi tanımlamıştır. PDF 

Paketi olarak adlandırılan bu paketi sadece ikinci pakete sahip olanlar satın 

alabilmektedir ve belli ücretler karşılığında belli sayıda pdf indirme izni verilmektedir.  

 

Şekil 4.4.  Cumhuriyet.com.tr abonelik modeli 

 

  



 

202 

Birgün.net 

Gazetenin birbirinden farklı altı farklı abonelik seçeneği bulunmaktadır.  

 

Şekil 4.5. Birgün.net abonelik modeli 

 Aylık 20 TL karşılığında özel içeriklere erişim mümkümken, 5 kişiyle birlikte 

aylık çoklu üyelik paketine sahip olma ücreti 75 TL’dir.  Aylık 225 TL karşılığında özel 

içeriklerin yanı sıra 12 aylık e-gazeteye erişim mümkündür. Ayrıca bu “mavi üyelik”te 

teşekkür kartı ve hediyesinin yanı sıra bez çanta hediyesi de bulunmaktadır. Aylık 450 

TL karşılığında ise yeşil üyelik sunulmaktadır. Bu pakette mavi üyeliğe ek olarak kitap 

ve dergi hediyesi bulunmaktadır. Aylık 900 TL karşılığında yeşil üyeliğe ek olarak yılda 

bir kez Birgün ailesiyle yemek davetiyesinin bulunduğu kırmızı üyelik sunulmaktadır. 

Aylık 2700 TL karşılığında sunulan özel üyelikle ise yıl boyunca yapılacak tüm etkinlik 

ve hizmetlerden yararlanma imkanı sunulmaktadır.  

Evrensel.net 

Evrensel.com.tr farklı bir dijital abonelik yaklaşımına sahiptir. Çevrim dışı 

olarak gazetenin elektronik versiyonuna erişim sağlanabilen abonelik modelinde fiyatlar 
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değişse de hizmet sabittir. Yani farklı gelir gruplarından insanlar, vermek istedikleri 

desteğe göre dijital abonelikle Evrensel’e katkıda bulunabilmektedirler. Aylık 

paketlerde fiyatlar 30 TL, 50 TL, 100 TL ve 300 TL olmak üzere çeşitlenmektedir. 

 

Şekil 4.6. Evrensel.net abonelik modeli  

Dünyagazetesi.com 

Ekonomi gazetesi Dünya’nın günlük haberleri herkese açık olmakla birlikte, 

yorum ve analizlerine ücretli abonelikle ulaşılabilmektedir. Evrensel ve Birgün’deki 

abonelik modelleri daha çok siyasi bir aidiyet temeline dayanırken, Dünya Gazetesi 

dünyadaki örneklere daha benzer bir modele sahiptir. Gazetede iki farklı abonelik 

seçeneği bulunmaktadır. Dunya.com aboneliğinde abonelere özel içeriklere erişimin 

yanı sıra, yazarların tamamına ve geçmiş köşe yazarlarına erişim sağlanabilirken, 

Günlük Döviz Kurları Bülteni ve kur arşivine erişim de mümkündür. E-gazete ve arşive 

erişim sağlanamamaktadır. Paketin ücreti aylık 50 TL, yıllık ise 300 TL’dir. EDünya 

Plus abonelik paketinde ise, Dunya.com aboneliğinde sunulan hizmetlerin yanı sıra 

eGazete ve arşive erişim mümkündür. Bu paketin ücreti ise 3 aylık 175 TL, yıllık 660 

TL’dir.  
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Şekil 4.7. Dünya.com abonelik modeli 

Yurtdışı Fonları  

Journo.com: 

Tezin bir önceki bölümünde de bahsedildiği üzere, TGS’nin yayın organı olan 

ve tez kapsamında da görüşme yapılan journo.com’un gelir modelini yurtdışındaki 

kuruluşlardan aldığı fonlar oluşturmaktadır. Siteye içerik üreten kişilere- genellikle 

freelance gazeteciler- her içerik için 100 euro telif ücreti ödenmektedir. Bu ücretler 

şimdiye kadar Avrupa Komisyonu, Hollanda Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu, 

Alman sosyal demokratları ve Norveç’ten Copy Nor Foundation ve Norveç Gazeteciler 

Sendikası tarafından verilen fonlarla ödenmiştir ve ödenmeye de devam etmektedir. 

Site, sendika aracılığıyla her sene belli bir proje için farklı fon kuruluşlarıyla 

anlaşmaktadır. Journo Genel Yayın Yönetmeni ve TGS yöneticisi Mustafa Kuleli bu 

işleyişi şöyle anlatmaktadır:  

“Çok net excel hesaplamaları var. Her içerik başına ortalama 100 euro 

telifler yatıyor, deniyor ki 260 tane içeriğe biz bu telifi yatıracağız. Biz 

duyuruyu yapıyoruz. İçerikler bize geliyor, biz onaylıyoruz, editliyoruz, 

banka hesaplarına para yatıyor. Bunlar tek tek excel tablosuna işleniyor, 

yıl sonu bittiğinde biz de donörümüze hesap veriyoruz, bu içerikler 

yayınlandı, linkleri bu, banka hesap numaralarına giden dekont da bu 



 

205 

diye. Hep böyle oldu.  AB ile görüşmelerimiz oldu, onlar da bu yılın 

sonunda daha büyük bir bütçeyle destek olacaklar. Onlarla olan 

anlaşmada da işleyiş böyle olacak. Sadece ek olarak bir tam zamanlı 

editör alacağız. AB dışında proje yapmak isteyen başka kurumlar da var. 

Onlara da belki part time editörler eklenebilir. Ama biz zaten şunu hiç 

hedeflemedik: Diken gibi Duvar gibi T’24 gibi, her şeyi yayınlayalım 

diye bir hedefimiz olmadığı için bir editör de makul bizim için. Çünkü 

zaten bizim alanımızda yapılabilecek haber sayısı belli. Her gün biz 

gazetecilik finansal modelleri diye içerik yapamayız zaten. Dünyada olan 

gelişme sayısı belli. Bir de bizden başka yapan yok zaten o yüzden 

rahatız, rekabet de yok” 

Kuleli, fonlama modelini başarıyla uygulamalarında sendikanın yayın organı 

olmalarının büyük etkisinin olduğunu söylemektedir:  

“Biz başladığımızda hiçbir kişisel bağlantımız ve ilişkimiz yoktu, her 

şeye sıfırdan başladık. Bütün fonlayıcılarımızla da merhaba biz böyle bir 

ekibiz diye sıfırdan tanıştık. Sendikanın tabi ki bir katkısı var. 65 yıllık 

bir kurum. Ve Avrupa Birliği de diyor ki ben Türkiye’de basın 

özgürlüğü, medya alanında bir iş yapacaksam benim organik partnerim 

tabi ki Türkiye Gazeteciler Sendikası olacak. O açıdan evet ve şeyi de 

biliyorlar, bu paralar hakikaten insanlara gider, iyi bir finansal rapor 

verilir, muhasebesi tutulur. Bu konuda evet avantajımız var” 

Bianet.org 

Bağımsız İletişim Ağı (BİA)’nın internet üzerindeki haber sitesi bianet.org, 

Kasım 2000'den beri yayın yapmaktadır. Beş editör ve bir muhabir tarafından günlük 

haber akışı sağlanmaktadır. İnternet sitesi, kadın, insan, çocuk hakları ve ifade 

özgürlüğü alanlarına odaklanmaktadır (https://bianet.org/bianet/sayfa/bagimsiz-iletisim-

agi).  

Web sitesi, IPS İletişim Vakfınca27 İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) 

desteğiyle yürütülen, "Haklar İçin Habercilik, Haberciler İçin Özgürlük" projesi 

kapsamında yayınlanmaktadır. Projeyi destekleyen kuruluşlar: Avrupa Birliği, Avrupa 

Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı’dır (SİDA).  

  

                                                           
27 IPS İletişim Vakfı “İletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek” 

amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Vakıf etkinliklerini, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanan 

hibe ve bağışlarla gerçekleştirdiği projeler üzerinden sürdürüyor. Vakfın gelir getirici faaliyetleri IPS 

İletişim Vakfı İktisadi İşletmesi aracılığıyla gerçekleştiriliyor (https://bianet.org/bianet/sayfa/ips-

iletisim-vakfi). 

https://bianet.org/bianet/sayfa/bagimsiz-iletisim-agi
https://bianet.org/bianet/sayfa/bagimsiz-iletisim-agi
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Medyascope.tv 

Medyascope.tv’nin kurucusu Ruşen Çakır, 7 Haziran 2015 genel seçimleri 

öncesi Periscope’tan yapmaya başladığı canlı yayınlarına gösterilen ilginin ardından bu 

uygulamanın habercilik için “elverişli ve kullanışlı bir mecra olduğu” sonucuna 

vardığını belirterek, www.medyascope.tv web sitesi üzerinden yayınlarına başlamıştır 

(Ünal, 2017).  

Mart 2017 tarihi itibariyle kadrolu ve sigortalı şekilde 30’a yakın kişinin çalıştığı 

Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Medyascope’un 

farklı ekonomik sürdürülebilirlik arayışları bulunmaktadır. Ruşen Çakır, reklamlarla 

gelir elde edebilmeyi umduklarını ancak bunun –sınırlı sayıdaki örnekler dışında– 

henüz istedikleri ölçüde gerçekleşmediğini belirtmektedir. Açık Toplum Vakfı, Chrest 

Foundation ve Heinrich Böll Stiftung’tan çeşitli projeler yoluyla destek aldıklarını 

belirten Çakır, maddi destek ya da cihaz alımı şeklinde gerçekleşen bu tür desteklerle 

altyapılarını güçlendirdiklerini, ancak bunların belirli süreler için geçerli gelir modelleri 

olduğunu ifade etmektedir. Kitlesel fonlama projeleri de hayata geçiren ve bu amaçla 

www.patreon.com/medyascopetv adresi üzerinden izleyicilerden maddi katkı alan Çakır 

gelir olarak buradan büyük beklentilerinin olmadıklarını belirtmiştir (Ünal, 2017). 

Hem abonelik hem yurtdışı fon modellerini uygulayan yukarıdaki dijital 

gazetelerle ilgili birkaç değerlendirme yapmak mümkündür. Birincisi, bu gazeteler 

sadece her yerde bulunabilecek haberleri yayınlayan değil, kendi özel haberlerini de 

yapan gazetelerdir. İkincisi diğer yerlerde rastlanılacak haberleri yayınlasalar bile bu 

haberleri yine kendi bakış açılarına göre yayınlamaktadırlar. İçlerinde dünya.com ve 

journo.com başta olmak üzere niş yayınlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki etkenin bu 

modelleri uygulamalarında etkili oldukları söylenebilir. Abonelik modeli uygulayan 

gazetelerin basılı medyanın internet gazeteleri olduğu görülürken, yurtdışı fonu kullanan 

üç yayının ise dijitalde doğan yayınlar olduğu görülmektedir. Medyascope.tv aynı 
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zamanda kitlefonlama sitesi olan Patreon.com’u da kullanmaktadır. Önceki senelerde 

T24, kendi sitesinden duyurusunu yaparak ve bir yıllık bir süre vererek, video birimi 

kurma projesi için kitlefonlama modeli kullanmış ve okuyucularından destek istemiştir. 

Proje sonunda site, hedeflediği tutara ulaşmayı başarmıştır. İlerleyen yıllarda bu 

girişimlerin artacağı düşünülmekle birlikte Türkiye’deki dijital gazetelerin farklı iş 

modelleri uygulamalarının önünde Türkiye’ye özgü bir takım engellerin olduğu 

yönünde de fikirler bulunmaktadır.  

4.5.2.  Türkiye’de Dijital Gazetecilik İçin İş Modelleri Geliştirmenin 

Önündeki Engeller 

Tez kapsamında görüşülen dijital gazete yetkililerinin hemen hemen hepsi 

Türkiye’de şu anda dijital gazeteler için reklam dışında bir gelir kaynağı yaratmanın çok 

zor olduğunu hatta mümkün olmadığını düşünmektedirler. Bunun kültürel, ekonomik, 

sosyal, siyasi açılardan çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır.  

İçerik Sorunu  

Tez kapsamında görüşülen yetkililerin hemen hemen hepsi dünyada çok başarılı 

örnekleri olsa da Türkiye’deki dijital gazetelerin henüz okuyucuların haber için ücret 

ödemesine dayalı modelleri -örneğin abonelik, ödeme duvarı, ücretli içerik, kitlesel 

fonlama gibi modellerin- uygulayabilmesine hazır olmadığını düşünmektedir. Bu 

yetkililere göre ise bunun en önemli nedeni yukarıda da değinildiği gibi dijital 

gazetelerin özgün içerik üretemiyor olmasıdır.  

Kendisi de özel olarak “dijital gazetecilik için iş modelleri” konusuyla ilgilenen 

Journo.com’un  Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli bu durumu şöyle 

anlatmaktadır:  
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“Birincisi içerik kalitesi sorunumuz var. İnsanlar neden copy-paste 

içeriğe para versin. Aynı haber hem duvarda, hem T24’te hem de 

Diken’de var. Ve bu zaten Doğan Haber Ajansı’nın haberi, Diken buna 

Erdoğan’ın aleyhinde bir başlık atıyor gerisini copy-paste  ediyor, T24 

daha ortada bir başlık atıp yayınlıyor, Duvar da bunu biraz daha Kürt 

hareketinin hoşuna gidecek şekilde veriyor. Ben zaten bedava 

hürriyet.com.tr’de okuduğum bu habere neden para veriyim. Washington 

Post, New York Times’ın evet abonelikleri var hatta Der Spiegel’in 

geçen yıl ilk defa dijital gelirleri basılı gelirlerini geçti. Dijital daha karlı 

hale geldi. Neden ama? Sırf özgün içerik. Her bir içerik oturulup bir ay 

uğraşılarak yazılmış, derinlemesine araştırma içeren ve iyi yazılmış,  su 

gibi akan, aynı zamanda keyifli bir okuma deneyimi sunan içerikler. 

Buna para verilir”.  

Halktv.com.tr yetkilisi Aydın Taş ise bu durumun hem içerikle ilgili hem de 

ekonomik nedenlerinin olduğunu söylemekte; içeriğin ücretsiz sunulmasını, gelirin ise 

reklamdan kazanılması gerektiğini savunmaktadır:  

“İçeriğin ücretli olmasının dünyada yapılmış örnekleri var ama 

Türkiye’de bu pek mümkün değil. Bir kere Türkiye’de o maddi imkana 

sahip değil insanlar. Bir de başka yerde aynı haber var zaten. Onun için 

benim farklı bir şey sunmam lazım. Cumhuriyet yaptı mesela ama o bile 

zararlı çıktı bundan. İnternetin özgür olması lazım, facebook ya da 

twitterda insanlar bu yüzden bu kadar aktifler. Ücretsiz istediği içeriğe 

erişmesi lazım. İnsanlar özgürlük istiyor internette. O da nerden 

kazanılacak, reklamlardan kazanılacak”.  

 Ekonomik Sorunlar  

Haberler.com yetkilileri Türkiye’de reklam dışında örneğin abonelik, ödeme 

duvarı ya da okur fonu gibi gelir modellerini uygulamanın mümkün olmadığını 

düşünmektedirler. Sümeyra Teymür, bunun en önemli nedeninin Türkiye’deki 

okuyucunun ekonomik durumu olduğunu söylemektedirler:  

“O modeli ancak bütün dünyada kullanıcısı olan BBC gibi, New York 

Times gibi kurumlar uygulayabilir çünkü onlar milyarlarca insana hitap 

ediyor. Ayrıca Türkiye’nin ekonomik durumunu düşünecek olursak 

bizim kullanıcıların yüzde kaçı bunu karşılayacak düzeyde. İnsanlar 

ücretli bir application bile indirmiyorlar. Bir lira. Siz bu insanlara 

diyeceksiniz ki sen ayda bana beş lira ver. Vermez yani kimse” (Sümeyra 

Teymür-CEO-haberler.com). 

Haber müdürü Duygu Göktaş ise, Türkiye’deki haber okuyucusunun profilinin 

de önemli bir etken olduğunu söylemektedir. Göktaş, internette haber okuyan kesimin 
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haberi ücretsizken bile ayrıntılı olarak okumadığını, göz gezdirdiğini, ücretli olması 

durumunda ise hiç okumayacağını belirtmektedir. 

 “Aslında okuyucuya baktığınız zaman çok haber okuyan okuyucu da 

yok. Bakan okuyucu var. Şöyle bir göz gezdirirler. Siz bir de bu 

okuyucuya ücretli içerik verirseniz sıfır” (Duygu Göktaş-Haber müdürü-

haberler.com). 

 Kültürel Sorunlar 

Görüldüğü gibi, Türkiye’de farklı iş modelleri geliştirmenin önündeki engeller, 

Türkiye’de yayın yapan dijital gazetelerden kaynaklanabildiği gibi, okuyucu profili ve 

onun ekonomik durumundan da kaynaklanmaktadır. Bu aynı zamanda Türkiye’deki 

okurun kültürel özelliklerinden etkilenebildiği gibi, hem yayıncıları hem okuyucuları 

kapsayan Türkiye’ye özgü kültürel bir anlayıştan da etkilenmektedir. Örneğin 

demokrathaber.org. kurucusu Mehmet Göcekli, özellikle Patreon gibi siteler aracılığıyla 

okurdan fonlanma geleneğinin yurtdışında yaygın olmasına rağmen, Türkiye’nin 

kendine özgü şartları nedeniyle yaygınlaşamadığını belirtmektedir. Göcekli, 

kendilerinin de bu yöntemi denemeyi düşündüklerini söylerken, gerçekleştirememe 

nedenlerini şöyle anlatmaktadır: 

“Bunları biz de düşündük, çok sıkıştık çünkü, biz hep ekonomik sıkıntı 

yaşadık siteyi kurduğumuzdan beri. Hep bir tasarruf, hani nasıl 

gelirlerimizi artırırız, temel gündemimiz bu ve içinden çıkamıyoruz da. 

Bu konularda çok da becerikli değiliz, gidelim de insanlardan para 

isteyelim falan. Aslında bahsettiğim gibi belli bir kitlemiz de var, bu tür 

bir şey de yapabiliriz ama laf olur diye de çekiniyoruz. Şimdi biz bu 

şekilde birilerinden para toplasak, insanlar şöyle düşünür; işte böyle bir 

site kurdular, insanlardan para toplayıp geçiniyorlar. Keşke insanlar bu 

yöntemlerle para toplasa, o işlerini güzelleştirse, hatta buradan para da 

kazansa. Çünkü buna bu kadar emek harcıyoruz, keşke başka iş yapmak 

zorunda kalmasak, sadece bu işi yapsak ve buradan para da kazanabilsek 

ve bu işi de daha iyi yapsak böylelikle. Ama burası Türkiye olduğu için 

sadece medyada değil, yani toplumda da bir kültürel erozyon var, birileri 

destek olur, birileri de onun lafını eder, işte oradan parayı vurdular 

götürdüler diye. Yani siz oradan ancak kıt kanaat geçineceksiniz belki 

atıyorum ayda bin lira kazanacaksınız ama sırf sizde o para toplama 

logosunu gördüler diye “ooo parayı götürdüler”e dönüşür bu. Böyle bir 

hikaye olur. Biz zaten burayı para kazanmak için yapmıyoruz, biz 

memlekette biraz zihniyet değişikliği olsun, Türkiye daha demokratik 

olsun. Ve böyle bir şey için yola çıkmışken de kimseden bu tür laflar 
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işitmek istemeyiz. Ama tabi birileri gelse de biz size sponsor olmak 

istiyoruz dese memnun oluruz. Ama kimse böyle kendiliğinden gelmiyor, 

biz de gidip kimseye bize sponsor olun demiyoruz”.  

Gazeteduvar.com Genel yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz da bağış ve 

sponsorluk gibi modelleri için “O tür işlere girmiyoruz. Bunlar çünkü ciddi, profesyonel 

yayın olmaktan çıkarıp başka şekle girmeye zorluyor. O yüzden bu fon kullanma 

işlerine falan da fazla gönüllü olmadık. Onlar da başka politik yükleri beraberinde 

getiriyor” demektedir.  

Journo Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli’nin bahsettiği faktör ise bir 

başka açıdan bir kültürel soruna tekabül etmektedir:  

“Bir diğer faktör kültürel bir sorun. Bu da bizde bağışlama kültürünün 

olmaması. Bu medyayla da ilgili değil sadece. Ben Galatasaray Spor 

kulübünün üyesiyim. Buraya üye olmak gerçekten çok zor, ciddi paralar 

ödüyorsunuz, iki üç yıl bekliyorsunuz. Referanslar isteniyor v.s.. 

Vatandaş üye olmuş ama kulübe aidatını ödemiyor. CHP üyesi aidatını 

ödemiyor, bu zaten bizde kültürel bir sorun”.  

 Siyasi Sorunlar 

Dünyada yaygın olarak kullanılan dijital gazeteleri finanse etme yöntemleri, 

yukarıda da sıralandığı gibi Türkiye’ye özgü nedenlerle burada gelişememektedir. Bu 

nedenlerden birisi de siyasi etkidir. Tezin önceki bölümlerinde anlatıldığı gibi, siyasi 

nedenlerle hükümete muhalif yayın organları reklam alamamakta, bu da onların ayakta 

kalmalarını zorlaştırmaktadır. Tezin varsayımlarından birisi de muhalif yayın 

organlarının bu nedenle reklam dışında bir gelir modeli yaratmalarının gerektiği iken, 

diğer taraftan Mustafa Kuleli aynı nedenle bu gazetelerin başka bir gelir modeli 

yaratmalarının da güçleştiğini, örneğin siyasi etki nedeniyle insanların muhalif bir yayın 

organına abone olması veya fonlamasının zor olacağını söylemektedir:  

“Bir diğer tarafı siyasi ve güvenlik tarafı. Zaman gazetesine abone olan 

insanlar şu anda terörü finanse etmekten içerde. Bu ortamda 

Cumhuriyet’e mesela kredi kartı bilgilerini vererek abone olmak bir 

devlet memuru için çok kolay bir şey değil. Bunun hepsi birleşince o 

model olmuyor, bir vadede olacağına inanıyoruz ama bunun için bir 

altyapı kurulması lazım”.  
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Okurla İlişki 

Dünyada, dijital gazeteler için yeni iş modelleri yaratma konusunda başarılı 

örneklere bakıldığında, bunların okurla daha yakından ilişki kurduğu ve böylece 

okurların bu gazeteleri sahiplenmesini sağladıkları görülmektedir. Dolayısıyla okurlar 

kendilerini sadece bir gazete okuru olarak değil, bir topluluğun parçası gibi hissetmekte 

ve bu da bu gazeteler için ödeme yapmasını kolaylaştırmaktadır.  

Örneğin Almanya’daki kooperatif site Krautreporter başarılı bir şekilde bu işi 

yürüten abonelik temelli bir sitedir. Site yetkilisi Sebastian Esser şöyle anlatmaktadır: 

“Biz içerik satmıyoruz, bir ilişki inşa ediyoruz ve ondan sonra para 

istiyoruz, ki bu tamamının ödeme yapacağı anlamına gelmiyor. 

Meslektaşlarımıza şunu söylüyoruz: Eğer topluluğunuzdan doğru bir 

şekilde isterseniz genellikle yüzde beşi ödeme yapacaktır. Fakat bu, 

içeriğinizin benzersiz ve çok iyi olduğunu ve bundan para kazanacağınızı 

düşündüğünüz ödeme duvarlarından daha farklı bir iş modelidir” 

(Nicholls vd., 2016 s. 20).  

Sebastian Esser buradaki sözleriyle, başarılarının aslında içeriklerinden değil 

daha öncesinde okurla kurdukları ilişkiden kaynaklandığını anlatmaktadır.  

Mustafa Kuleli, Türkiye’deki dijital gazetelerin en önemli eksikliğinin okuru 

sadece sayı olarak görmek ve onlarla ilişki kuramamak olduğunu söylemektedir:  

“Bence en önemli sıkıntılardan bir tanesi şu: Elimizde okur var, mesela 

T24’ün 1 milyon takipçisi var twitterda. Hepsi bir lira verse zaten bir 

milyon lira olur. Niye o zaman kimse bu dev kitleleri kullanmıyor? 

Çünkü okuru sadece bir sayı olarak görüyorlar. Belki Google 

reklamlarının da bunda bir katkısı vardır. Okuru tık olarak görüyorlar. 

Okurla gerçek ve samimi bir ilişki kurmuyorlar. Gazetelerde de internette 

de bu sorun var bizde. Kitlelerini tanımıyorlar, kitlelerini 

önemsemiyorlar, kitleleriyle organik bir ilişki kurmuyorlar. Almanya’da 

mesela TATZ diye bir gazete var. Bizdeki solcular çok sever bu örneği. 

Kooperatiftir. Yani Almanya’nın Birgün’ü ama para kazananı öyle 

söyleyeyim. Hep bu örneği verirler. İşte kooperatif örneği orada tutuyor 

diye. Ya tutuyor da kardeşim TATZ hemen her ay etkinlik yapıyor. 

Konser, piknik, miting, dans gecesi ve Almanya’nın her yerinde yapıyor. 

Okur gerçekten kendisini o kurumun ortağı gibi hissediyor, dış kapının 

mandalı değil. Bizde Cumhuriyet’te, Evrensel’de Birgün’de bile okur 

yok. Okur mektubu bile yok. Ben niye bunu finanse edeyim o zaman. 

Benim sesim yok, sözüm yok, değerim yok. Okur da enayi değil yani 

anlıyor bunu. Bir gün gelip birisi bu okur etkileşimini sağlarsa –ki bu 

yayınlar bu açıdan çok avantajlı- ne sponsorun ne reklamın ne de fonun 
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bir önemi kalır. Bakalım ilk kim yapacak bunu, merakla bekliyoruz, 

söylüyoruz da üstelik yani buralar bizim örgütlü olduğumuz iş yerleri. Bu 

modelleri de anlatıyoruz ama. Değişim zaman alıyor biraz galiba”.  

Kuleli, özgün ve kaliteli bir içerik, niş bir alan ve okuyucuyu önemseyen bir 

anlayışla Türkiye’de de reklam dışında modellerle gelir elde etmenin mümkün 

olduğunu şöyle dile getirmektedir:  

“Mesela bir Journo Premium koysak ve orada özel içerikler yapsak 

buraya da insanlara aylık 1 lira verin desek oraya üye olacak 1000 kişi 

çıkartacağımızı düşünüyorum ben. Sadece kar amacı gütmüyoruz diye 

yapmıyoruz ama başkaları için bu bir modeldir. Yani kaliteli ve özgün bir 

içerik, niş bir alan ve okuyucuya saygı duyan bir yaklaşımla ben 

sürdürülebilir bir model oluşturulabileceğini düşünüyorum”. 

4.5.3. Türkiye’de Dijital Gazeteciliğin Geleceği İçin Öngörüler 

Tez kapsamında görüşülen dijital gazete yetkilileri Türkiye’de dijital 

gazeteciliğin geleceği ile ilgili farklı görüşlere sahiptir. İçlerinde çok kısa bir süre içinde 

basılı gazetelerin kalkacağını düşünenler olduğu gibi basılı gazetenin daha uzun yıllar 

yaşayacağını iddia edenler de bulunmaktadır.  

Örneğin netgazete.com Genel Yayın Yönetmeni Sırrı Sözütutan çok yakın bir 

zamanda basılı gazete kalmayacağını belirtmektedir:  

“Zannediyorum bir 3-5 yıl sonra da ne karasal yayın ne basılı gazete 

kalmayacak gibi duruyor. Çünkü şimdiki jenerasyon zaten gazete 

okumuyor, haberleri internetten okuyor. Yeni gelen jenerasyonda buna 

hiç ilgi kalmayacağı için rafa kalkacak. Tirajlar iyice inecek ve 

çıkarmanın anlamı kalmayacak, maliyetleri karşılamayacak”.  

Gazeteduvar.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ise aksine 

Türkiye’de en azından kısa vadede basılı gazetenin ortadan kalkmasının zor olduğunu 

düşünmektedir:  

“Gazeteler daha epey yaşar. Hem dışarıda adaptasyon süreçleri baya 

yenilendi. Amerikalılar 2006-2010 arası baya sıkıntılar yaşadılar. Ama 

adapte olmayı başardılar. Avrupa’da benzer şeyler yaşandı aynı 

tarihlerde. Türkiye de zaten geriden izliyor ve kağıdın 10 yıl içinde yok 

olacağını ya da önemsizleşeceğini ya da payının dijitale göre daha düşük 

olacağını söylemek şu anda bana rasyonel görünmüyor. Uzun vadede 

belli ki kalkacak. Ama Türkiye’de kağıdın ömrü sanıldığından uzun”. 
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 Mobil Gazetecilik 

Dijital gazetecilikle ilgili birçok araştırma ve rapor artık haber okuyucularının 

haberleri sosyal medyadan ve mobil telefondan takip ettiklerini ortaya koymaktadır. 

Nicholls ve diğerlerinin belirttiği gibi, “dijital olarak doğan haber medyası, tarihsel 

olarak bir web sitesine dayanıyordu fakat giderek daha mobil ve sosyal medya ve arama 

motoru gibi aracıların dağıtımda önemli bir rol oynadığı bir ortamla başa çıkmak ve bu 

yönde ilerlemek zorunda” (2016: 25). 

Tez kapsamında görüşülen dijital gazete yetkilileri de aynı şekilde bu alana dair 

en büyük yönelimin mobil habercilik ve sosyal medya olduğunu ve dijital gazetelerin de 

bu alanlara yatırım yapmaları gerektiğini düşünmektedirler. Hatta Mustafa Kuleli, 

mobilde rahat bir okuma sağlayamayan gazetelerin yaşama şanslarının olmadığını 

belirtmektedir.  

Medyafaresi.com kurucusu Kubilay Tümen de dijital gazeteciliğin geleceğinin 

mobil habercilikte olduğunu şöyle dile getirmektedir:  

“Bu işte başarılı olmak ve para kazanmak için başka yenilikler getirmek 

lazım, mesela mobil haberciliğinde uzmanlaşmak lazım, artık para 

oralardan gelecek diye düşünüyorum. İnsanların senin siteni Google’dan 

arayıp bulması değil de, telefonunda var mıyım? İnstagramda, twitterda 

karşına çıkmalıyım, sen oradan benim sitemi görüp devam etmelisin. Ya 

da uygulamamı telefona indirmen lazım, telefonunda kendi uygulamamla 

yer edinmem lazım”.  

Tümen, Türkiye’de dijital gazeteciliğe ayrılan payın artmasına rağmen, haber 

sitelerinin bundan pay alamadığını çünkü okuyucuların haber okuma alışkanlıklarının 

mobile yönelmesi sonucunda reklam yatırımlarının da, sosyal medya ve mobile 

kaydığını dile getirmektedir:  

“Hala büyük oranda televizyon ve gazeteye gidiyor reklam bütçeleri. 

Aslında bir yandan da dijitale de kaydığı söyleniyor ama herhalde daha 

çok kaydığı yer sosyal medya gibi geliyor bana. Facebook, twitter, 

instagrama kayıyor ama internet sitelerine ne kadar kayıyor ondan emin 

değilim. Ben böyle bir şey gözlemlemiyorum”.  
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Sporx.com Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum da, tıpkı Tümen gibi dijital 

gazeteciliğin tümüyle mobile evrildiğini düşünmektedir. Kum ayrıca bu geçişin çok 

hızlı, haber sitelerinin reklam yatırımlarından aldığı pay tam oturmadan gerçekleştiğini 

söylerken, henüz mobil haberciliğin de yeni olduğunu ve buradaki reklam payının da 

tam oturmadığını söylemektedir. Kum, dijital gazetelerin gelir elde etme konusundaki 

sıkıntılarının da buradan kaynaklandığını belirtmektedir:  

“Web sitesi artık out olmuş durumda. Şu anda her şey mobile kaymış 

durumda. Trafiğimizin yüzde 80'i bir iki sene öncesine kadar webken, 

şimdi bu aynı oranda mobilden geliyor. Yani uygulamanızı telefonuna 

indiriyor ve oradan geliyor size. İnsanlar artık bugün banka işlemlerini 

bile mobil üzerinden yapıyorlar. Oradaki sıkıntı şu: Mobildeki reklam 

pastası henüz tam oturmuş değil. Şimdi gazete, televizyon, web sitesi 

derken araya mobil girdi, web o reklam piyasasında henüz doğru orantıda 

yerini almış değil. Bugün hala gazetenin, televizyonun reklam 

pastasındaki yeri fazla, webin aslında daha fazla ziyaretçi almasına 

rağmen. Algı hala değişmedi. Bir firma reklama çıktığı zaman hala 

televizyon gazete diyor, sonra dijital diyor. Bunun yavaş yavaş değişmesi 

lazım, hala değişmiş değil. Bir de araya mobil kaynadı, web kendi yerini 

almamışken. Biraz bunu IPadlere benzetiyorum. Ipad çok çabuk mobile 

geçti. Web siteleri de öyle oldu bana göre, pas geçildi, direk mobile 

geçildi”.  

 Sosyal Medya 

Yukarıda da belirtildiği gibi dijital gazetecilikle ilgili iki önemli yönelimin mobil 

ve sosyal medya olduğu düşünülmektedir. Habere erişimde sosyal medyanın önemli bir 

etkisinin bulunması dünya çapında yaşanan bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktayken, 

tezin Türkiye’deki medya kullanım alışkanlıklarının incelendiği üçüncü bölümünde de 

incelendiği üzere Türkiye’de habere erişimde sosyal medyanın kullanım oranlarının 

oldukça yükse olduğu görülmektedir.  

İstekadınlar.com kurucusu Tülay Şubatlı şu anda dijital gazeteciliğin sosyal 

medya üzerinden döndüğünü söylemektedir:  

“Artık insanlar bir siteye gitmek değil, var olan mecra üzerinden yayın 

yapıyorlar. Mesela twitterda video paylaşıyor ama o video onun sitesinde 

yok, sadece twitter sayfasında var. Twitter üzerinden yayıncılık dönüyor 

şu anda. Başka bir şeye evriliyor yani. Ve bakıyorsunuz çok da izleniyor. 

Pek çok kurum böyle yapıyor, büyüklerden de diğerlerinden de”.  
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Dijital Alanın Reklam Payının Artması 

Tez kapsamında görüşülen dijital gazete yetkilileri çoğunlukla hala reklam 

yatırımlarının büyük kısmının televizyona ayrılıyor olmasından ve dijital alana ayrılan 

reklam paylarının yeterli düzeyde olmadığından yakınmaktadırlar.  

Cnnturk.com İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı ise, reklam paylarının 

geleneksel medyadan dijitale doğru dönüşümünün hızlı bir şekilde geliştiğini ve bunun 

gelecekte de daha da hızlanacağını belirtmektedir:  

“Bir üç sene öncesine baktığımızda geleneksel medyanın aldığı reklam 

oranı çok daha yüksekti. Şimdi dijitalin reklam payı giderek yükseliyor 

ve her geçen sene de daha yükseliyor. Ve yükselmeye de devam edecek”. 

Netgazete.com Genel Yayın Yönetmeni ve Dijital Varlıklar Şirketi İdari ve 

Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Sözütutan da Katırcı gibi, 

Türkiye’de dijitale ayrılan reklam paylarının giderek arttığını ve Türkiye’nin bu alanda 

çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini ifade etmektedir:  

“Şu sıra basılı gazeteden ziyade eğer reklamverenin bütçesi varsa dijital 

tarafta değerlendiriyor. Özellikle şu son birkaç aylık dönemde bunu 

gördüm. Geçen gün Azerbaycan medyasından birkaç kişi gelmişti 

ziyarete Türkiye’de neler yapabiliriz diye, oradaki trafiklere baktık, 

bizim yirmi yıl önceki trafikler gibi. Dolayısıyla reklam fiyatları da öyle. 

Senin 7-8 bine alacağın bir reklama orada en fazla 400 lira veriyorlar. 

Uğraşmazsın bile. Çünkü ziyaretçi sayıları az, reklam veren dijitali tercih 

etmiyor o yüzden. Türkiye’deki bu alandaki gelişme hızı çok fazla. 

Artarak da devam ediyor”. 

Sözütutan dijitale ayrılan reklam payının artmasının yanı sıra dijital 

reklamcılığın da gelişeceğini hedefli ve kişiselleştirilmiş reklamcılığın daha çok 

hayatımıza gireceğini de belirtmektedir:  

“Artık kişiselleştirilmiş ve hedefli reklamcılık başladı dijital 

reklamcılıkla birlikte. Bu çok yakın zamanda daha çok hayatımıza 

girecek. Dolayısıyla reklamın mecrası çok önemli olmayacak diye 

düşünüyorum, reklam verenler için hedef kitlesinin ne kadarı sizde o 

önemli olacak. Bu şimdilerde başladı zaten”.  

Yine yapılan görüşmelerde yetkililerin çoğu, internetin ve sosyal medyanın 

etkisini her geçen gün artırıyor olmasına rağmen, reklam verenlerin bu etkiyi 
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görmemeleri nedeniyle geleneksel medyaya reklam vermeye devam ettiklerini; bunun 

da dijital gazeteciliğin gelişmesinin önünde bir engel oluşturduğunu düşünmektedirler. 

Örneğin haberler.com CEO’su Sümeyra Teymür, henüz dijital alana yeterince reklam 

yatırımı yapılmadığını, bu değişirse dijital gazetelerin ayakta kalmasının 

kolaylaşacağını söylemektedir:  

“Bu alanın büyümesi biraz da reklamcılığın gelişimine bağlı. Reklam 

pastasına baktığımızda reklam bütçelerinin hala büyük bir kısmı outdoor 

reklamcılığa, baskı reklamcılığına -gazeteyi de bunun içinde sayabiliriz- 

ve televizyona gidiyor. Özellikle televizyona gidiyor. Bu alanda bir 

ilerleme var, yani bu alan için reklama ayrılan pay her geçen gün artıyor 

ama daha fazla olması gerekiyor çünkü burada oluşmuş olan envanter 

televizyondan çok daha fazla. Ve çok daha fazla kişiye erişebiliyorsunuz. 

Buna karşılık ayrılan bütçe çok küçük olduğu için birim fiyatı çok 

yerlerde televizyona göre. Bunun için zaten bu kadar içerik üretmenize 

rağmen ancak ayakta kalabiliyorsunuz. Aslında genel reklam piyasası 

online’a dönerse o zaman ayakta kalmak biraz daha kolaylaşır”.  

Oysa Umut Katırcı, reklam verenlerin dijital alandan daha fazla geleneksel 

medyaya reklam veriyor olmalarının daha gerçekçi nedenleri olduğunu dile 

getirmektedir:  

“Televizyona reklam vermelerinin nedenleri şunlar olabilir. Birincisi hala 

bizde internet kullanmayan bir kitle var. İkincisi internette her ne kadar 

ölçülebilir olarak gözükse bile, bazı açıklar ve hatalar yapılıyor. Mesela 

sosyal medyada canlı yayın yapıyorsunuz ve buna reklam almak 

istiyorsunuz, bu yayın mesela 100 bin izlenmiş gözüküyor. Bu ölçülmüş 

bir rapor evet ama raporun detaylarına baktığımızda bu 100 binin 80 bini 

maksimum 3 saniye kalmış. Timelineda geçerken görmüş ve geçmiş onu. 

Yani rakamlarla gerçekler örtüşmeyebiliyor. O nedenle reklam verenin 

zaman içerisinde internetten gerçekten faydalandığını gördükçe dijitalin 

reklam payı artacaktır. Şu anda hani ben 100 bin kişiye izletiyorum diye 

reklam verenden bu değerde bir para isterseniz geri dönüşünü 

göremeyecek, göremeyince de tekrar televizyona yönelecek reklam 

veren”.  

Video ve Podcast 

Haber siteleri geçmişte daha çok text ağırlıklıyken, videonun giderek daha fazla 

izleniyor olmasıyla, videoya daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Şimdi giderek video 

artık kanıksanmış ve şu anda podcastler denenmeye başlanmıştır.  
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Nicholls ve diğerleri izleyicilerin ne kadarının gerçekten çevrim içi video 

haberleri talep ettiğinin bilinmediğini ve hala metin okumayı tercih eden çok sayıda 

okuyucu olduğunu söylemektedirler. Yine de giderek artan sayıda dijital doğumlu haber 

medyasının videodan gelir elde etme peşinde olduklarını çünkü bunun reklam 

oranlarının klasik display reklamlardan daha fazla olduğunu da belirtmektedirler 

(2016:28). 

İştekadınlar.com kurucusu Tülay Şubatlı, video röportajlara ağırlık vermeye 

başlayacağını söylerken, Journo Genel yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli de, text 

ağırlıklı bir yayın olmalarına rağmen, video ve podcast yayınlamaya başlayacaklarını 

belirtmektedir:  

“Pek çok yer artık videoya ağırlık vermeye başladı. Mesela Hürrriyet’e 

bakıyorum, önceleri sadece DHA’nın geçtiği videoları yayınlarken, bir 

dolu farklı kategoriler açıp o kategorilere ilişkin özgün video içerikleri 

üretip onları yayınlamaya başladı. O yüzden ben de şimdi video 

röportajlarına geçeceğim.” (Tülay Şubatlı-istekadınlar.com) 

 “Özellikle Podcast’i çok önemsiyoruz. Video da çok önemli artık 

Türkiye’de ama Podcast alışkanlığı yok ve Podcast’te ilk olmak 

istiyoruz. Video alışkanlığı var ve videonun bir tüketici pazarı da var. 

Kapsamlı bir proje değil ama şunu dedik. 100 euro text içeriğe veriyoruz. 

100 euro da video içeriğe verelim. Ama bu içerik bize hazır gelmeli. 

Yani kişi çekecek montajlayacak, seslendirecek ve bize gönderecek. Tabi 

bu yetkinlikte gazeteci az var. Podcast’te biraz daha planlıyız, açık radyo 

gibi bir yerle anlaşacağız. Diyeceğiz ki bizim arkadaşlar buraya 

gidecekler, podscast’lerini yapacaklar. Siz de onlara montaj konusunda 

yardımcı olacaksınız. Karşılığında da siz şu kadar para vereceğiz. Orada 

daha sistemli. Yani daha çok podcast ve daha çok video istiyoruz” 

(Mustafa Kuleli-Journo.com.tr) 

Bu bölümde Türkiye’deki dijital gazeteciliğin içinde bulunduğu genel habercilik 

ekosistemi anlatılmaya çalışılmış ve özellikle dijital doğumlu gazetelerin bu 

ekosistemde karşılaştıkları zorluklar, rekabet stratejileri ve sürdürülebilirliklerini 

sağlamalarının yollarının neler olduğu incelenmiştir. Tezin önceki bölümlerinde ele 

alınan dünyadaki ve Türkiye’deki medya endüstrisinin durumunun ve medya kullanım 

alışkanlıklarının; başka bir deyişle medya alanında yaşanan ekonomik ve teknolojik 

değişimlerin, pratikte dijital gazetelerin haber üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini 
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nasıl etkilediği, başka bir deyişle teorik tartışmaların pratikte nasıl açığa çıktığı 

gösterilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda tezin alan araştırmasını oluşturan bu bölümde, 

medya kurumlarının yetkililerinin anlatımlarıyla ortaya konmaya çalışılan Türkiye 

dijital medyasındaki medya pratikleri, daha önce dünyanın farklı ülkelerinde dijital ve 

dijital doğumlu gazetelerle ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu sonuçları özetlemek gerekirse, dijital doğumlu gazeteler geleneksel 

medyanın dijital gazeteleriyle aynı ölçüde rekabet edememektedirler. Türkiye’de dijital 

alana ayrılan pay, bu alandaki gazetelerin yeterli geliri elde etmelerini sağlayacak 

düzeyde değildir. Dijital gazeteler, özel reklam alma konusunda geleneksel medyanın 

dijital gazeteleri kadar avantajlı değildir, en önemli gelir kaynakları programatik reklam 

olan dijital doğumlu gazetelerin buradan aldıkları pay ise oldukça düşüktür.  

Diğer taraftan Türkiye’deki dijital haber medyası ekosistemi dünyadaki 

teknolojik ve ekonomik gelişmelerden etkilendiği gibi, Türkiye’nin içinde bulunduğu 

ekonomik ve siyasi şartlardan da etkilenmektedir. Türkiye’de geleneksel medya yıllarca 

gücünü ve ekonomik karlılığını korumuştur. Bu medya kurumları yıllar önce dijital 

alana yatırım yapmaya başlamış ve bu alana adapte olmakta güçlük çekmemişlerdir. 

Dolayısıyla bu etken dijital alana yeni giren rakipler için yaşama ve var olma şansını 

azaltan bir faktördür. Bu medya kurumları çok uzun yıllardır alanda var olmalarının 

avantajlarını, marka ve bilinirlilikleriyle bir arada kullanmaktadırlar. Türkiye’deki 

çevrim içi medyaya geleneksel medya hakimdir denilebilmektedir. Fakat Türkiye’de de 

dijital doğumlu gazeteler arasında gelir elde edebilen hatta kar elde eden kurumlar 

bulunmaktadır. Fakat dikkatli olarak bakıldığında bunların siyasi olarak AKP 

hükümetine yakın oldukları içeriklerini de buna göre oluşturdukları görülebilmektedir. 

Görüşülen gazete yetkililerinin büyük bir kısmı, özellikle böyle birkaç kurumun 

hükümetten ve ona yakın reklamverenlerden yüksek ücretlerle reklam aldıklarını 

söylemektedir. Görüşme yapılan dijital doğumlu gazeteler arasında yer alan 
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haberler.com da kar ettiğini söylemiştir. Haberler.com her ne kadar oldukça profesyonel 

bir şekilde çalışan bir kurum olsa da, hükümetle organik bir bağı olmasa da en azından 

hükümeti rahatsız edecek türden ya da eleştiren haberler vermemesinin bu başarıda 

önemli olduğu düşünülmektedir.  

Düşük reklam ücretleri özellikle muhalif yayın organları üzerinde birkaç kat 

daha fazla hissedilmektedir. Dijital doğumlu gazetelerin muhalif tavırları, onların hem 

programatik reklam gelirlerini hem de özel reklam gelirlerini etkilemektedir. 

Dolayısıyla dijital doğumlu gazetelerin alandaki sürdürülebilirlikleri Türkiye’nin siyasi 

koşullarından etkilenmektedir denilebilir.  

Fakat Türkiye’deki dijital gazetelerin iş modelleri incelendiğinde bu tür 

yayınların reklam dışında farklı iş modelleri geliştirmekte daha başarılı oldukları 

görülmektedir. Ya da başka bir açıdan bakılırsa, bu tür kurumlar zaten muhalif ya da 

eleştirel tarzda yayınlarından dolayı bunların reklam gelirleri yetersizdir, bu nedenle 

farklı iş modelleri geliştirmek konusunda daha fazla arayış içindedirler de denilebilir. 

Türkiye’de dijital gazeteler reklam dışında nasıl modeller uyguluyor diye bakıldığında 

karşımıza abonelik ve yurtdışı fonları çıkmaktadır. Bunları uygulayan gazetelere 

bakıldığında ise bunların genelde eleştirel tarzda gazetecilik yapan kurumlar olduğu 

görülmektedir. Yine de bu kurumların bu modellerden elde ettikleri gelirler tam olarak 

bilinmediği için başarılı olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemek doğru olmayacaktır 

fakat en azından bu modelleri deneyenlerin bu karakterde yayınlar olduğu 

görülmektedir. Başarılı olup olmaması ise yine Türkiye’deki okuyucunun ekonomik 

durumu, bu gazetelerin okurlarıyla kurduğu ilişki gibi bir dizi faktöre bağlıdır.  
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SONUÇ 

Dijital gazetecilik için iş modellerinin medya çalışmaları literatürüne girmesi ve 

yoğun bir şekilde tartışılmaya başlaması dünya genelinde görece yeni bir durumdur. Her 

ne kadar farklı iş modeli uygulamalarına daha erken tarihte rastlansa da, gazetelerin 

dijitalleşme süreçleriyle birlikte bu konu 2000’li yılların başından itibaren daha yoğun 

tartışılmaktadır.  

İş modeli tartışmalarını ortaya çıkaran teknolojik ama daha önemlisi ekonomik 

gelişmeler, en erken ABD’de yaşandığı için bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara da 

ABD’de daha sık rastlanmaktadır. Diğer yandan bu tartışmayı ortaya çıkaran gelişmeler 

ve bu konuya dair çalışmalar başta Avrupa olmak üzere dünyanın geri kalanında da bir 

eğilim olarak ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’de medya araştırmalarında iş modellerinin tartışılmaya başlanması ise 

oldukça yenidir. Konuyla ilgili sınırlı sayıda akademik çalışma olmasına rağmen, konu 

çeşitli gazetecilik ve teknoloji platformlarında tartışılmaya devam etmektedir ve yakın 

gelecekte daha fazla araştırma konusu yapılacaktır.  

Gelişmeye ve değişmeye devam eden bir alan olması nedeniyle, bu tez bu alana 

dair kesin ve nihai sonuçlara ulaşmaktan ziyade, temel eğilimleri ortaya koymayı 

hedeflemiştir. Ayrıca bu alanda ileride yapılacak olan araştırmalara da bir ışık tutma 

amacı taşımaktadır. Dünyadaki medya literatüründe de dijital gazeteler için başarı 

ölçütü olarak ortaya konacak kesin ve net bir iş modeli önerilememektedir. Dolayısıyla 

bu konu halen bir deneme yanılma ya da bir geçiş süreci olarak ifade edilebilir.  

Tezin amacı, Türkiye’deki dijital gazetelerin sürdürülebilirliklerini 

sağlamalarının yollarını ve iş modellerini incelemektir. Dijital gazetelerin iş modellerini 

incelemek bize sadece iş modelleri hakkında değil medyadaki diğer başlıklar hakkında 

da bilgi verir. Türkiye’deki geleneksel medya endüstrisinin durumu, Türkiye’deki 

gazete okur profili, dijital haber alanında faaliyet gösteren aktörler bu başlıklardan 
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birkaçıdır. Bu tezde de Türkiye’deki dijital gazetelerin iş modelleri incelenirken, haber 

üretim ve dağıtım pratikleri, gelir ve gider kaynakları, medya alanında karşılaştıkları 

zorluklar, bu alandaki avantaj ve dezavantajları ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Tez dijital doğumlu gazetelerin dijital alanda sürdürülebilir olma yollarının neler 

olduğunu ve rekabet etme stratejilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnceleme 

nesnesi olarak dijitalde doğan ve sadece dijital olarak yayınlanan gazeteler seçilmiş, 

geleneksel medyanın internet gazeteleri bunun dışında bırakılmıştır. Çünkü geleneksel 

medyanın internet gazeteleri bir holding bünyesinde yayınlanmakta ve bu alanda zarar 

etseler bile bu zararı holdingin diğer faaliyetlerinden gelen gelirlerle telafi 

edilebilmektedir. Oysa dijital doğumlu gazetelerin böyle bir imkanları olmadığı için 

devamlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamaları daha zordur. Bu nedenle 

Türkiye’de dijital doğumlu gazeteler için farklı iş modelleri geliştirme ve sektörde 

ayakta kalma, sürdürülebilirliği sağlama konuları daha önemli hale gelmektedir.  

Bu amaçlardan hareketle tezin alan araştırması, Türkiye’de yayınlanan dokuz 

dijital doğumlu, dijital alanda sürdürülebilirliğini sağlamış olan gazetelerin yetkilileriyle 

2017 Ağustos- 2018 Haziran tarihleri arasında yapılan derinlemesine görüşmelerin 

analizine dayanmaktadır. Tezde analiz edilen bu dokuz dijital doğumlu gazetenin yanı 

sıra cnnturk.com.tr İş ve İçerik Geliştirme Uzmanı Umut Katırcı ve halktv.com.tr 

Ankara sorumlusu Aydın Taş ile de yine yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu 

iki isim de uzmanlık alanları dijital gazetecilik olan ve yıllardır bu alanda çalışan 

isimlerdir. Bu nedenle bu görüşmeler hem bu alandaki işleyişi ortaya koymak ve 

anlamlandırmak bakımından oldukça faydalı olmuştur; hem de geleneksel medyanın 

internet gazeteleriyle dijitalde doğan gazeteleri karşılaştırma imkanı da sağlamıştır. 

Tezde bu iki kişi ile yapılan görüşmelere de yer verilmiştir. Alan araştırmasında ayrıca 

168 yerel dijital gazete yetkilisine 2018 Aralık ayında anket uygulanmıştır. 
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Analize dahil edilen dokuz gazetenin hepsi düzenli olarak güncellenen, dijital 

doğumlu ve sadece çevrimiçi olarak yayınlanan ve eski medyayla bağlantısı olmayan 

yeni girişimlerdir. Bu dijital gazetelerin altı tanesi genel okuyucuya hitap eden, 

gündemdeki gelişmeleri ve son dakika haberlerini veren gazetelerdir. Bunlar; 

haberler.com, medyafaresi.com, gazeteduvar.com, demokrathaber.org, sol.org.tr ve 

netgazete.com’dur. Üç tanesi ise belli alanlarda, belli bir okuyucu kesimine hitap eden 

“niş” yayınlardır. Bunlar, kadın haberlerinin ağırlıkta olduğu istekadınlar.com, spor 

sitesi olan sporx.com ve Türkiye’de ve dünyadaki gazetecilik, gazeteciler ve basın 

özgürlüğü gibi konularda içerik üreten journo.com’dur. Niş sitelerin de örnekleme dahil 

edilmesinin amacı, özel ilgi alanlarına hitap ettikleri için “iş modelleri” konusunda 

çeşitlilik sağlayabileceği düşüncesidir. Bu dokuz dijital gazete dışında yine genel 

okuyucuya hitap eden ve gündemdeki gelişmeleri yayınlayan dijital doğumlu 

gazeteplus.com sahibiyle de görüşülmüş, fakat tez yazıldığı sırada gazete kapandığı için 

ve tez alanda sürdürülebilirliğini sağlamış dijital doğumlu gazeteleri örneklem olarak 

seçtiği için bu gazete listeye konmamıştır. Fakat gazetenin kapanmış olmasının da 

dijital doğumlu gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlama yolları hakkında fikir vereceği 

düşünülerek görüşmecinin söylediklerine tezde yer verilmiştir. 

Tezde ulaşılan sonuçlardan ilki, Türkiye’nin dünyada yaşanan süreçlere benzer 

süreçlerden geçmekte olduğu fakat kendine özgü medya yapısı, ekonomik, siyasi ve 

kültürel yapısı nedeni ile farklılaştığıdır. Örneğin dünyada başta ABD olmak üzere bazı 

ülkelerde basılı gazetelerin, satış ve reklamlarının azalmasından kaynaklanan gelir 

kayıpları daha ciddi boyutlardayken, Türkiye’de basılı gazeteler hala kendilerini devam 

ettirecek kadar gelir elde etmeye devam etmektedir. Bunun en önemli nedeni Basın İlan 

Kurumu’ndan aldıkları reklamlardır. Bir diğer nedeni ise AKP iktidarıyla birlikte medya 

sahipliğinin el değiştirmiş olmasıdır. Şu anda ülkedeki ana akım gazete ve televizyonlar 

AKP Hükümetiyle yakın ideolojik ve ekonomik ilişkiler içerisinde olan iş adamlarının 
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sahipliğinde bulunmaktadır. Bu yayın organları hem devlet kurumlarından hem de 

hükümete yakın çevrelerden reklam alabilmektedir. Üçüncü nedeni ise, Türkiye’de 

medya alanında yatay, dikey ve çapraz tekelleşmelerin hala yoğun bir şekilde yaşanıyor 

olmasıdır. Basılı gazete sahipleri aynı zamanda hem televizyon kanalı sahibi, hem de 

başka sektörlerde farklı yatırımları olan iş adamlarıdır. Böylece, örneğin basılı 

gazetelerinin gelirleri düşse bile bunu başka işlerinden finanse edebilmektedirler.  

Tezin ulaştığı sonuçlardan ikincisi ise, geleneksel medyanın durumunun dijital 

girişimlerin başarılı olup olmamasında önemli bir etken olduğudur. İnternet kullanım 

oranları, habere erişimde çevrimiçi kaynakların kullanım oranları ve dijital alana ayrılan 

reklam oranları giderek artsa da, bu yeterli düzeyde değildir. Bunun en önemli nedeni, 

toplumun büyük bir kesiminin hala televizyonu ana haber kaynağı olarak görmeksi ve 

en büyük reklam payını televizyonun almasıdır. 

Türkiye’de basılı gazetenin tirajları ve reklam oranları azalmaya başlasa da, bu 

gazeteler uzun yıllar önce dijital alana yatırım yapmış ve bu alanda başarılı olmuşlardır. 

Türkiye’de dijital haber içeriği de büyük oranda geleneksel medya tarafından 

belirlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de geleneksel medya bir taraftan hala gücünü ve 

etkinliğini korurken, diğer taraftan dijital habercilik alanını da belirlemeye devam 

etmektedir ve bu durum dijital gazetelerin bu alanda başarılı olmalarının önünde bir 

engeldir.  

Tezde ulaşılan üçüncü sonuç, dijtal doğumlu gazetelerin geleneksel medyanın 

internet gazeteleriyle rekabet edemiyor olmasıdır. Dünyadaki medya literatüründe dijital 

haber sektörüne yeni giren dijital doğumlu gazetelerin geleneksel medyanın internet 

siteleriyle rekabet edemediğini ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Bu tez, bu 

durumun Türkiye’deki dijital medya sektörü ve pazarı için geçerli olup olmadığını 

sınamak amacını da taşımaktadır. Tezin bulgularına göre, internet Türkiye’de dijital 

doğumlu gazetelerin geleneksel medyanın internet siteleriyle bir arada, aynı pazarda yer 
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almasını mümkün kılsa da onlarla eşit şartlar altında rekabet etmesini 

sağlayamamaktadır. Çünkü sermaye birikimi ve kar elde etme güdüsüne dayanan 

kapitalist ekonomik sistem geleneksel medyayı nasıl belirliyorsa, yeni medya alanında 

da aynı işleyiş devam etmektedir. Curran’ın da belirttiği gibi, internetin küçük sermayeli 

ve büyük sermayeli şirketler için pazarı eşitleyeceği tezi, internetin içinde bulunduğu 

ekonomik sistemi göz ardı etmektir. Google, Youtube, Amazoni I Tunes ve Facebook, 

internette hakim şirketler haline gelmişlerdir ve pazarın kurallarını bunlar 

belirlemektedir. Bu, kapitalist sistemin temel mantığını göstermektedir. Doğal rekabet 

süreçleri rekabeti artırmamakta, azaltmaktadır. Ayrıca büyük sermayeli şirketler 

internetin sunduğu olanaklara adapte olma konusunda daha başarılıdırlar. Dolayısıyla 

küçük işletmelerin internet çağında zafer kazanacağı öngörüsü hiçbir zaman yerine 

getirilememiştir (Curran, 2016: 6). 

Tüm dünyada dijital haber medyasıyla ilgili en önemli sorun, dijital alana ayrılan 

reklam paylarının artıyor olmasına rağmen, bu payın çok az bir kısmını haber 

medyasının alıyor olması gerçeğidir. Bu alandaki reklamın büyük kısmını ise Google, 

Facebook, Microsoft, Yahoo gibi büyük teknoloji şirketleri ve sosyal medya 

platformları almaktadır. Bu durum bize iki önemli gerçeği göstermektedir: 

Birincisi, teknoloji dolayısıyla değişen gazetecilik ekosistemidir. Teknolojinin 

ve internetin gelişmesi ve yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması sonucu, 

arama motorları ve sosyal medya platformlarının gazetecilik üzerindeki etkisi artmıştır. 

Eskiden haberi oluşturma, haberin dağıtımı ve haber kuruluşları için reklam alma daha 

doğrudan süreçlerdi ve haber kuruluşlarının sorumluluğundaydı. Tüketimi ise 

okuyucunun gazeteyi satın almasıyla gerçekleşen yine doğrudan ve basit bir süreçti. Şu 

anda gelinen noktada ise bu süreçler hem karmaşıklaşmış hem de bir aracı dolayımıyla 

gerçekleşen süreçler haline gelmiştir. Bu dolayım arama motorları ve sosyal medya 

platformları aracılığıyla gerçekleşirken bunların gücünü ve etkinliğini artırmıştır. 
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Örneğin dijital gazetelerin trafik almasında arama motorlarının özellikle Google’ın 

büyük bir payı vardır ve bu nedenle gazeteciler artık haberlerini Google’ın 

algoritmalarına uygun bir şekilde üretmeye çalışmaktadırlar. Bir diğer önemli trafik 

kaynağı sosyal medyadır. Bu nedenle hemen hemen her dijital gazetenin bütün sosyal 

medya platformlarında sayfası bulunmaktadır. Üstelik haber kuruluşu bu platformlara 

ürettiği haberleri girse bile, örneğin Facebook algoritmasını değiştirerek hangi haberi 

Facebook kullanıcısına gösterip hangisini göstermeyeceğini ya da kaç kişiye 

göstereceğini kendisi belirlemektedir. Diğer taraftan bütün yayıncıları ve kullanıcıları 

bu şekilde kendi havuzunda bulunduran Google ve Facebook’a reklam vermek reklam 

veren açısından, doğrudan haber kuruluşlarına reklam vermekten daha cazip hale 

gelmektedir. Çünkü reklam veren bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabilmektedir. Dijital 

reklam teknolojisinin gelişmesiyle ayrıca reklam veren reklamını sadece daha geniş bir 

kitleye ulaştırmakla kalmamakta, aynı zamanda Google’ın ve Facebook’un elinde 

bulundurduğu kullanıcı verileriyle reklamını tam olarak hedeflediği kitleye de 

ulaştırabilmektedir.  

Dijital alandaki reklamın büyük kısmının sözü edilen şirketler arasında 

paylaşılması, bir taraftan teknolojinin gazetecilik ekosisteminde yarattığı dönüşümü 

gösterirken, diğer taraftan “internetin ve teknolojinin küçük sermayeli girişimlere alan 

sağladığı; bu girişimlerin büyük sermayeli şirketlerle eşit şartlarda rekabet etmesini 

sağlayacak demokratik bir ortam yarattığı; hatta büyük şirketlerin tekellerine son 

vereceği ve kendi sözünü söylemek isteyen herkese görüşlerini istediği gibi ifade 

etmesine olanak sağlayacağı” yönündeki iyimser ve teknoloji belirlenimci yaklaşımların 

sorgulanması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Nitekim bu alandaki gelişmeler büyük 

şirketlerin gücünün kırılmadığını, aksine daha güçlü hale geldiklerini göstermektedir. 

Bu nedenle bu tez internetle ilgili iyimser görüşlerin geçerli olmadığını ortaya 

koymaktadır.  
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Tezin dördüncü sonucu, dijital gazetelerin temel ve hatta birkaç örnek dışında 

tek gelir kaynaklarının reklam olmasıdır. Bir gazete veya televizyonun internet sitesi 

şeklinde faaliyet gösteren dijital gazeteler genellikle kendi medya şirketleri bünyesinde 

bulunan reklam ajansları aracılığıyla özel reklam alırken, dijital doğumlu gazeteler ise 

programatik reklamı daha fazla kullanmaktadır. Özel reklamlardan elde edilen gelir, 

programatik reklam gelirlerine kıyasla daha fazladır. Bu nedenle geleneksel medyaya ait 

dijital gazeteler reklam alacakları kurumların programatik üzerinden verdikleri reklamı 

kabul etmemekte, özel olarak reklam vermelerini istemektedirler. Başka bir deyişle 

sahip oldukları kitle, marka ve bilinirliklerinin avantajını kullanarak reklam veren 

üzerinde bir yaptırım uygulayabilmektedirler. Görüşme yapılan tüm dijital doğumlu 

gazetelerin yetkilileri geleneksel medyanın internet siteleriyle rekabet edemediklerini ve 

bunun alanda karşılaştıkları en büyük zorluk olduğunu dile getirmektedirler.  

Tezde ulaşılan beşinci sonuç ise dijital doğumlu gazetelerin aldıkları reklam 

gelirlerinin gazeteyi sürdürmek için yeterli düzeyde olmadığıdır. Bu nedenle bir şahıs 

sahipliğinde kurulan dijital doğumlu gazetelerin sahiplerinin bu gazeteler dışında başka 

bir işte çalıştıkları ve çoğu zaman oradan aldıkları gelirleri de gazete için kullandıkları 

görülmektedir. Şirket sahipliğinde yayınlanan dijital doğumlu gazeteler ise belli bir 

sermayeye sahip oldukları için sürdürülebilir olma konusunda daha avantajlıdırlar.  

Tezde ulaşılan sonuçlardan altıncısı, dijital gazetelerin en önemli giderinin 

personel giderleri olduğu ve çalışan personel sayısıyla dijital gazetelerin elde ettikleri 

gelir arasında doğrudan bir ilişki olduğudur. Görüşme yapılan yetkililerin hepsi 

personele ödenen ücretin, toplam giderlerinin en az yarısını oluşturduğunu 

belirtmişlerdir. Dijital gazetelerde çalıştırılan personel sayısıyla o gazetenin ziyaretçi 

sayısı arasında ve dolayısıyla gelirleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Çünkü 

daha fazla personel daha fazla özel haber, daha kaliteli içerik demektir. Bu da doğal 

olarak o gazetenin okunma oranına yani ziyaretçi sayısına ve dolayısıyla gelirlerine 
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yansır. Bu durumu tersinden okumak da mümkündür. Yani bir dijital gazete yeterli 

personeli olduğu için yüksek sermayeye sahip olur ama aynı zamanda sermayesi yüksek 

olduğu için de personel sayısı fazladır. Çünkü bu maliyeti karşılayacak sermayeye 

sahiptir. Görüşme yapılan dijital gazeteler arasında daha az personelle çalışan gazete 

yetkilileri, gelirleri az olduğu için az personel çalıştırdıklarını, gelirlerinin artması 

durumunda bu geliri yine daha fazla personel almak için harcayacaklarını 

belirtmektedirler. 

Tezin yedinci sonucu dijital doğumlu gazetelerin, gazete ve televizyona göre 

daha az maliyetle alana girebildikleri fakat bu alanda sürdürülebilir olmalarının zor 

olduğudur. Görüşülen gazete yetkililerinin hepsi de alana giriş kolay olsa bile bunu 

sürdürmenin zor olduğunu söylemekte ve bu işin para kazanmak için yapılmayacağın 

ifade etmektedirler. Büyük çoğunluğu dijital gazete piyasasını da tıpkı geleneksel 

medyada olduğu gibi siyasi ilişkilerin belirlediğini, bu anlamda internet haber 

medyasının bir farklılık getirmediğini de düşünmektedirler. Çoğu, gelirleri yüksek 

gazetelerin de olduğunu fakat bunu, yaptıkları gazetecilik ya da yarattıkları iş 

modelleriyle değil, siyasi iktidarla olan ikili ilişkilerinden dolayı başarabildiklerini 

söylemektedir. 

Tezin sonuçlarından sekizincisi, yeni kurulan dijital gazetelerin kuruluşlarının 

ilk yıllarında gelir elde etme beklentilerinin olmadığı, bu süreyi genellikle kendine 

alanda yer edinme ve belli bir okur kitlesi kazanmak için kullandıklarıdır. Örneğin aynı 

sahiplik yapısına sahip (şirket değil şahıs sahipliği) haberler.com, demokrathaber.org, 

gazeteduvar.com, gazeteplus.com, istekadınlar.com ve medyafaresi.com gazeteleri 

içinde haberler.com kar eden bir dijital doğumlu gazete iken, medyafaresi.com’un geliri 

ile gideri denktir. Bu ikisini dışında kalan gazeteplus.com ayakta kalamayarak 

kapanmış, diğer üçü ise kurucularının başka işlerinden elde edilen gelirlerle ayakta 

kalmaktadırlar. Bu üç gazetenin diğer bir ortak özelliği ise yayınlanmaya başlayalı en 
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fazla üç sene olmuş olmasıdır. Bu gazetelerin yetkilileri en azından ilk beş yıl bir 

kazanç beklentileri olmadığını, öncelikle olabildiğince geniş kitlelere ulaşıp, okuyucuda 

alışkanlık yaratmayı hedeflediklerini ifade etmişlerdir.  

Birkaç sene gelir elde etme beklentisi olmadan alanda var olmak belli bir 

sermayeyi gerektirmektedir. Bu nedenle dijital doğumlu gazetelerin alana girerken bir 

giderlerinin olmadığı bu nedenle gelir elde etme konusunun bir sorun olmayacağı 

düşüncesinin geçersizliği de ortaya konmaktadır. Dijital gazetelerin birkaç sene 

giderlerini karşılayacak bir gelire sahip olmadan alana girmeleri muhtemelen bu 

gazetelerin ayakta kalamayarak kapanmasıyla sonuçlanacaktır.  

Tez kapsamında yapılan görüşmelerden elde edilen dokuzuncu sonuç, bir dijital 

gazetenin gelir elde etmesinin belli giderler gerektirdiğidir. Bu da yine belli bir 

sermayeyle mümkündür. Örneğin kaliteli ve özgün içerik oluşturmak belli bir editör 

sayısını gerektirir. Gazeteye ne kadar yatırım yapılırsa, o ölçüde profesyonel şekilde 

çalışması mümkün olur ve ziyaretçi sayısı ve gelirleri de o ölçüde artar.  

Tezde ayrıca sahiplik yapılarının, dijital doğumlu gazetelerin gelir elde etme, 

sürdürülebilir olma, yapılan gazetecilik ve farklı iş modeli geliştirmelerinde önemli bir 

etken olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Bir dijital gazete yukarıdaki örneklerdeki gibi 

bir şahıs sahipliğinde değil de bir şirket sahipliğinde ise gelir elde etme konusunda ve 

sürdürülebilir olma konusunda daha avantajlı olmaktadır. Çünkü alana ilk girişte daha 

fazla bir sermayeyle girmektedir. Buna paralel olarak daha fazla ve daha yetkin personel 

çalıştırabilmekte, daha iyi ve güçlü ekipmanlar kullanabilmekte, gazetenin altyapısına 

daha fazla yatırım yapabilmekte ve daha geniş bağlantıları olduğu için daha fazla 

reklam alabilmektedir. Örneğin sporx.com, Turkcell’in de aralarında bulunduğu pek çok 

büyük markanın iletişim işlerini yapan Maximum İletişim şirketi bünyesinde yayın 

yapan dijital doğumlu bir spor gazetesidir. On üç yıldır yayınlanan bir dijital spor 

gazetesi olan sporx.com’un tek gelir kaynağı reklamdır ve sadece reklam gelirleriyle 
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ayakta kalmayı başarabilmiştir, hatta kar etmektedir. Çünkü ziyaretçi sayısı oldukça 

fazladır hatta Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet siteleri sıralamasında yer 

almakta ve en çok ziyaret edilen spor sitesi olma özelliğini taşımaktadır. Tez 

kapsamında görüşme yapılan ve bir şirket bünyesinde yer alan diğer bir dijital doğumlu 

gazete ise netgazete.com’dur. Netgazete com, İhlas Medya Holding’e ait tüm internet 

sitelerinin bir çatı altında bulunduğu Dijital Varlıklar şirketi bünyesinde bulunan ve 

sadece dijital olarak yayın yapan bir gazetedir. Şirket bünyesinde netgazete.com dışında 

yine İhlas Medya Holding’e ait olan Türkiye gazetesi, TGRT televizyonu ve İhlas 

Haber Ajansı’nın da internet sitelerinin içeriği yapılmaktadır. Bu iki gazete sadece 

programatik reklam değil, özel reklam da almaktadır ve reklam gelirleri diğer gazetelere 

göre oldukça fazladır ve kar elde etmektedirler.  

Görüldüğü gibi alandaki dijital doğumlu gazeteler, sahiplik yapısı olarak 

birbirinden farklılık gösterebilmektedir ve bu da onların kullandıkları gelir modellerini 

etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Journo.com’un yurtdışından 

fonlanmasında TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası)’nin yayın organı olması önemli bir 

etkendir. Dijital gazetelerin sahiplik yapısındaki bu farklar onların gazetecilik 

modellerine de yansımaktadır. Journo.com.tr’nin bir kar beklentisi olmadığı için 

geleneksel medyayla rekabet etmeye de gerek duymamakta ve bu nedenle sadece 

Türkiye’deki gazetecilik mesleğinin durumu, geleceği, basın özgürlüğü gibi konuları 

işleyen niş bir site olarak yayın yapmaktdır. Benzer şekilde sol portal da siyasi konumu 

ve dünyaya bakışındaki farklar nedeniyle ana akım medyada yer alan haberlerin aynısını 

vermek yerine, orada yayınlanamayan haberleri yayınlama ve kendi özel haberlerini 

yapma üzerine kurulu bir gazetecilik modeli benimsemiştir. Dolayısıyla denilebilir ki, 

bu iki dijital gazetenin sahiplik yapıları onların özgün içerik üretmelerinde önemli bir 

etkendir. 
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Tezde ulaşılan sonuçlardan onbirincisi, farklı ve özgün içeriğin bir dijital 

gazetenin sürdürülebilir olması için en büyük etken olduğudur. Dijital doğumlu 

gazetelerin gelişimi ülkelere göre farklılık gösterse de bu gazetelerin sürdürülebilir olma 

konusunda bir takım özelliklere sahiptir. Bunlar çoğu çalışmada “farklı ve kaliteli içerik 

sunmak, çeşitlenmiş gelire sahip olmak ve niş kitlelere yönelik olmak” olarak ortaya 

konmuştur. Tez kapsamında görüşülen dijital doğumlu gazete yetkililerinin tamamı 

dijital doğumlu gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlamasının en önemli koşulunun özgün 

içerik oluşturma olduğunu ifade etmektedirler. Yapılan haberleri ve oluşturulan içeriği 

doğru bir şekilde dağıtmak da dijital haber medyası kuruluşlarının sürdürülebilirliğini 

sağlamasında önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. SEO çalışmaları da özgün içerik 

ve haberin dağıtımından sonra dijital gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlamasında 

önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

Tezin sonuçlarından bir diğeri ise yerel dijital doğumlu gazetelerin de tıpkı 

ulusal dijital doğumlu gazetelerde olduğu gibi, sürdürülebilirliği sağlama konusunda 

zorlandıkları ve ekonomik olarak zorluk yaşadıklarıdır. Görüşmecilerin çoğu tek başına 

ya da az muhabirle çalışmaktan dolayı hem iş yükünün fazla olmasının hem de özgün 

içerik üretmek için yeterince zaman bulamamanın en önemli sorunları olduğunu dile 

getirmektedir. Bunun nedeni de yine eleman istihdam etmek için yeterli gelire sahip 

olmamalarıdır. Hepsi de bu alanda öne çıkıp sürdürülebilir olmanın yolunun yeterli 

sayıda yetişmiş muhabire sahip olmak olduğunu, bu işi amatörce tek başına 

sürdürmenin zor olduğunu söylemektedir. Çünkü özgün içerik oluşturmak ancak bu 

sayede mümkün olmaktadır. Yerel dijital gazetelerin de yine ulusal gazetelerle benzer 

şekilde alanda belli bir süre hizmet verdikten sonra, personel başta olmak üzere 

gazeteye yatırım yapmaları halinde ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeleri halinde kar 

elde edebilecekleri söylenebilmektedir. 
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Tezin diğer bir bulgusu, programatik reklam gelirlerinin ücretlerinin düşük 

olması ve haber medyasının dijital alandaki reklamdan küçük bir pay alması nedeniyle 

yalnızca reklama dayalı gelir modeliyle dijital gazetelerin sürdürülebilir olmalarının zor 

olduğu, bu nedenle farklı iş modelleri denemeleri gerektiğidir. Diğer yandan dijital 

doğumlu gazete yetkilileri Türkiye’de abonelik, ücretli içerik, kitle fonlama gibi 

modellerin başarılı olamayacağını düşünmektedirler. Yetkililer bunun en önemli 

nedeninin öncelikle Türkiye’deki dijital gazetelerin özgün içerik üretemiyor olmaları 

olduğunu ikinci olarak ise okuyucuların ekonomik durumu olduğunu söylemektedirler. 

Çoğu Türkiye’de haber okuyucusunun haber için para ödemeye istekli olmadığını da 

belirtmektedirler. Araştırmalar okurla kurulan ilişkinin de okuyucuların haber için ücret 

ödemelerinde önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. Journo.com.tr Genel 

yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli, Türkiye’deki dijital gazetelerin en önemli eksikliğinin 

okuru sadece sayı olarak görmek ve onlarla ilişki kuramamak olduğunu söylemektedir. 

Türkiye’deki siyasi yapının da gazetelerin reklam dışında başka gelir modelleri 

yaratmalarını engellediği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Örneğin siyasi etki 

nedeniyle insanların muhalif bir yayın organına abone olması veya fonlamasının zor 

olacağı söylenmektedir.  

  Türkiye’de reklam dışında farklı iş modelleri denemeleri yapılmaktadır. 

Abonelik modelini çeşitli şekillerde uygulayan dijital gazeteler olmakla birlikte bunlar, 

basılı bir gazetenin dijital yayınlarıdır. Bu yayınlara bakıldığında bunların öncelikle her 

yerde bulunabilecek haberleri yayınlayan değil, kendi özel haberlerini de yapan 

gazeteler olduğu göze çarpmaktadır. İkincisi başka yerlerde rastlanılacak haberleri 

yayınlasalar bile bu haberleri yine kendi bakış açılarına göre yayınlamaktadırlar. 

İçlerinde dünya.com ve journo.com başta olmak üzere niş yayınlar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu iki etkenin bu modelleri uygulamalarında etkili oldukları söylenebilir 
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Bununla birlikte dijital doğumlu olup abonelik modeli uygulayan bir yayın 

bulunmamaktadır. Türkiye’de abonelik dışında reklamdan farklı bir iş modeli olarak 

yurtdışı fonu kullanıldığı görülmektedir. Bu modeli kullanan üç yayın da dijitalde doğan 

yayınlardır (journo.com, bianet.org ve medyascopetv.com). Medyascope.tv ayrıca 

Patreon aracılığıyla okur fonu da kullanmaktadır. Fakat yayının kurucusu Ruşen Çakır, 

buradan elde ettiği gelirin cüzi bir gelir olduğunu, reklamlardan da yeterli gelir elde 

edemedikleri için esas gelir kaynaklarının fonlar olduğunu belirtmektedir.  

Tezde  

ulaşılan diğer bir sonuç, dijital gazete yetkililerin dijital gazeteciliğin geleceği ile 

ilgili farklı görüşlere sahip olmalarıdır. Çok kısa bir süre içinde basılı gazetelerin 

ortadan kalkacağını düşünenler olduğu gibi basılı gazetenin daha uzun yıllar 

yaşayacağını iddia edenler de bulunmaktadır. Çoğu mobil ve sosyal kullanımının 

artacağını düşünmekte ve bu alandaki reklam oranlarının aratcağını öngörmektedir. 

Ayrıca dijital alana ayrılan reklam payının da giderek artacağını düşünmektedirler.  

Dijital gazetecilik için iş modelleri konusundaki tartışmalardan biri, dijital 

gazeteler için geliştirilecek iş modellerinin çoğunlukla ücretli modeller olması; bunun, 

toplumun en temel hakkı olan habere erişim hakkını onlardan alarak, ayrıcalıklı bir 

kesime vermek anlamına geldiğini savunan bir görüşün olmasıdır. Bu görüş, haberlere 

erişimin ücretsiz olması gerektiğini savunmaktadır. Oysa Geray’ın da belirttiği gibi, 

“üretilen içeriğin piyasa güçleri tarafından denetim altına alınması bu yolla gerçekleşir” 

(2017:194). Ücretsiz üretilecek içerik o haber kuruluşunu reklamlara bağımlı hale 

getirdiği gibi, yapılan haberciliği ve gazeteciliği de reklamverenlerin ve buna bağlı 

olarak siyasi güç odaklarının denetimine ve kontrolüne açık hale getirmektedir. Oysa 

dünyada örneğin “okur fonu” ya da “kitlefonlama” diye anılan modeli çok başarılı bir 

şekilde uygulayan araştırmacı gazetecilik siteleri olduğu ve okuyucunun her yerde 

bulamayacağı haberleri okumak için bu gazeteleri destekledikleri görülmektedir. Bu 



 

233 

model gazeteciliği sadece reklamcılardan değil, gazete patronundan ve dolayısıyla 

hükümetten de bağımsızlaştırmaktadır. Fakat bu modelin uygulanması için de elbette 

internet sitelerinin kolayca kapatılmamasını sağlayacak düzenlemelerin olduğu, basın 

özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve haber alma temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alındığı demokratik bir ülke gerekmektedir. 
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EKLER 

Ek-1. Habere erişmede kullanılan mecraların ülkelere göre dağılımı 

 
Kaynak: Digital News Report, 2016.  

 

 

  

Radyo 

Gazete 

Çevrimiçi 

Tv 

Tv 

Radyo 

Gazete 

Çevrimiçi 



 

246 

Ek-2. Dünyadaki medya yatırımları  

 
Kaynak: Reklamcılar Derneği 2018 Yıl Sonu Raporu (rd.org.tr).  
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Ek-3. Türkiye’deki medya yatırımlarının mecralara göre dağılımı 

 
Kaynak: Reklamcılar Derneği 2018 Yıl Sonu Raporu (rd.org.tr) 
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Ek-4. Türkiye’deki medya yatırımlarının değişim oranı 

 
Kaynak: Reklamcılar Derneği 2018 Yıl Sonu Raporu (rd.org.tr) 
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Ek-5. Türkiye’deki okuyucuların haber alma kaynakları 

 
Kaynak: Reuters Dijital Haberler Türkiye Özel Raporu. (Yanatma, 2018).  
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Ek-6.  Türkiye’deki ana haber alma kaynaklarının oranlarının değişimi 

(2015-2018)  

 
Kaynak: Reuters Dijital Haberler Türkiye Özel Raporu. (Yanatma, 2018). 
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Ek-7. A.B.D’deki medya reklam yatırımlarının mecralara göre dağılımı 

(1980-1990-2000) 
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Kaynak: Shaver, 2004: 252.  
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Ek-8. 2009-2013 yılları arasında ABD’de medya alanına verilen fonlar ve 

fon verenlerin listesi 

Fon Kuruluşunun İsmi  Yer Hibelerin Değeri  Hibe 

                                                                                                                                   Sayısı 

 
Kaynak: Foundation Maps For Media Funding, 2016. 
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Ek-9. Türkiye’deki internet ve mobil internet kullanım oranları28 

 
Kaynak: Dijital, 2019.  

  

                                                           
28 Kateoriler sırasıyla “aktif internet kullanıcı sayısı”, “internet kullanıcılarının toplam nüfus içerisindeki 

oranı”, “aktif mobil internet kullancı sayısı” ve “ mobil internet kullanıcılarının toplam nüfus içerisindeki 

oranı” nı göstermektedir. Yüzde dışında kalan rakamlar milyonu ifade etmektedir.  
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Ek-10. Türkiye’deki sektörlerin dijital reklam yatırımlarının internet 

sitelerine göre dağılımı 

 

 
Kaynak: Gemius.com.tr 
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Ek-11.  Görüşme talebiyle mail atılan Türkiye’de yayın yapan dijital 

doğumlu gazetelerin listesi 

1- Yazete.com 

2- Netgazete.com 

3- Haberiyakala.com 

4- Gazeteport.com 

5- Mansethaber.com 

6- Hürhaber.com 

7- Habervitrini.com 

8- Haber3.com/Haber1.com 

9- Timeturk.com 

10- Pressturk.com 

11- Superhabertv.com 

12- Ajanshaber.com 

13- F5haber.com 

14- Gercekgündem.com 

15- Habervaktim.com 

16- Aygazete.com 

17- Jurnal.Net 

18- Gazetehayat.com 

19- Haberdokuz.com 

20- Serbestiyet.com 

21- Etikhaber.com 

22- Haricihaber.com 

23- Cagdasulusalcızgı.com 

24- Medyagundem.com 

25- Habercem.com 

26- Dıplomatikgozlem.com 

27- Medya24.com 

28- Acıkgazete.com 
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29- İlkehaber.com 

30- Detailhbaer.com 

31- Haber1.com 

32- Haberola.com 

33- Sıvılmedya.com 

34- Sanathaber.com 

35- Haberingundemi.com 

36- Gazete5.com 

37- Yenibirgazete.com 

38- Habererk.com 

39- Gazetesonhavadis.com 

40- Karar.com 

41- Haberaktuel.com 

42- Gazeteplus.com 

43- Haber2e.com 

44- Politikyol.com 

45- Sarızeybekhaber.com 

46- Denizhaber.com.tr 

47- Netgazete.com 

48- Haberler.com/ Sondakika.com 

49- İnternethaber.com/ Gazeteciler.com /Haberciler.com 

50- Medyafaresi.com 

51- Siyahgazete.com 

52- Haberevet.com 

53- T24.com 

54- Sol Portal 

55- Diken 

56- Bianet 

57- Gazeteduvar.com 

58- Ensonhaber.com 
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59- Journo.com 

60- İlerihaber.com 

61- Sendika.org 

62- Gzt.com 

63- Objektifhaber.com 

64- Demokrathaber.org 

65- Sansursuz.com 

66- Haber24.com 

SPOR SİTELERİ 

1-  Sporx.com 

2- Futbolarena.com 

3- Mackolik.com 

EKONOMİ SİTELERİ 

1- Gazeteekonomi.com 

2- Ekonomihaber.com 

3- Ekomonitor.com 

4- Habertam.com 

KADIN SİTELERİ 

1- Istekadınlar.com 

2- Mavikadın.com 

TEKNOLOJİ SİTELERİ 

1- Donanımhaber.com 

2- Shiftdelete.com 

SAĞLIK SİTELERİ 

1- Saglikhaberleri.com 

2- Saglikgundemi.net 
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Ek-12: Görüşmecilere sorulan sorular 

İnternet Sitesine Dair Sorular: 

1-) İnternet sitesi kaç yıldır ya da aydır hizmet veriyor? 

2-) Bu alana ne zaman ve nasıl girdiniz? Bu alana girme amacı ne? Mesleği ne? 

(Profesyonel gazeteci mi, başka bir iş alanından mı?) 

3-) Bu alana girerken karşılaştığı zorluklar oldu mu? Neler? 

4-) Siz daha çok işin “iş” kısmıyla mı, gazetecilik kısmıyla mı ilgileniyorsunuz? 

Zamanınızın ne kadarını (yüzde kaçını kaplıyor) bu ikisi? 

İçeriğe Dair Sorular: 

1-) Bir ajansa abone misiniz? Aboneyseniz hangileri? Haberlerinizde ağırlıklı olarak 

ajans haberleri mi özel haberleri mi kullanıyorsunuz? Yüzde olarak belirtmeniz 

gerekirse yüzde kaçını ajans haberleri, yüzde kaçını özel haberler oluşturur? 

2-) Haber kaynaklarınız neler ya da kimler? Sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak 

kullanıyor musunuz? Okuyucudan gelen haber var mı? 

3-) Formatınız ne? (Text, multimedya) 

4-) Günlük ortalama kaç haber giriyorsunuz? 

Ulaştığı Kitleye Dair Sorular: 

1-) Hedef kitlesi kimler? 

2-) Günlük ve aylık ziyaretçi sayınız kaç? 

4-) Ziyaretçi size en çok nereden ulaşıyor? Mobil, sosyal medya, direk giriş? Bunların 

toplam trafikteki oranları yaklaşık yüzde kaça tekabül ediyor? 

İş Modeline Dair Sorular 

1-) Kaç personel çalışıyor? Kaçı haberde, kaçı teknik ve idari?  

2-) Ücretli çalışanlar dışında ücretsiz katkı sunan ya da bağımsız çalışanları var mı? 

3-) Giderleriniz neler? 

4-) Personele ödenen ücret ne kadar? Toplam giderin ne kadarını oluşturuyor? 

5-) En önemli gelir kaynağınız ne?  

6-) Diğer gelir kaynakları neler?  

7-) Aylık reklam geliriniz ne kadar? Ne kadarı özel reklam ne kadarı Google reklamı? 

8-) Daha çok nerelerden özel reklam alıyorsunuz? 
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9-) Bir reklam ajansıyla mı çalışıyorsunuz, kendi reklam ekibiniz var mı? 

10-) Sponsorluk, bağış, abonelik gibi gelir modelleri kullanıyor musunuz?  

11-) Reklam gelirleri toplam gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Diğer gelir kaynakları 

toplam gelirlerinin yüzde kaçını oluşturuyor? 

12-) Kar edebiliyor musunuz? Ediyorsanız yıllık karınız ne kadar ve kurulduktan 

yaklaşık kaç sene sonra kar etmeye başladınız? 

Alana ve İşin Geleceğine Dair Sorular:  

1-) İnternet sitesi açmanın avantajları ve dezavantajları sizce neler?  

2-) Sizce bir internet haber sitesinin sürdürülebilirliğini sağlaması ve alanda kendine yer 

edinmesi hangi koşullara bağlı? 

3-) Sürdürülebilirliği sağlamak ve gelirlerinizi artırmanın önündeki engeller ve kısıtlar 

neler? Bunlar sizce nasıl aşılır? 

4-) İyi gazetecilik başarı ve sürdürülebilirlik için tek başına yeterli mi, yoksa stratejik 

bir iş modeli olması gerekir mi? 
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Ek-13. Türkiye’de yayın yapan yerel dijital doğumlu gazetelerin listesi 

ADANA 

www.adanahabermerkezi.com muratberhun@adanahabermerkezi.com 

muratberhun@hotmail.com 

www.adanahaber.com adanahabercom @ gmail.com 

www.adanaseshaber.com  adanaseshaber@gmail.com   

www.gundemadana.com omeruney01@gmail.com  

www.gundem01.com       

www.adanahaber.net  adanahaber.net@hotmail.com   

www.adanalife.biz  info@adanalife.biz 

www.adanahabermerkezi.net  vedatzohre@hotmail.com  

www.akicihaber.com melih@akicihaber.com 

 semih@akicihaber.com 

www.spor01.com  sporcudayi@hotmail.com 

www.adanagundemi.com adanagundemi@gmail.com 

www.adanaulus.com i.baskan@gmail.com 

baskanmedya@gmail.com 

www.guneyinsesi.com editor@guneyinsesi.com    

www.adanaseshaber.com adanaseshaber@gmail.com 

www.ceyhanguncel.com hasan@ceyhanguncel.com 

www.siporcu.com sonerisisag@gmail.com 

www.adananinsesi.com durmusbaskan@hotmail.com   

www.yenimuhalefet.com yenimuhalefetoe@gmail.com 
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ADIYAMAN 

www.celikhanajans.com    

www.golbasiguncel.com 

www.adiyamanbasin.com adiyamanbasin02@hotmail.com 

www.kahtamanset.com Ramazan Alagöz kahtamanset@hotmail.com 

www.yamanhaber.com Mahir Alan yamanhaber@hotmail.com 

www.ajansadiyaman.com Cenap Özharıkcı         ajansadiyaman02@gmail.com 

www.adiyamanhaber.com 

www.adıyamanflashaber.com  adiyamanflashaber@gmail.com 

www.gergerhaber.net Abdurrahman Kurtbey abdurrahmankurtbey@hotmail.com 

 abdurrahmankurtbey@gmail.com 

AĞRI 

www.diyadinnet.com Cemil Karip diyadin2@gmail.com 

www.agridahaber.com Yüksel Aslan agridahaer@gmail.com 

www.ajans04.net  admin@ajans04.net 

www.patnoshaber.com Osman Temel  info@patnoshaber.com  

 Sezai TARHAN  sezai.tarhan@patnoshaber.com 

AFYON 

www.afyonsehir.com            Sahibi: Hakan Dilek  afyonsabahabone@hotmail.com 

www.03haber.com   Yılmaz EKMEKÇİ sefikoglu_@hotmail.com 

www.afyonyerelbasin.com  Ahmet UÇMAK  afyonyerelbasin@hotmail.com 

www.afyonzafer.net  Kamil ÖZANT  afyonzaferim@gmail.com 

www.afyonhaber.com   Ömer ELÇİ  afyonhaber@hotmail.com 

afyonprestij.com   Nazlı GÖLCÜK  info@afyonprestij.com 

www.afyontime.com   İsmail ÖGEDAY  afyontime@hotmail.com 

afyonarmonihaber.com  Yüksel ELÇİ  afyonarmonifm@hotmail.com 

www.afyonbasin.com  Ömer MAZİ omermazi07@gmail.com 

www.medyaafyon.com  Numan BANGİR  numan_Q7@hotmail.com 

www.afyonmansethaber.com  Mustafa DAĞHAN           afyonmansethaber@hotmail.com 
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www.afyonyenigun.com  Yılmaz AKOSMANOĞLU eda_03200@hotmail.com 

www.afyonkenthaber.com  Mustafa ŞENGÜL   iletisim@afyonkenthaber.com 

www.afyonbüyükşehir.com  Mehmet BAŞEĞMEZ afyonbuyuksehir@gmail.com 

www.afyonhaberci.com  Yüksel ELÇİ afyonhaberci@gmail.com 

www.armonitv.com  (WEBTV) Yüksel Elçi afyonhaberci@gmail.com 

www.afyon03haber.com  Mustafa Engin ÇETİNER iletisim@engincetiner.com 

www.kurtulusgazetesi.com  Halil İbrahim KOCAERKE   Kurtulusgazetesi@windowslive.com 

www.afyonmagazin.com Aydemir KURT aydemirkurt@outlook.com  

www.afyonhaberturk.com  Faruk KILINÇ faruklider03@hotmail.com 

www.afyonsondakika.com Kadir UYSAL afyonsondakika@hotmail.com 

www.karahisarinsesi.com Arda UYSAL karahisarinsesi@gmail.com 

 

AKSARAY 

www.aksaraymeydan.com     haber@aksaraymeydan.com -                          

        aksaraymeydan@gmail.com 

AMASYA 

www.hakikatgazetesi.com.tr     ferhat.lap@gmail.com 

 

ANKARA 

www.ankarasonhaber.com  Gökhan Vurgun  haber@ankarasonhaber.com

          

www.ankarahaber06.com         ankarahaber06iletisim@gmail.com 

www.ankaranınsesi.com  Nedim Çalapkulu nedim@nedim.com.tr 

www.ankaradanhaber.com  Olcay Eşgi   

www.haberankara.com   Volkan Gültekin volkangultekin@haberankara.com 

www.ankarahaberleri.net  Burhanettin Turan b.t@ankarahaberleri.net 

www.ankaraport.net   Hakan  Yulaf  bilgi@ankaraport.net  
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ANTALYA   

www.haberantalya.com     editor@haberantalya.com 

www.antalyaburada.com  Murat Şükrü Seyirci haber@antalyaburada.com 

www.gunhaber.com.tr   

www.havadis07.com   Osman Irmak  info@havadis07.com 

 

www.batiakdeniztv.com  Mehmet Şentürk senturkkumluca@hotmail.com 

www.akdenizhavadis.com     akdenizhavadis@hotmail.com 

        info@akdenizhavadis.com 

akdenizhavadis@gmail.com    

www.07haber.com.tr   Köksal Selçik  07habermagazin@gmail.com 

www.gundemakdeniz.com  Erkut Özen  info@gundemakdeniz.com 

www.akdenizdenhaber.com  Fatma Yiğit Açıkgöz haber@akdenizdenhaber.com 

 

ARTVİN 

www.08olay.com    

 buketclk_08@hotmail.com 

 

AYDIN 

www.aydinpost.com          Erman ÇETİN  info@aydinpost.co            

www.aydinlife.com Arif Kunur  arif_kunur@hotmail.com 

www.aypost.com ay.post@hotmail.com  

www.aydingundem.com Emre Eren Özcan  info@aydingundem.com 

www.gazeteflas.com    

www.aydindenge.com.tr     denge@aydindenge.com.tr 

www.aydinozel.com      faruk09@gmail.com 

www.nazillihavadis.com     cintosun0909@gmail.com 

 

  



 

265 

BALIKESİR 

www.balikesirim.net Ramazan Demir  balikesirim@hotmail.com 

www.balikesir.com   

www.eminbuldan.tv eminbuldan1@gmail.com 

www.haberdenhaber.com Hüdayi Demirhan  haber@haberdenhaber.com 

   hudayi.demirhan@iha.com.tr 

www.korfezdehaber.com Emrah Erdoğan  korfezdehaber@gmail.com

      

www.medyaayvalik.com   

www.bandirmamanset.com Özge Karadeniz                 ozgekaradeniz@bandirmamanset.com 

 

BAYBURT 

www.bayburtpostasi.com  info@bayburtpostasi.com.tr 

www.bayburtmedya.com Ümit Kondolot belkent@gmail.com 

www.bayburtmanset.com Baki Meral bayburtmanset@gmail.com 

BİLECİK 

www.bilecikolay.com  İbrahim Sünetçi   bilecikolay@gmail.com 

www.yarin11.com Cafer Elmas  bilecikyarin@mynet.com 

www.bilecikhaber.com.tr Şadi Erdal  info@bilecikhaber.com.tr 

www.haber228.com Uğur Baklacı  haber228@gmail.com 

www.belekomahaber.com Nazan Leblebicioğlu Buka belekomahaber@gmail.com 

www.bilecik11.com Mehmet Ergün  degisim11@hotmail.com 

BOLU   

www.bizbolulular.com                Emin Candan  bizbolulular@hotmail.com 

www.özgürbolu.com Bülent Velioğlu       velioglu1414@hotmail.com 

www.boluobjektif.com Hakan Karacaören  haber@boluobjektif.com 
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BURDUR 

www.burdurwebcom Özgür Doğan info@burdurweb.com 

www.kivilcimhaber.com Fatih Özcan haber@kivilcimhaber.com 

www.bakayrinti.com Cemalettin BEKTAŞ dergiayrinti@gmail.com 

www.burdurgündem.com Ozan Özdemir  info@burdurgundem.com 

 Ufuk (Murat ) Dilek 

www.gündemburdur.com Mesut MADAN gundemburdur@gmail.com 

www.burdurajans.com Serkan Şimşek burdurfm@hotmail.com 

www.gercek15.com Onur Özkan onurozkan1515@gmail.com 

www.bomba15.com    

www.toprakhaber15.com Hayri KARABAY toprakhaber15@hotmail.com 

www.burdurilkadım.com Mehmet Aktaş mehmetaktas@mansetburdur.com 

ÇANKIRI 

www.haber18.com  mavikent@hotmail.com 

www.haberci18.com Mustafa ÇELİK admin@haberci18.com 

 Satılmış ÇELİK satilmis.celik@haberci18.com 

www.cankiripostasi.com Ercan ŞEKER   e.seker@cankiripostasi.com 

www.cankirihabersitesi.com Hüseyin Atakan cankirihabersitesi@gmail.co  

www.haber1074.com  admin@haber1074.com 

www.cankiribulteni.com   

www.ekspres18.com Suat Güçlü suatguclu_18@hotmail.com  

 

ÇORUM 

www.dosthaber.com      corumdosthaber@hotmail.com 

www.yaylahaber.com.tr            yaylahaber@hotmail.com 

  yaylahaber@gmail.com 

www.habercim19.com     habercim19@gmail.com 

www.herihaber.net          herihaber@gmail.com 
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www.corumolayhaber.com        haber2009@hotmail.com 

DENİZLİ 

www.sonnoktagazetesi.com Erol KES erolkes@hotmail.com  

www.denizlininsesi.com Erol Kes erolkes@hotmail.com  

www.kulvargazetesi.net Nesrin Altınsır kulvarhaber@gmail.com 

www.denizlibulten.com Önder ARMUTÇU  denizlibulten@gmail.com 

www.gazetesehir.com  hasim@gazetesehir.com 

   

www.haberacıpayam.com Mustafa Mesut BAYRAKTAR        haber@haberacipayam.com 

www.denizliyeniolay.com Kadir Altınoluk info@denizliyeniolay.com 

www.d20haber.com  haber@d20haber.com 

www.denizligundem.com Murat Demirbilek demirbilekw@hotmail.com 

www.denizlibasın.com  info@denizlibasin.com  

  denizlibasin@gmail.com 

www.denizliwebhaber.com Emre Kargın emre.kargin@gmail.com 

www.denizlikenthaber.com Emre Türkmen denizlikenthaber@gmail.com 

www.denizlispor20.com  info@denizlispor20.com 

www.denizliaktuel.com Özkan Tokmak denizliaktüel@gmail.com 

www.denizli24haber.com Çağrı Karabulut denizli24haber@gmail.com 

www.saraykoy.com.tr HASAN ARDIÇ info@saraykoy.com.tr 

www.denizlidogruhaber.com Ömer BEYAZOĞLU omerbeyazoglu@gmail.com 

www.haber20denizli.com  info@arslanyonetim.com.tr  

www.yediyirmidörtgazetesi.com Huriye Akdaş hurisakdas46@gmail.com 

www.akishaber.com.tr Ahmet ÖZCAN akishaber@hotmail.com 

www.denizlilihaberci.com Mehmet Konaz info@denizlilihaberci.com 

www.denizlihaber.com Sedat Kurt admin@denizlihaber.com  

www.denizlipost.com  denizlipost@hotmail.com 

  denizlipost20@gmail.com 

www.denizliguncel.com Ceyda Özek ceyda_ozek@hotmail.com 
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www.pamukkalehaber.com Tahir Aygün  tahiraygun@hotmail.com 

www.haberdenizli.com Mutlu KELİŞTİ  mutlu@haberdenizli.com  

www.objektif20.com Mehmet BARUNDUK objdanis@gmail.com 

www.denizlidesiyaset.com Mustafa Karapınar karapna77@gmail.com 

www.yuzhaber.com Bilal KIRBOĞA  haber@yuzhaber.com 

www.denizli20haber.com Köksal İRER koksalirer@gmail.com 

  koksalirer@denizli20haber.com 

www.denizlimuhabir.com Nadir Güleç nadirim20@hotmail.com 

www.aynahaber.net Ayhan Çimendağ aynahabernet@gmail.com 

DÜZCE 

www.habergercek.org Muammer KIZILIRMAK info@yigitmedya.org 

www.81haber.com   

www.duzcerota.com 2T2B Yayımmcılık haber@duzcerota.com 

www.haber380.com  380medya@gmail.com  

www.duzcetakip.com Enes Bektaş duzcetakip@hotmail.com 

EDİRNE 

www.edirneaktuel.com Bora DANDİNOĞLU trakyaaktuel@yandex.com 

www.haber22.com.tr Mehmet ŞENOL mehmet@haber22.com.tr 

www.edirnehabermedya.com Aybüke Yurk edirnehaber22@gmail.com 

www.edirnehaberci.com   

www.edirneolay.com 

www.edirnejethaber.com Mehmet Anıl Şenyurt  anil@edirnejethaber.com 

ELAZIĞ 

www.elazighaber.com  bilgi@elazighaber.com  

www.424haber.com    

www.haberinsaati.com İlhan KILIÇ ilhan_kilic@hotmail.com 

www.elaziginsesi.com Erhan Dabak  erhandabak@hotmail.com    

  erhandabak@gmail.com 
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www.elazigsonhaber.com Zeki Akbıyık elazigsonhaber@gmail.com 

www.elazigyenihaber.com Erhan BAHÇECİ  bahceci@elazigyenihaber.com 

www.kanalfirat.com/    

www.kanal23.com  bilgi@kanal23.com 

www.sondakika23.com Hasan Bak bilgi@sondakika23.com 

www.ajans23.com  ajans23@ajans23.com  

www.haberelazig.com  haberelazig23@gmail.com 

www.yeniufukelazig.com Nafis Koca info@yeniufukelazig.com 

www.harputtv.com.tr Mustafa Karatepe kamera23@hotmail.com 

www.el-aziz.com Zeki Geçkil zekigeckil@hotmail.com 

www.artieksihaber.com Şah İsmail Gezici sahismail23@hotmail.com 

www.harputsancakhaber.com Selim Apohan haber@harputsancakhaber.com 

www.kanalelazig.net Cemal Akbaba kanalelazig@gmail.com 

www.elazighaber23.com Murat ÖZTÜRK info@elazighaber23.com 

www.elazighaber.com.tr   

ESKİŞEHİR 

www.esgazete.com Mustafa Yıldırım esgazete@gmail.com 

www.esgundem26.com Ayşe Kaytan Uçak    esgundem26@gmail.com 

www.haberci26.com Künye ve iletişim yok 

www.eskisehirhaber26.com Şahin Çanak info@eskisehirhaber26.com 

www.haberotesi.com.tr Fatma Başarı iletisim@haberotesi.com 

 Seydi Yıldız 

www.eskisehirpress.com   

www.eskisehir.net  bilgi@sedefmedya.com 

www.eskisehirhaber.com.tr Mustafa Sait KEKLİK saitkeklik@gmail.com 

www.eskisehirsonhaber.com İbrahim Gültekin info@eskisehirsonhaber.com 

 

  



 

270 

ERZİNCAN 

www.nehaber24.com Selçuk Özdemir selajans@msn.com  

www.erzincann.com Selçuk Özdemir selajans@msn.com 

www.haber-24.com Eren VARLI  varli.eren@gmail.com 

www.erzincanmedya.com Aslıhan Köz info@erzincanmedya.com 

www.kenthaber24.com Hasan Çakmak hasancakmak24@hotmail.com 

ERZURUM 

www.anadoluhaber.com Cem Atmaca cematmaca@anadoluhaber.com 

www.gazetealbayrak.com  info@albayrakgazetesi.com  

www.erzurumhaber25.com Ender Yüncü haber25gazetesi@hotmail.com 

www.sorguhaber.com Muhammet Hanifi AKSAKAL sorguhaber@hotmail.com 

www.erzurumolay.com Esat Bindesen  esatbindesen@hotmail.com 

www.erzurumajans.com Turhan Bozkurt editor@erzurumajans.com 

www.erkhaber.com Orkun Çizmeli info@erkhaber.com 

www.eksi25haber.com Levent Akpınar eksi25haber@gmail.c  

www.erzurumflas.com  info@erzurumflas.com 

www.erzurummedya.com Bedri Kırmacı erzurummedya@hotmail.com 

www.gazetedogu.com Efendi Sari gazetedogu@gmail.com 

www.alo25.com  alo25@alo25.com 

www.gazeteguncel.com Recep Kapucu  rkapucu@gmail.com 

www.radarhaber.com Zinnur Aydın radarhaber@gmail.com 

www.erzurumgundem.com Hasan Samancı hasansamanci@hotmail.com 

www.erzurumtakip.com Recai Uygur erzurumtakip@hotmail.com 

  uygurecai25@hotmail.com 

www.kentvizyonhaber.com Gamze İspirli kentvizyonhaber@gmail.com 

  gamzeispirli@hotmail.com 

www.erzurumarena.com Burak Codur burak_codur@hotmail.com  

www.habersoylem.com Fuat Yılmaz habersoylem@gmail.com 

www.ajanss.pro Erdem Talaş info@ajanss.pro 
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www.haberal.25.com Abdullah Samancı abdullahsamanci@gmail.com 

www.doguturk.com Kürşat Taş info@doguturk.com  

www.kartv.net Salih Yalçın s.yalcin25@gmail.com 

www.haberdesifre.com Keziban Bayrak kezibanbayrak@hotmail.com 

www.kenthaber25.com Tuba Kırıcı Karakaya info@kenthaber25.com 

www.nokta25.com Samet ÖZÜNAL   

www.patlatbihaber.com 

www.zirve2000.com Ali İlbaş omurcakici@hotmail.com 

www.erzurumhabercisi.com Uğur Akyol akyolugur25@gmail.com 

GAZİANTEP 

www.haber342.com Ruhi Aytaç ruhiaytac@hotmail.com 

www.megahaber27.com  megahaber27@gmail.com 

GİRESUN 

www.giresun28 haber.com  ufukkekulgiresun28@hotmail.com 

www.giresungazete.net   

www.giresuntime.com  giresuntime@mynet.com 

GÜMÜŞHANE 

www.gumushane.gen.tr Recep ERGİN admin@gumushane.gen.tr 

www.gumushanedenhaber.comHasan PİR gumushanedenhaber@yahoo.com 

www.gundogumu.com Veli YILMAZ haber@gundogumu.com 

www.haber29.net Timur ŞAHİN haber@haber29.net 

www.habergumus.com Hamza ÇAKIR gumushane29.net@hotmail.com 

www.gumushane.com Veli YILMAZ info@gumushane.com 

www.gumushaneekspres.com Nihat ZEYREK nihatzeyrek29@hotmail.com 

www.kelkithaber.tv Aykut DEMİR 

www.haberkelkit.com Sinan DEMİR haberkelkit@gmail.com 
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ISPARTA 

www.bomba32.com Tarkan ÇETİN tarkan_cetin7@hotmail.com                                      

www.haber32.com.tr Muhammet Mustafa SAVLI haber@haber32.com.tr 

www.ajans32.com Mustafa KAHRAMAN  haber@ajans32.com 

www.ispartamanset.com Hakan YAMAN hakan_yaman32@hotmail.com 

www.medyakdeniz.com Durmuş Ali GÜRTOKLU   medyakdeniz@gmail.com 

www.gazete32.com.tr  Afşin TOPCU  haberalarmi@gazete32.com.tr 

www.sondakika32.com Nejat ÖZDOĞAN akrep032032@windowslive.com 

www.nokta32.com Fatih Mehmet Sümer fmsumer@hotmail.com 

 Yusuf Sümer  nokta32haber@hotmail.com                                                       

www.kent32.com Onur BEDİR  bedirmeister@gmail.com 

www.medya32.com A.Serkan AYGÜN medya32@hotmail.com 

www.egirdirses.com Kemal ERBEN egirdirses@hotmail.com 

www.superhaber.biz Soner GÜLBAĞ haber@superhaber.biz 

mathaber.com Mehmet ERÇAKIR mkmmedya@gmail.com 

www.son32.com Soner TOROS toros.soner@gmail.com 

www.haberakdeniz.com.tr Mehmet Ali ÇELİK 

İZMİR 

www.akmedyahaber.com  info@medyaege.com 

  cayan.arif@gmail.com 

www.bornovagundem.com  info@bornovagundem.com 

www.egepolitik.com  cayan.arif@gmail.com 

  info@medyaege.com 

www.egelihaber.com  info@egelihaber.com 

www.gercekhaberci.com  ademnakci@gmail.com 

www.haberinioku.com  haberci36@gmail.com 

www.izmirgozlem.com  info@egelihaber.com 

www.izmiryaziyor.com  izmiryaziyor@gmail.com 

www.karsiyakagundem.com  cemildirim@gmail.com 
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www.magazinege.com  info@medyaege.com 

  cayan.arif@gmail.com 

www.medyaege.com.tr  info@medyaege.com 

  cayan.arif@gmail.com 

www.tekmanset.com  cayan.arif@gmail.com 

KARABÜK 

www.karabukhaber.com.tr İsmail Akça karabukhaber78@hotmail.com 

www.karabukgundem.com Osman Semih Gülen osman@karabukgundem.com 

www.karabuknethaber.com Ergün BAŞKAYA  ebaskaya@karabuknethaber.com 

www.gastekarabuk.com Hakan Tuçer gastekarabuk@gmail.com 

www.3nisan.com Atilla Karaarslan 3nisancom@gmail.com  

www.karabukderinhaber.com Sait Alıcı saitalici@ffp.com.tr 

www.karabukajans78.com Okan Küçük okanbatitv@hotmail.com  

www.medyakarabuk.com Bülent Diktepe bulentdiktepe@hotmail.com 

www.yenikarabukhaber.com İsmail ÖZCAN  ismail78ozcan@gmail.com 

www.karabukdogruhaber.com Kazım Yılmaz karabukdogruhaber@gmail.com 

KARAMAN 

www.larende.com Erkan Doğan larendehaber@gmail.com 

www.karamaninsesi.com Hüseyin Ölger karamaninsesi@msn.com 

www.karamanhaber.com Mehmet KARTAL karamanhabercom@gmail.com 

www.karamandan.com Adem Kocatürk haber@karamandan.com 

www.imaret.com.tr Fatih Özgür info@imaret.com.tr 

www.karamanhabercisi.com Selman Çolak  selmancolak@karamanhabercisi.com  

www.karaman24.com Ferhat Koç ferhatkoc@hotmail.com 

www.karamanstar.com  serdarhaber@hotmail.com 

www.karamanca.net Hasan Hüseyin Deniz karaman.ca@hotmail.com 

www.karamanmagazin.com Veli Deveci karamanmagazin@gmail.com 

www.garaman.net Kazım Doğan garamannet@gmail.com 

www.karamanguncel.net Ali DAĞLI  aliidagli@gmail.com 



 

274 

www.karamanolay.com Faruk Uflaz haber@karamanolay.com 

KARS 

www.gazetekars.com  Erol Hüryurt  huryurt36@hotmail.com 

 www.hurhaberajansi.com  Çetin Keleş  kelescetin@windowslive.com 

www.kha.com.tr  Bedir Altınok  baltunok@hotmail.com 

www.karsguncel.com  Murat Avcı  karsguncel@hotmail.com 

www.karshaberler.com  Cem Daşdelen  onder.gazetesi@hotmail.com 

www.karsmanset.com  Volkan Karabağ  volkan_kara_bag@hotmail.com 

 www.karsdenge.com  Tacettin Durmuş  tacettin_durmus@hotmail.com 

 www.karsolay.com  Hasan Samancı  karsolay@hotmail.com 

www.karspress.com  Salih Şahin  tacettin_durmus@hotmail.com 

www.haberolcek.com  Salih Şahin  tacettin_durmus@hotmail.com 

www.kars36haber.com  İsmail Akyıldırım  

www.lha.com.tr  Turgut Kaya  lha@lha.com.tr 

www.serhattv.com.tr  Alican Alibeyoğlu  info@serhattv.com.tr 

www.karsmedyasi.com  Cem Daşdelen  onder.gazetesi@hotmail.com 

www.karshakimiyet.com.  Ercüment Daşdelen  onder.gazetesi@hotmail.com 

www.karstanhavadis.com  Tacettin Durmuş  tacettin_durmus@hotmail.com 

KASTAMONU 

www.ılkhaber.com    

KAYSERİ 

www.kayserihaber38.com  iletisim@kayserihaber38.com 

www.kayserim.net    

www.kayserinews.com Ali Burhan info@kayserinews.com 

www.kayseriyerelhaber.com Ali Türkaslan ali@kayseriyerelhaber.com 

www.kayseri.net.tr Ahmet Karasu karasuahmet@outlook.com 
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KIRIKKALE 

www.haberkale.com    

www.gazetekale.com    

www.haber71.net Ragıp Cihat Mencet editor@haber71.com.tr 

KOCAELİ 

www.gebzeyenigun.com    gebzeyenigun@mynet.com 

www.onursalhaber.com.tr    onursalhaber@onursalhaber.com.tr 

www.golcukdogaturk.com     tosunferhat@hotmail.com.tr 

www.bolgehaber.com.tr    info@siteadiniz.com 

www.yakintakipgazetesi.com    

www.gebzegazetesi.com  

www.kocaelibarisgazetesi.com    haber@kocaelibarisgazetesi.com 

www.gunaydinkocaeli.com    kocaeligunaydın@gmail.com 

www.marmaragazetesi.com    haber@marmaragazetesi.com 

www.kocaelikoz.com     haber@kocaelikoz.com 

www.haberpi.com     haberpia@gmail.com 

www.kandiraninsesi.com    kandıranınsesi@gmail.com 

www.kulishaber.com.tr      kulishaber.com.tr@gmail.com 

www.enkocaeli.com     enkocaelei@gmail.com 

www.astakoshaber.com    astakoshaber@gmail.com 

www.istekocaeli.com     sibel@istekocaeli.com 

www.41havadis.com     yusufmetinkarademir@41havadis.com 

www.karamursel.Tv     iletisim@karamursel.tv 

www.yenikocaeli.com     yenikocaelim@gmail.com 

www.kocaeligazete.com    kocaeligazete@gmail.com 

www.kocaelicumhuriyet.com    haber@kocaelicumhuriyet.com 

www.kocaelimeydan.com    kocaelimeydan@gmail.com 

www.korfezmanset.com    korfezmanset@gmail.com 

www.kocaelioncu.com     oncuhaber@mynet.com 
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kocaelihaberdunyasi.com    haber@kocaelihaberdunyasi.com 

www.yenibolgegazetesi.com    yenibolgegazetesi@hotmail.com 

www.dilovasihaber.com.tr    emrahdursunn@gmail.com 

www.sozkocaeli.com     sozkocaeli@gmail.com 

www.haberkaramursel.net    guvenkaya41@gmail.com 

www.dilovasihaber.com.tr    emrahdursunn@gmail.com 

www.kocaelilife.com     info@kocaelilife.com 

www.haber41.com.tr     turangedik@haber41.com.tr 

www.tv262.com     info@tv262.com 

www.degisenkocaeli.com    info@degisenkocaeli.com 

www.kocaeliolay.com     kocaeliolay@gmail.com 

www.flaskocaeli.com     flaskocaeli@gmail.com 

www.kocaelitv.com.tr     haber@kocaelitv.com.tr 

www.haberkartepe.com    haber_kartepe@hotmail.com  

www.golgegazetesi.com    golgegazetesi@gmail.com 

www.gercekkocaeli.com.tr    gercekkocaeli@gmail.com 

  

www.objektifdilovasi.com    emirhantopcu41@gmail.com 

www.kocaeliekspres.net    kocaeliekspreshaber@gmail.com 

www.netkocaeli.com     netkocaeli@gmail.com 

www.kocaeliarena.com     haber@kocaeliarena.com 

www.dilovasigazetesi.com.tr    bkajans41@gmail.com 

www.kocaelisonnokta.com    kocaelisonnokta@gmail.com 

www.bizimdarica.com     cuneytturesin54@yahoo.com 

www.gundemkocaeli.com.tr    haber@gundemkocaeli.com.tr  

www.korfezgazete.com     korfezgazete@gmail.com 

www.karamurselaktifhaber.com   krmaktifhaber@hotmail.com 

www.bugunkocaeli.com.tr    bugunkocaeli41@gmail.com 
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KONYA 

www.konyahaber.com Ömer Faruk Erdoğan   haber@konyahaber.com 

www.konhaber.com  bilgi@konhaber.com 

www.konyaningundemi.com  cihan@tiryakifm.net  

www.konyahaber42.com   

MALATYA 

www.malatyahaber.com Fuat Kozluklu malatyahaber@gmail.com 

www.malatyaguncel.com  malatyaguncel@hotmail.com 

www.malatyatime.com Murat Çetin murat.cetin@malatyatime.com 

www.malatyaolay.com Ali Aladağ alialadag44@hotmail.com 

www.flashabermalatya.com Remzi Hayta flas_44_@hotmail.com 

www.malatyabirlikgazetesi.com Zeki Dağ                            malatyabirlikgazetesi44@hotmail.com 

  haber@malatyabirlikgazetesi.com 

www.malatyaobjektif.com Celal Güner malatyaobjektif@gmail.com 

www.malatyadan.com Murat Karakoç info@malatyadan.com 

www.malatyasurmanset.com Resul Özbey malatyasurmanset44@gmail.com 

www.malatyayabakis.com Kamuran Sezer malatyabakis@gmail.com 

www.malatyasonhavadis.com Kemal TURGUT kemal44turgut@gmail.com 

www.malatyahakimiyet.com  info@malatyahakimiyet.com 

www.malatyaozhaber.com Hasan Eryılmaz malatyaozhaber@gmail.com     

www.maldiahaber.com Bayram GÜDER             bayramguder_44@hotmail.com 

www.malatyagundem.com Caner Mostur canermostur@hotmail.com  

MANİSA 

www.45haber.com Ersan Erdoğan 45haber@gmail.com 

www.ajansmanisa.com Emrah Vardaroğlu info@ajansmanisa.com 

www.e-manisa.com Merih Güngör info@e-manisa.com 

www.manisa45haber.com Samet Şahin manisa45haber@gmail.com 

www.manisaaksiyonhaber.com Ahmet Sagun bilgi@manisaaksiyonhaber.com 

www.manisaanahaber.com Fatih AKOVA posta@fatihakova.com 
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www.manisaburda.com Ramazan Duman manisaburda@outlook.com 

www.manisahabercisi.com Zülfikar Gençtürk ajans.mesaj_haber@hotmail.com 

www.manisahaberdar.com Emre Can Yaman manisahaberdar@gmail.com   

www.manisakenthaber.com Ebubekir Erdoğan ebubekirdogan@hotmail.com 

www.manisanokta.com Ersan Erdoğan icerik@manisanokta.com  

www.manisaobjektifhaber.com Aslı Parlak asli@manisaobjektifhaber.com 

www.manisaokuyor.com Emre Emir Vardaroğlu emir@manisaokuyor.com 

www.manisaturk.com Feridun Yıldırım feridun@manisaturk.com 

www.manisadasonnokta.com Nazmi AYDIN info@manisadasonnokta.com 

www.manisadanhaberler.com Adem Şahin mgundemi@hotmail.com 

www.manisahaberleri.com Murat YALÇIN  murat045@hotmail.com 

www.manisahavadisleri.com  info@manisahavadisleri.com 

www.manisainternethaber.com Nezih Varol info@manisainternethaber.com 

www.manisakulishaber.com Mevlüt Aktan info@manisakulishaber.com  

www.manisamedya.com Kenan Yüceel manisamedya@hotmail.com 

MARAŞ 

www.haber46.com.tr Mustafa Şirin  haber46@mynet.com 

 Abid Vanlı  havadis.maras@hotmail.com 

 Mustafa Karaaslan  kanalmaras@hotmail.com 

 Mehmet Taş  mehmettas4600@gmail.com 

 Yener Atlı yeneratli@mynet.com 

 Serkan Kuzu  serkankuzu46@hotmail.com 

 Ayhan Akyol  ayhanakyol46@hotmail.com 

 Gökhan Dökücü  gokhandokucuu@gmail.com 

 Ayhan Gedik  maraspusula@gmail.com 

 Akif Arslan  kmakif@hotmail.com 

 Mustafa Alyaz  haberma.com@gmail.com 

 Selim Işık  haberim46@hotmail.com 

 Serdar Bursalı  sebur@hotmail.com 
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 Ali Çam  haber46@gmail.com 

 Sibel Atıcı  sblatc46@gmail.com 

 Serhat Topalca  serhattopalca@hotmail.com 

 Devrim Başer  marashaberci@gmail.com 

 Burak Vanlı  barbarosvanli@gmail.com 

 Dündar Kundakçı  haber@kentgoksun.com 

www.haberhanesi.com İlhan Gökalp Durmuş  haberhanesi@gmail.com 

www.marasmemleket.com   memleket-gazetesi@hotmail.com 

www.elbistanhaber.com   kenanarayici@hotmail.com 

www.maraspress.com  ibaykut@outlook.com 

www.marasfısıltı.com  marasfisilti@gmail.com 

www.birmedya.com  bilgi@1medya.net 

MARDİN 

www.mardinarena.com  mardinarena@hotmail.com 

www.mardinnethaber.com  ferkar47@hotmail.com 

www.mardintime.com  mardintime@gmail.com 

www.nusaybinim.com Mehmet Arif Altunkaynak nusaybinimcom@hotmail.com 

www.kiziltepeekspres.com Mehmet Halit Solhan   kiziltepeekspres@hotmail.com 

MERSİN 

www.mersinkent.com Salih Pala pala5728@hotmail.com 

  

www.habermeclisi.net  habermeclisi@hotmail.com 

www.inovatifhaber.com Sedat Yılmaz inovatifhaber@gmail.com 

www.cukurovaexpres.com Burak Karataş info@cukurovaexpres.com 

www.bilginhaberci.com Ferda Bilgin fferda_33_38@hotmail.com 

www.mersinhaber.com Timuçin Bağcı timucinbagci@mersinhaber.com 

www.ufukturu.net Mirza Turgut mersinkentradyo@hotmailcom 

www.mersinportal.com Ender Can Kayıhan iletişim@mersinportal.com 

www.mersinsiyaset.net Derviş Sönmez    otekimedya@hotmail.com  
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www.mansetmersin.com Öykü İNAN haber@mansetmersin.com 

MUĞLA 

www.fethiyehaber.net  bilgi@fethiyehaber.net 

www.muglaturk.com Serap Özdemir muglaturk@gmail.com 

www.habermilas.com Zekai Korkmaz gazeteguneyege@gmail.com 

www.48spor.com Berkay Göcekli 48sportv@gmail.com 

www.seydikemerhaberleri.com  iletisim@seydikemerhaberleri.com 

www.pusula48.com Cavit Yıldırım 48pusula@gmail.com  

www.bodrumageldik.com  info@bodrumageldik.com 

www.bodrumkapak.com Haldun Cömert bodrumkapak@gmail.com              

  bodrumkapakhaber@gmail.com 

NEVŞEHİR 

www.fibhaber.com  fibajans50@hotmail.com 

www.haber50.com Levent Ahmet MENEKŞE amenekse@haber50.com  

NİĞDE 

www.borhaber.net  borhaber@gmail.com 

 

ORDU 

www.haberordu.com Ömer Faruk Günay haberordu52@gmail.com 

www.orduca.com Bahtiyar Kahveci orducatr@hotmail.com, 

www.ordugazete.com Nuh Kırca nuh.kirca@hotmail.com 

www.ordusonhaber.com Bahtiyar kahveci orducatr@hotmail.com 

www.orduluyuz.biz Ertan Kılıç ertankilic52@gmail.com 

www.ordugundemi.com Sercan Çakmak sercan5289@yandex.com 

www.ordukentgazetesi.com 

www.haberaltas.com  haber@haberaltas.com 

www.orduulak.com Tamer Gönül tamergonul@gmail.com 

www.ordum.net   

www.ordupostasi.com Fatih GÜNEY fatih@ordupostasi.com 



 

281 

RİZE 

www.taraf53.com  mustafabayrak53@gmail.com 

www.haber53.com  bilgi@haber53.com 

www. pazar53.com  hizirtonyali@hotmail.com 

www.rizeninsesi.com  rizeninsesi@rizeninsesi.net 

www.ajans53.com  selimdenizalp@hotmail.com 

www.rizepostasi.com  info@rizepostasi.com 

www.rizedeyiz.com  rizedeyiz@gmail.com 

www.okur53.com  togaymuratoglu@hotmail.com 

www.flash53.com  hasanfehmidemir@hotmail.com 

www.rizevizyon.com  koseogluosman53@hotmail.com 

www.karadenizsonhavadis.com  sonhavadis67@hotmail.com 

www.rizebulten.com  alikalender_53@hotmail.com 

www.gazeterize.com  gazeterize@hotmail.com 

www.haberci53.com  haberci53@hotmail.com 

www.rizemajans.com  bayramalisari@hotmail.com 

www.53habermerkezi.net  turgayayhan@hotmail.com 

www.Olay53.com  olay53_@hotmail.com 

SAKARYA 

www.medyabar.com Zafer TOKUŞ   z.tokus@medyabar.com 

www.netgaste.com Semra BAŞOĞLU semra@netgaste.com 

www.medyadetay.com   

www.medyarota.com Ersin İbil ersinibil@medyarota.com 

www.adayorum.com Safa POLAT  safapolat@adayorum.com 

www.haberlisin.com Güven Hasbaş guvenhasbas@gmail.com 

haber@haberlisin.com 

www.adatavir.com İrem Kumantaş haber@adatavir.com  

www.haber264.com Aziz GÜVENER  aguvener@medyabar.com 
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SAMSUN 

www.akasyam.com Recep Yazgan akasyam01.gmail.co 

www.samsunhaber.tr Erdal Bozkurt info@samsunhaber.tr 

www.gazetenizolsun.com Yalçın Karataş gazetenizolsun@gmail.com 

www.haber55.com Serdar İpek haber55@haber55.com 

www.haber1919.com İsmail Temiz 1919haber@gmail.com 

www.ilkadimhaber.com Adem Erdoğan info@ilkadimhaber.com 

www.samsundahaber.com Okan Çakır haber.okancakir@gmail.com 

www.kuzeyhaber.com İsmail Başaran kuzeyhaber@mynet.com 

www.samsunahaber.com Adnan Arslan samsunahaber@gmail.com 

www.samsunhaberhatti.com İlknur Yamak samsunhaberhattı@gmail.com 

www.samsunanaliz.com Canan Yılmaz cananyilmaz55@gmail.com 

www.samsunkenthaber.com Haydar Öztürk samsunkenthaber55@gmail.com 

www.samsunpostası.com Savaş Çankaya samsunpostası@gmail.com 

www.samsunkulishaber.com Sedat Öksüzoğlu sedatoksuzoglu@hotmail.com 

www.samsungol.com Ercüment Gül ercüment.gul@mynet.com 

www.sokhaber.net Nedim Aydın nedimaydın@yandex.com.tr 

www.samsunyerelhaber.com Erdal Sencan yerelhabersamsun@gmail.com 

www.haber362.com Coşkun Özbek coskunozbek@mynet.com 

www.samsunmedyahaber.com Okan Baş samsunmedyahaber@gmail.com 

www.kapsamhaber.com Ramazan Çağlar kapsamhaber@gmail.com 

www.haberlinki.com Orkun Şah Başbuğ admin@haberlinki.com 

www.samsunhaber1.com Sezer Ak samsunhaberajansi@gmail.com 

www.atakumhaber.com Çağlar Turgut iletişim@atakumhaber.com 

www.tekkekoyhaber.com Erdal Yavuz erya34@hotmail.com 

www.meydannet.com Ünal Yavuz ünalyavuz55@hotmail.com 

www.bizimsamsun.net İsmet Aktaş iletisim@bizimsamsun.net 

www.samsunhaberim.com Samet Gürcü samsunhaberim@gmail.com 

www.karizmahaber.com Aydın Tomakin aydin.tomakin@hotmail.com 
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www.samsunhaberleri.com Bekir Kurt info@samsunhaberleri.com 

www.samsunsporluyuz.net Metin Atlı iletisim@samsunsporluyuz.net 

www.bafrahaber.com Uğur Şahinol bafrahaber.reklam@mail.com 

www.forahaber.com Nihat Alparslan alparslannihat@gmail.com 

www.samsunumhaber.com  samsunumhaber@gmail.com  

www.saatbasihaber.com Mustafa Döver info@saatbasihaber.com 

www.brthaber.com Tahsin Kurumahmut  tahsinkurumahmut@brthaber.com 

www.samsunhaber.com Mehmet YAZICI mehmetyazici@samsunhaber.com 

www.medyasamsun.com Nail Bayraktaroğlu medyasamsun@hotmail.com 

www.medyaveri.com Yılmaz Şentürk trmedyaveri@gmail.com 

www.samsunsonhaber.com Yaşar MISIRLIOĞLU  yasar.misirlioglu@samsunsonhaber.com 

www.haberaramizda.com Gül Su Gündüz    guldesign55@gmail.com 

www.samsunensonhaber.com Fatih Akca samsunensonhaber@gmail.com 

www.samsunvehaber.com Atnan Arslan bilgi@samsunvehaber.com  

www.kadindanalhaberi.com Elif Taşan iletisim@kadindanalhaberi.com 

SİİRT 

www.siirtekspres.com  Emin SADIK ekspressiirt@gmail.com   

www.siirtpress.com İsmet AÇIKGÖZ siirtpress@gmail.com 

www.siirtliler.net Eyüp GÜZEL bilgi@siirtliler.net                 

www.siirtvizyon.com Niyazi Deniz niyazideniz@yandex.com 

www.siirtmanset.com Fecri Barlık siirtmanset@gmail.com   

  fecribarlik@gmail.com 

www.siirtolay.com Misbah Yılmaz misbah_olay@hotmail.com   

www.medyasiirt.com Ömer ÖZER radyosiirt@hotmail.com    

www.rotasiirt.com Mansur Güneş   

SİNOP 

www.halksesi.com Mete Çağdaş mettecagdas@hotmail.com 

www.ajanssinop.com  ajanssinop@outlook.com.tr 

www.boyabathabergazetesi.com Gülşen Koçyiğit ezgifm@hotmail.com 
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SİVAS 

www.mysivas.com İsmail Yiğit info@mysivas.com  

ŞIRNAK 

www.nuhhaber.net    

TRABZON 

www.61saat.com Erhan Esaspehlivan erhan@61saat.com 

www.haber61.com.tr Tanju Akıncıoğlu info@haber61.com.tr 

www.haber61.net Ergun Hardaoğlu info@haber61.net  

www.viratrabzon.com Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu ahmet-sefik@hotmail.com 

www.haberimhamsi.com Bekir Sami Emiroğlu beseb1991@hotmail.com 

www.manset61.com Bekir Sami Emiroğlu beseb1991@hotmail.com 

www.medyatrabzon.com  medyatrabzon@hotmail.com 

www.takamedya.com Sadullah Dervişoğlu takamedya@gmail.com  

www.gazete61.net    

www.sesimiztrabzon.com Ömer Aydın ömer@sesimiztrabzon.com 

www.trabzonhaber24.com Ömer Altuntaş trabzonhaber24@gmail.com 

www.akcaabatinsesi.com Köksal USTAOĞLU iletisim@akcaabatinsesi.com 

www.akcaabathaber.com  akcaabathaber.com@gmail.com 

www.ofhavadis.com    

www.araklihaber.net Yüksel Aksoy info@araklihaber.net 

UŞAK 

www.usak.tv Kazım Şen info@usak.tv 

www.usakhabermerkezi.com Erkan Cohadar bilgi@usakhabermerkezi.com 

www.usakhaber.com Murat Koparan haber@usakhaber.com 

VAN  

www.gazetevan.com Arif Karataş gazetevan@hotmail.com 

www.vandahaber.com Hayri Karabay vandahaber@gmail.com 

www.wanhbaer.com Uğur Tunçdemir ugurtuncdemir@wanhaber.com
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www.habervan.com  habervan6565@gmail.com 

www.vanekspres.com 

YALOVA 

www.ajansyalova.com Nedim GÜLER nedim.guler@hotmail.com 

info@ajansyalova.com 

www.yalova77.com Saim ÇOTUK saimcotuk@hotmail.com 

www.yalovagazeteleri.com Dursun DEMİR    marmarayayincilik@gmail.com 

www.atakentgazetesi.com Çağatay KÖSE 

www.farkyalovada.com Faruk Kırtay farukkirtay@hotmail.com 

www.yalovamiz.com Kıvanç RODOPLU  info@yalovamiz.com 

www.yalovahaber.net  Yakup AKKAYA yalovahaber@hotmail.com 

www.yalovadanhaberler.com Gökhan DUMAN info@yalovadanhaberler.com 

www.yalovadahaber.com Hasan DOĞAN doganhasan77@hotmail.com 

www.bolge.com.tr Mehmet CANTÖZÜN cantozun@hotmail.com 
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Ek-14. Yerel dijital doğumlu gazetelere gönderilen anket soruları 

1-) İnternet sitesi kaç yıldır hizmet veriyor? 

1 yıldan az (   )     1-3 yıl  (  )       3-5 yıl (   )    5-7 yıl (  )         7 yıldan daha fazla  (  ) 

 

2-)  İnternet sitesi sahibinin mesleği ne? 

 Gazeteci (  )      Tüccar (  )         Sanayici ( )          Müteahhit  ( )      Diğer ( belirtiniz) 

 

3-) İnternet sitesi sahibinin başka firması var mı? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz) 

Yerel gazete sahibi ( )        Yerel T.V kanalı sahibi (  )      Matbaa sahibi (  ) 

Yerel başka bir internet sitesi sahibi (  )       Bilgisayar firması sahibi (  ) 

 

 

4-) İnternet sitesinde kaç editör çalışıyor? 

Tek başıma (   )           benim dışımda 1  (  )          benim dışımda 2  (  )             

 benim dışımda 3 (  )                 benim dışımda 3 ve daha fazla (    ) 

 

5-) Aylık ortalama ziyaretçi sayınız ne kadar? 

10 bin altı (  )        10-30 bin  (  )      31-50 bin  ( )     51-70 bin       71-100 bin  (  ) 

 

6-) Giderleriniz neler?  (Hiç biri yoksa boş bırakınız) 

Ajans aboneliği (   )            Kira  (   )           Personel  (   )         web hosting ( ) 

Web işletimi ( )                  Giderim yok ( )    

 

7-) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? 

1000 liradan daha az   (  )       1000-3000 (  )        3001-5000  (  )         5001-7000  (  )   

7001 ve üzeri (  ) 
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8-) Tek bir editöre/muhabire ödenen ücret ne kadar? 

1000 liradan daha az    (  )        1000-2000  (  )       2001-3000  (  )       3001-4000 (  ) 

4001 ve yukarısı (  ) 

 

9-) Gelir kaynaklarınız neler? (Birden fazla şık işaretleyebillirsiniz) 

Google ve benzeri programatik reklam   (   ) 

Özel firmalardan alınan birebir web reklamlar    (    ) 

Belediye ve resmi kurumlardan alınan web reklamlar  (    ) 

Tanıtım yazıları   (   )  

Haber reklam     (   ) 

Bağış ve sponsorluk (  ) 

 

10-) Varsa diğer gelir kaynaklarınız neler? Belirtiniz. 

 

11-) Programatik reklam alıyorsanız aylık reklam geliriniz ne kadar? 

1000 TL’den az  (  ) 

1000-3000 TL arası  (  ) 

3001-5000 TL arası  (  ) 

5001-7000 TL arası  (  ) 

7001 TL ve üzeri     (  ) 

 

12-) Aylık ortalama özel reklam geliriniz ne kadar? 

1000-3000 TL arası 

3001-5000 TL arası 

5001-7000 TL arası 

7001-9000 TL arası 

9001 TL ve üzeri  
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13-) Reklam dışında diğer gelir kaynaklarınız varsa buradan elde edilen aylık geliriniz ne kadar? 

1000 TL’den az  (  ) 

1000-3000 TL arası  ( 

3001-5000 TL arası 

5001-7000 TL arası 

7001 TL ve üzeri 

 

14-) Kar ediyor musunuz? 

Kar ediyorum  (  )              

Giderim gelirimden daha fazla  (  ) 

Gelirimle giderim denk   (  ) 
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ÖZET 

Dünya genelinde internet, sosyal medya ve mobil kullanımının artması 

sonucunda, okuyucular artık gazeteleri dijital olarak okumakta, bu durum basılı 

gazetelerin satış ve reklam oranlarında düşüşe neden olmaktadır. Reklam yatırımları 

basılı gazeteden dijital alana doğru yönelmekte ve dijital alandaki reklam oranları her 

geçen gün artmaktadır. Fakat bu reklam oranlarından dijital haber medyası çok az pay 

alabilmekte, dolayısıyla dijital gazetelerden elde edilen reklam oranları bu gazetelerin 

hayatta kalması için yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda basılı gazetelerin 

gelirlerindeki düşüş burada çalışan gazeteci sayısında da düşüşe neden olmakta, fakat 

dijital gazeteler çok sayıda gazeteci istihdam edecek geliri elde edememektedir. 

Dolayısıyla bahsedilen gelişmeler, sadece dijital gazetelerin gelir elde edip edememesini 

değil, aynı zamanda bir ülkede yapılan gazeteciliği de etkilemektedir. Sadece reklama 

bağımlı gelir modeli dijital gazetelerde bir takım etik sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bütün bu nedenlerle dijital gazetelerin reklam dışında farklı gelir 

kaynakları bulmaları gerektiği yönünde tartışmalar yapılmaktadır ve bu tartışmalar 

“Dijital Gazeteler İçin İş Modeli” literatürünü oluşturmuştur. Bu çalışma, dünyada 

yaşanan bu gelişmelerin Türkiye’de ne ölçüde yansıma bulduğunu ve dünyada farklı iş 

modelleri geliştirerek başarılı olmuş örneklerin Türkiye’de de başarılı olup 

olamayacağını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki dijital 

doğumlu gazetelerin hangi koşullar altında faaliyet gösterdiği, karşı karşıya oldukları 

ekonomik, kültürel, toplumsal, siyasi engel ve fırsatlar, gelir elde etme ve rekabet 

edebilme stratejileri, sürdürülebilirliklerini sağlamalarının yolları, alandaki dijital 

gazetelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerle ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Dijital gazetecilik, iş modelleri, yeni medya ekosistemi, dijital 

doğumlu gazeteler, dijital gazetelerin ekonomisi 
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ABSTRACT 

As a result of the increase in the use of internet, social media and mobile devices 

worldwide, readers are now reading newspapers digitally, which leads to a decrease in 

the sales and advertising of printed newspapers. Advertising investments are shifting 

from printed newspaper to digital space and digital advertising rates are increasing day 

by day. However, the digital news media has little share in these advertising rates, so 

the advertising rates from digital newspapers are not sufficient for the survival of these 

newspapers. At the same time, the decline in printed newspapers' revenues has led to a 

decline in the number of journalists working here, but digital newspapers cannot afford 

to employ a large number of journalists. Therefore, these developments not only affect 

the income of digital newspapers, but also affect journalism in a country. The income 

model based only on advertising brings forth some ethical issues in digital newspapers. 

For all these reasons, there are discussions that digital newspapers should find different 

sources of income other than advertising, and these discussions have created the 

“Business Model for Digital Newspapers” literature. This study aims to understand how 

these developments in the World affects the media in Turkey and whether the examples 

which use different business models succesfully in the world would be successful in 

Turkey as well. In this context, the study examines the conditions under which digital 

newspapers operate in Turkey; the economic, cultural, social, political challenges and 

opportunities they are confronted with; their strategies of income generation and 

competition and the ways to ensure their sustainability through interviews with directors 

of digital newspapers. 

Keywords: Digital journalism, business models, new media ecosystem, dijital-born 

newspapers, economy of digital journalism 


