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Gazetelerde Yaşanan Tiraj Düşüklüğünün Nedenleri ve ‘Can Çekişen’ Basılı Gazeteciliği Tehdit Eden 

Faktörler: Gazeteler Neden Kapanıyor? 

 

Assoc. Prof. Dr. Mihalis KUYUCU 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

 

Özet 

Türkiye’de gazete tirajlarında çok ciddi düşüşler yaşanmaktadır. 2018-2019 yıllarında Habertürk- 
Vatan – Akşam-  Star gibi marka değeri yüksek olan gazetelerin kapanması, Türk basın tarihinin en 
trajik dönemlerinden birinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2020 yılında yaşanan Covid-19 
pandemisinin yarattığı olumsuz faktörlerinde etkisi ile Türkiye’de 2020 yılının Mayıs ayında haftalık 
gazete tirajları 1 milyon 700 binlere kadar gerilemiştir. Geleneksel medyada Gerek 2018 yılında 
hızlanan gerekse önceki yıllarda yaşanmaya başlayan tiraj düşüklüğü akademik araştırmalar ve 
sektörel dinamikler tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalarda, medyada yaşanan 
dijital dönüşümün gazetelerin tirajlarına olan düşüşüne en fazla olumsuz etki eden faktör olarak 
gösterilmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan yazılı basın krizi ”bu mecra bitecek mi?”, 
“gazeteler yok mu olacak?” sorusunu da gündeme getirmiştir. 2020 yılında geldiğimiz noktada, 
geleneksel medyanın en eski mecralarından biri olan basılı gazetelerin ekonomik varlıkları 
tarihlerinde hiç olmadığı kadar tehdit altına girmiştir. Gazetelerin tirajlarının düşüşte olması bu 
sektörün geleceğinin yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yayınlanan 
gazetelerin yaşadığı tiraj kayıplarının nedenleri önceki çalışmalar ışığında incelenmiş ve derlenmiştir. 
Çalışmanın araştırma bölümünde ise “Gazetelerin tirajlarında neden düşüş yaşanıyor?” ve 
gazeteciliğin geleceğine yönelik öngörülerin sorgulandığı bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada 
gazetelerin tirajlarının düşmesi ve kapanmalarının nedenlerine bir güncelleme yapılmıştır. 
Araştırmada ayrıca “gelecekte basılı gazete olacak mı?” sorusuna da yanıt aranmıştır. Araştırmaya 
katılanların yüzde doksanı, on yıl içinde, 2030 yılına kadar basılı gazetelerin büyük bir bölümünün 
kapanacağına yönelik görüş birliğine varmışlardır.  

Anahtar Kelimeler:  Gazetecilik,  Yazılı Basın,  Tiraj,  Basılı Gazete, Dijital Dönüşüm. 

Causes of Circulation Decrease in Newspapers and Factors Threatening the 'Dying' Printed 
Newspaper: Why Do the Newspapers Are Close Down? 

Abstract 

 
There is a serious decline in the newspaper circulation in Turkey. The closure of newspapers with 
high brand value such as Habertürk- Vatan - Evening-Star in 2018-2019 led to the emergence of one 
of the most tragic periods in Turkish press history. Inluding the negative factors effecting the 
decrease in newspaper circulation, Turkey’s newspaper had their worst numbers in 2020 May. The 
circulation decreased to 1,7 million weekly. The circulation decreases of traditional newspaper which 
increased its speed by 2018 started to be questioned by the researchers. In studies conducted, it was 
shown that the digital transformation in the media was the most negative factor in the decline of 
circulation of newspapers. As in the world, in Turkey also the questions of “will this medium end” 
and “will the newspapers disappeared” started to be discussed as a result of this circulation problem.  
At the point we have reached in 2020, the economic assets of printed newspapers, have been under 
threat than ever before for one of the oldest media of traditional media. The declining circulation of 
newspapers causes the future of this sector to be questioned again. In this study the causes of losses 
experienced by circulation of the newspapers published in Turkey in the light of previous studies 
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have examined and compiled. In the research part of the study, the question o "Why is there a 
decrease in the circulation of newspapers?" were asked and a survey has been conducted explore 
the predictions about the future of printed journalism.  In the study, an update was made to the 
reasons for the circulation of newspapers falling and closing. In the research, the question of "Will 
there be a printed newspaper in the future?" was answered. Ninety percent of the respondents 
agreed that within the next decade, a large part of the printed newspapers will be closed by 2030. 

Key Words: Journalism, Printed Press, Circulation of Newspapers, Dijital Transformation 

 

GİRİŞ 

Dünyada son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ortaya çıkarttığı değişim sürecinden en fazla 
etkilenen mecralardan biri yazılı basın olmuştur. İnternet ve mobil medyanın yaygınlaşması ile 
beraber 17. yüzyıldan bu yana yana varlığını sürdüren yazılı basın yerini yavaş yavaş dijital gazetelere 
bırakmaktadır.  

Bugüne kadar yapılan araştırmalar gazetelerin kapanma nedeninin büyük ölçüde tirajların düşmesi, 
basım maliyetlerinin yükselmesi, reklam gelirlerinin düşmesi ve dijital mecranın önem kazanması gibi 
nedenlere bağlı olduğunu göstermiştir. 21 yüzyılın internet çağı olduğunu dikkate aldığımızda, yazılı 
basının ivme kaybetmesi bu nedenlerin birbirini etkilemesi nedeniyle meydana gelmektedir. Yazılı 
basının, dünyada yaşanan dijital dönüşüm karşısında büyük tiraj kayıplarına uğraması, gazetelerin 
üretiminin kapasite altına inmesine, dolayısıyla birim maliyetlerin düşmesine neden olduğundan, 
gazeteler günümüzde ekonomik anlamda zor günler yaşamaktadır.  

Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında ulusal yayın yapan Karşı, Sol, Yeni Yüzyıl, Radikal, Habertürk, 
Vatan, Star ve Güneş gazeteleri benzer nedenlerle yayın hayatlarına son vermiştir. Bu yayın 
organlarından bazıları tamamen medyadan çekilirken, bazıları dijital olarak yayın yapmaya devam 
etmiştir.  Ulusal yayın yapan popüler gazetelerin yanında 2019 yılı yerel basının çok büyük güç 
kaybettiği yıl olmuş ve 100’e yakın yerel gazete yayın hayatına son vermiştir. 2020 yılında gelinen bu 
durum basın çalışanlarının mağdur olması kadar medyada çok sesliliğin de sınırlanması anlamına 
gelmektedir. 2019 yılında Türkiye’de döviz değerinde yaşanan dalgalanma, gazete kağıdının ithal 
olması gibi nedenlerde gazeteler kısa bir dönem çok zor bir süreçten geçmiştir. Milli kâğıdın 
Türkiye’de üretilen kağıdın ortaya çıkması ve 2019 yılının sonlarına doğru dövizde yaşanan 
dalgalanmanın normalleşmesi gazetelerin yaşadığı sıkıntılara bir ara vermiştir. Yazılı basın 2020 
yılında tam da kendini ekonomik anlamda toparlamaya çalışırken Ocak ayında ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi de gazetelerin ekonomisine olumsuz etki etmiştir. İnsanların hızlı haber almak istemesi, 
sokağa çıkma yasak ve kısıtlanmaları, AVM ve bakkal ve gazete bayilerinin kapanması gazetelerin 
basılsa bile dağıtılamamasına neden olmuştur. 2020 yılının Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin 
tamamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 24-25-26 Mayıs tarihlerinde gazetelerin baskıya 
girememesine neden olmuştur. Yazılı basın uzun yıllar sonra ilk kez üç gün boyunca gazete 
basamamıştır. Daha önceki dönemlerde bayramlarda ana akım gazeteler basılmaz yerine Bayram 
Gazetesi basılır ve dağıtılırdı. Ancak 2020 yılında bu da olmamıştır. Çok uzun yıllar sonra Türkiye’de 
2020 yılının Mayıs ayında üç gün boyunca hiç bir gazete basılmamıştır. 

2020 yıllının ilk yarısının sonuna gelindiği dönemde, yılın Mayıs ayında gazetelerin haftalık toplam 
tirajları 1 milyon 710 bin seviyelerine kadar gerilemiştir (Yeni Çağ, 2020). Bu durum, yani doksanlı 
yıllardan günümüze gazetelerin tirajların en düşük seviyesine gerilemesi, basının geleceğinin daha da 
ciddi bir biçimde sorgulanmasına neden olmaktadır.  

1. Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Daha Önce Yapılan Araştırmalar 

Gazetelerin üretim süreci büyük bir organizasyona bağlıdır.  Sektörde son yıllarda ekonomik anlamda 
gazetelerin varlığını olumsuz etkileyen faktör çıkmıştır. Yeni medya araçlarının okuyucular için daha 
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cazip hale gelmesi, gazetelerin daha az tercih edilmesine neden olarak ekonomik sıkıntılar yaratmıştır 
(Yavuz, 2018: 549). Bugüne kadar yapılan araştırmalarda gazetelerin kapanma sürecini en fazla 
etkileyen dört faktör: baskı maliyetleri, reklam gelirleri, tiraj düşüşü ve dijital dönüşüm olmuştur 

1.1. Baskı Maliyetleri 

Gazeteler dijital dünyaya adapte oldukça, yazılı basının ömrünü tamamladığı tartışmaları da 
artmaktadır. Türkiye’de kâğıdın ithal edilmesi ve fiyatlarının döviz tabanlı olarak sürekli olarak 
yükselmesi, ana akım medyanın ekonomik anlamda ivme kaybetmesine neden olmaktadır.  

Yazılı basında gazetelerin fiyatlarının belirlenmesinde baskı maliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Web ofsetlerin büyük makineler olması, baskı merkezi olarak büyük binalara gereksinim duyulması, 
sektörün yatırım maliyeti ve işletme maliyetinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Ayrıca döviz 
kurları da gazete maliyetleri için büyük bir risk durumundadır (Yavuz, 2018: 548). Özellikle 2018 ve 
2019 yılında Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar gazetelerin baskı maliyetlerini de 
olumsuz etkilemiştir. 

Yazılı basında kendi baskısını yapan gazeteler kadar dışarıdan baskı hizmeti alan gazeteler de vardır. 
Bu nedenden dolayı gazeteler için baskı maliyeti çok önemli bir gider kalemidir. Haber merkezi 
konusunda da tesise ihtiyaç duyan gazeteler, lojistik açıdan da uygun yerlere yönetim ve baskı 
tesisleri kurmak zorundadır.  Bu faktörlerden dolayı genel işletme giderleri gazeteler için büyük bir 
gider kalemi oluşturmaktadır (Yavuz, 2018: 548). 

2018 Eylül ayı itibariyle gazete basımında kullanılan 3. hamur kâğıt fiyatı 600-750 Euro/Tondu.  
Ortalama 675 Euro olarak ton hesabıyla bir kilogram kâğıt 5 lira dolayındaydı. Bir gazetenin 225 gram 
olduğu düşünüldüğünde gazetenin sadece kâğıt maliyetinin 2018 yılında 1,125 lira olduğu olmuştur 
Yavuz (2018: 550) tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2018 itibariyle reklam ve satış gelirleri 
günlük ortalama 1,6 lira olan gazetelerin sadece kâğıt maliyeti 1,125 liradır ve Türkiye’de kâğıt 
üretimi olmaması dolayısıyla sektörün tamamen dışa bağımlı olması dolayısıyla döviz kuru 
oynaklığından da etkilenmesi: gazete maliyetlerinde büyük artışlara neden olmuştur. Diğer maliyetler 
göz önüne alınmasa bile bir gazetenin gazete başı günlük gelirine yakın bir rakam ortaya çıkmıştır. Bu 
rakam 2020 yılına gelinirken döviz kurunda yaşanan yüzde 40ları aşan artış nedeniyle daha da fazla 
artış göstermiştir. 

1.2. Tirajların Düşmesi 

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, habercilikte yaşanan değişim süreci ilk olarak tirajlar ve gazete 
sirkülasyonunu etkilemiştir. Grafik birdende görüleceği gibi 2006 yılından başlayarak dünya çapında 
günlük gazete sirkülasyonu büyümesi negatif bir ivmede olmuştur. Bu değişim pazar hacimlerine de 
yansımış, özellikle Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa’da daralmanın boyutu çok yüksek olmuştur 
(Basın İlan Kurumu, 2017: 6-7) 
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Şekil 1. Dünyada Gazetelerde Yaşanan Tiraj Değişimi (Basın İlan Kurumu, 2017: 7). 

İnternet hızlarının artması ve dijital dönüşümün yaşanması bilgisayar ve sosyal medya kullanımının 
artması sonucunda yazılı basına olan ilgi ve talepte azalma meydana gelmektedir. Bu durum yazılı 
basın araçlarının tirajlarının düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak da zarar eden 
yazılı basın, bu konuya yönelik farklı çözüm yolları aramaktadırlar. İnternet, kitle iletişim araçlarının 
bir alternatifi olarak bilgiyi, sınırsız ve ücretsiz sunmaktadır. Gazetelerin reklamın yanında diğer bir 
gelir kaynağı da gazete ücretleridir. Yazılı basında bu rakamlar daha çok satmak için düşük 
tutulmaktadır. 2020 Mart ayı itibariyle yazılı gazetelerin ücretleri aşağıdaki tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: Gazete Fiyatları (Mart 2020) 

Gazete Fiyat (TL) Gazete Fiyat (TL) 

Açık Mert Korkusuz 1 Karar 1,25 

Akşam 1 Milat 0,25 

Analiz 0,5 Millî Gazete 1,5 

Anayurt 1 Milliyet 1 

Aydınlık 2,5 Posta 1,25 

Cumhuriyet 2,5 Sözcü 1,5 

Diriliş Postası 0,5 Türkiye 1,5 

Doğru Haber 0,75 Yeni Asya 2,5 

Dünya 5,75 Yeni Şafak 1 

Evrensel 2 Yeni Mesaj 1 

Hürriyet 1,5   

 

Personel ve bina ile ilgili harcamalar gibi diğer giderler hesaplama dışında bırakılsa bile, satış gelirleri 
Türkiye'deki gazete kâğıt ve baskı maliyetlerinden daha azdır. Ülkedeki düşük satın alma gücü 
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nedeniyle gazeteler daha yüksek tirajlar ile satış gelirlerini değil reklam gelirlerini artırmayı 
amaçlamaktadır.  

2020 Mart ayı itibariyle gazete fiyatları incelendiğinde ulusal çapta yayın yapan ve çok satan 
gazetelerin ortalama 1 liraya satıldığı görülmektedir. Diğer gazetelerin satış ortalaması da yine 1 lira 
civarındadır. Genel olarak gazeteler 0,25 liradan 5,75 liraya kadar fiyatlarda satılmaktadır.  

Yazılı basın gelirleri içerisinde satış gelirleri yaklaşık olarak yüzde 15 ile 20’lik bir bölümü 
kapsamaktadır. Bir işletme açısından çok önemli olan bu oranlar, gazeteler açısından 
değerlendirildiğinde toplam maliyet ile karşılaştırılırsa düşük seviyelerde, birçok gazete için 
maliyetlerin bile altında kalmaktadır. Dolayısıyla gazeteler faaliyetlerini sürdürebilmek için sadece 
satış gelirlerine değil, başka kaynaklara da yönelmek durumundadır. Bu gelirler ise genellikle reklam 
gelirleri olmaktadır (Bulunmaz, 2011: 39). 

Yazılı basın kuruluşlarının ekonomik başarısında tiraj kavramı hem doğrudan hem de dolaylı açıdan 
önem arz etmektedir. Buna göre gazete satışlarından elde edilen gelir doğrudan kazanç iken 
gazetelerin tirajının yüksek olması aynı zamanda reklam gelirlerinin de yüksek olması anlamına 
gelmektedir. Ayrıca gazetelerin yüksek tiraja sahip olması, bu gazetelerin daha prestijli ve gündem 
belirleyebilme gücüne sahip olmasını da sağlamaktadır. Reklam ajansları ve reklam veren kuruluşlar 
reklamın yayınlanacağı gazeteyi seçerken (hedef kitlenin ideolojik görüşü ve yaşam tarzı gereği tercih 
ettiği gazetenin dışında) yüksek tirajını da dikkate almaktadır. Çünkü birim tüketiciye reklamın 
ulaşacağı maliyetle tiraj ters orantılıdır. Başka bir deyişle, reklam yayınlandığı gazetenin tirajı ne kadar 
yüksekse birim tüketiciye ulaşma maliyeti de o kadar düşmektedir (Cangöz, 1996: 188). Bu reklamcılık 
biliminde düşük CPM, bin kişiye ulaşım maliyeti olarak anılır ki reklam ajanslarının reklam verme 
kriterlerinde başrolü oynamaktadır. Tiraj gelirleri basılı yayın organlarının satışlarından elde ettikleri 
gelirleri kapsamaktadır ve tirajın yüksek olması gelirlerin de yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır. 
Bununla birlikte bir diğer katkı olarak diğer gelirleri arttırmadaki asimetrik etkisi bulunmaktadır. Bu 
nedenden dolayı tirajı yüksek tutmak, daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak ve rekabette öne çıkmak 
için önemli bir unsurdur (Baytar, 2013: 207).  

Türkiye’de de yazılı basın gün geçtikçe güç kaybetmektedir. 2018 itibariyle tirajlar, bir önceki yıla göre 
yüzde 17,6 azalmıştır. Yayımlanan gazete ve dergi sayıları açısından değerlendirildiğinde ise yıllık 
toplam tiraj 2018 itibariyle 1 milyar 368 milyon 287 bin 463’tür ve bunun yüzde 94,2’si gazetelerden 
meydana gelmiştir. Gazetelerin yüzde 91,3’ü yerel gazeteler iken, yüzde 6,9’u ulusal ve yüzde 1,8’i 
bölgesel yayın yapmıştır. Gazetelerin toplam tirajlarının yüzde 81,6’sı ise ulusal yayımlanan 
gazetelerden gelmiştir.  
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Şekil 2. Türkiye’de Yıllara Göre Yazılı Basın Kuruluşu Sayısı (https://www.bik.gov.tr/yazili-medya-
istatistikleri-aciklandi-2/ (Erişim Tarihi: 17.04.2020) 

Türkiye’de yıllara göre yayın yapan yazılı basın mecra sayısının düşmesinin yanı sıra bazı gazeteler de 
sayfa sayısını azaltma ve verilen ekleri sonlandırma yolunu seçmiştir. Basılı gazete ve dergilerin yıllık 
toplam tirajı 2013'ten 2017’ye yüzde 33 oranında düşmüştür. Bu arka plan göz önüne alındığında, 
diğer gazetelerin de bu sürece dâhil olması sürpriz olmayacaktır. 

 

Şekil 3. Yıllara Göre Türkiye’de Yazılı Basın Tirajı ( https://www.bik.gov.tr/yazili-medya-istatistikleri-
aciklandi-2/ (11.04.2020) 

Şekil 3’de de görüldüğü gibi dünyadaki Türkiye’de yazılı basın tirajları sürekli bir düşüş 
eğilimindedir. Buna göre 2014 yılında yazılı basın toplam tirajı 2 milyonun üzerinde iken, bu sayı 2018 
itibariyle 1,2 milyon seviyesine gerilemiştir. 
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Şekil 4. Gazete ve Dergilerin Toplam Yıllık Tirajları (En Son Haber, Erişim Tarihi: 01.06.2020) 

 

Şekil 5. Gazetelerin Yıllık Tiraj Değişimleri (2013-2018) https://www.bik.gov.tr/yazili-medya-
istatistikleri-aciklandi-2/ (11.04.2020). 
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Şekil 6. Gazetelerin 2018 Yılı Tiraj Analizi (YeniÇağ Gazetesi, 2019) 

2019 yılı biterken basılı gazetelerin tirajlarında yaşanan düşüşte devam etmiştir. 2019 yılı tirajları ile 
ilgili bir analizi kaleme alan Abdurrahman Dilipak “Artık 1 milyon tirajı olan gazete yok. İlk 6’nın resmi 
tirajı bile 1 milyon etmiyor. Tirajını 200 binin üzerinde gösteren 3 gazete var: Sabah, Sözcü,  Hürriyet. 

100 binli rakamlarda 8 gazete var. Ama aslında onların 5’inin toplamı 200.000 etmez. 50.000’in 
üzerinde 5 gazete var. Bunun da 2’si spor. 21 ulusal gazeteden 3’ü 10.000 seviyesinde. 2020 sonuna 
gelindiğinde muhtemelen bu tirajlar en az dörtte bir daha düşmüş olacak.” Diyerek gazete tirajlarında 
yaşanan düşüşün devam edeceğini dile getirmiştir (Dilipak,2019) 

 

2020 yılında yaşanan korona pandemisi gazete tirajlarının ciddi oranlarda düşmesine neden olmuştur. 
2010 yılının ilk yarısında covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve 
ekonomik ve sosyal kriz gazetelerin tirajlarını yüzde 18 oranında kaybetmesine neden olmuştur 
(Gözlem,2020). Korona virüs salgının en yoğun olduğu dönem olan 24 Şubat 2020 ile 05 Nisan 2020 
tarihleri arasında Türkiye’de satılan günlük toplam gazete sayısı 2 milyon 035 binden 1 milyon 661 
bine kadar gerilemiştir. 



 
 
 

4th International Management and Social Research Conference 
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey 

75 
 

 

              Şekil 7. Covid-19 Salgını Sırasında Gazetelerin Tirajlarında Yaşanan Düşüş  

Gazete satışlarının düşüş göstermesinde tek bir nedeni olmamakla birlikte yeni iletişim 
teknolojilerinin özellikle de dijital dönüşümün büyük etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Yapılan 
araştırmalar, habercilikte yaşanan dijital dönüşümün haber üretimindeki geleneksel değerleri ve 
pratikleri değiştirdiğini göstermektedir. İnternetin yanı sıra sosyal paylaşım sitelerinin, blogların 
gelişmesiyle beraber yeni haber mecra ve formatlar ile yeni aktörlerde ortaya çıkmıştır. Tüm bu 
gelişmeler medyada haber odalarındaki güç ilişkilerini yeniden biçimlenmiştir (Bulut ve Karlıdağ, 
2019: 19). 

Yazılı basında tiraj düşüşü doğal olarak okuyucuların yazılı gazete olan ilgisini kaybetmesi ile 
de ilişkilidir. Bu durum, yazılı basının sektörel anlamda daralmasına ve dolayısıyla toplam ciroları da 
olumsuz etkilemiştir. 2010-2016 döneminde dünya çapında sadece Endonezya ve Suudi Arabistan 
dışında kalan tüm ülkelerdeki cirolarda düşüş yaşanmıştır. Türkiye’de ise daralma özellikle 2014-2015 
yılları arasında belirgin olmuştur. Bu yıl aynı zamanda sektörde tüm ülkelerde önemli ciro 
daralmalarının yaşandığı bir yıl olarak da tarihe geçmiştir (Basın İlan Kurumu, 2017: 8)). 

Tablo 2: Gazetelerin Toplam Cirolarının Yıllık Değişimi (%) (Basın İlan Kurumu, 2017: 8) 

Gazetelerin toplam cirolarının yıllık 
değişim oranı (%) 

2011-
2012 

2012-
2013 

 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Ortalama 
2010-2016 

Suudi Arabistan 8,1 4,9 4,3 -13,1 3,5 1,54 

Endonezya 3,7 -1,2 -1,6 -2,8 10,8 1,78 

Türkiye 1,4 5 -2,1 -13,1 1,6 -1,44 

G. Kore -4 -1,8 1,6 -5,1 -2,5 -2,36 

Hindistan -17,7 -3,4 -6,4 -7,9 2 -6,68 

Almanya -11,3 7,9 -1,5 -21 1 -4,98 

ABD -0,3 -2,7 -1,1 -0,1 -2,6 -1,36 

Avustralya 1 -7,3 -4,5 -13,8 0,8 -4,76 
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Japonya -2,1 17,7 -3,7 -12,7 13,6 -4,52 

İspanya -11,6 -1,1 -1,4 -11,1 3,7 -4,3 

Meksika 0 3,3 -3,1 -11,1 -15 -5,18 

İtalya -9,2 -3,6 -1,7 -14,8 1,1 -5,64 

İngiltere -7,7 -3,2 12,1 -8,2 -11,3 -3,66 

Kanada -0,7 -0,9 -7,1 -15,1 -0,1 -4,78 

Fransa -15,7 -0,6 2,7 -14,8 -2,3 -6,14 

Rusya -16,2 33 -9,4 -37,2 -2,8 -6,52 

Brezilya -16,4 -12,3 -6,5 -25,4 -2,7 -12,66 

 

İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliği olumsuz anlamda etkileyip, geleneksel gazeteciliğin 
internet gazeteciliği karşısında güç kaybedeceğini, hatta gazetelerin sonunu bile getireceğini öne 
süren iddialar uzun yıllardır tartışılmıştır. Bu tartışma internet haber portallarının yaygınlaşmaya 
başladığı iki binli yılların başlarında başlamıştır.  Dünya genelinde gazete tirajları on yıl öncesiyle 
kıyaslandığında artmış görünse ve günlük ortalama 522 milyon ile rahatlıkla 500 milyonun üzerindeki 
seviyesini korusa da büyüme daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelmektedir.  Buna rağmen Kuzey 
Amerika ve Batı Avrupa’da ciddi düşüşler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu düşüşe karşılık bu 
pazarlarda faaliyet gösteren gazeteler stratejik olarak format ve tasarım değiştirme, promosyon 
aktivitelerini arttırma, maliyet kısma gibi yollara gitmiştir. Bu tedbirler akışı tersine çeviremese de bir 
az da olsa düşüşü yavaşlatmayı başarmıştır. Dijital medya hem yazılı gazete okuyucularını hem de 
reklam verenleri gazetelerden uzaklaştırırken basılı gazetelerin geleceğini bir kez daha tartışmaya 
açmıştır. Bu durum, basılı gazetelerin geleceğinin uzun vadede belirsizliğe girmesine neden olmuştur 
(Küng, 2008: 35).  

1.3. Reklam Gelirlerinin Düşmesi  

Yazılı basında en önemli gelir reklam gelirleri ve gazete ücretleridir. Reklam verenler uygun mecralar 
aracılığı ile hedef kitleye ulaşmak istemektedir. Yazılı basın uzun dönemler, televizyonun ardından en 
fazla reklam yatırımı alan mecra olmuştur. Özellikle iki binli yıllarda dijital reklam yatırımlarının artışı 
ile gazeteler ikinci sıradaki yerini kaybetmiştir (Yavuz, 2018: 545). 

2018 yılında Reklamcılar Derneği tarafından açıklanan reklam yatırımları raporu toplam medya 
yatırımlarının bir önceki döneme göre yüzde 2,9 büyüme gösterdiğini ve reklamlardan en büyük 
yatırım payını yine televizyonun aldığını göstermektedir. Yıllık yüzde 14 büyüme gerçekleştiren dijital 
reklamların da yüzde 1 büyüyen televizyonu yakın zamanda yakalayacak durumdadır. Tablo 2’den de 
görebileceğimiz gibi basılı medya reklam gelirleri pastasında yüzde 9,5 pay alırken, toplam reklam 
yatırımları 780 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 3. Türkiye’de Reklam Yatırımları (Deloitte, 2018)  

Mecra 2018 (Milyon TL) 2018 Pazar Payı 2017-2018 Değişim 

Televizyon 3,875 %47 %1,1 

Yazılı Basın  780 %9,5 -%19,0 

Açıkhava 852 %10,3 %5,9 

Radyo 269 %3,3 %5,6 

Sinema 89 %1,1 %4,8 

Dijital 2385 %29,9 %14,8 

Toplam 8252 %100 %2,9 

 

Yazılı basında reklam gelirlerinin fazla olması için bu yayınların tirajlarının da yüksek olmasını 
gerektirmektedir. Çünkü reklam verenler açısından en önemli konu daha çok insana ulaşılmasıdır. 
Bununla beraber gazete tirajlarındaki düşüş, reklam pastasından alınan payı, dolayısıyla reklam 
gelirlerini düşürmektedir. 

 

Şekil 7. Türkiye’de Yazılı Basın Reklam Yatırımları (Milyon TL)  (Deloitte, 2019) 

Yukarıdaki şekilden de görülebileceği gibi 2018’in ilk yarısı ve 2019’un ilk yarısı karşılaştırıldığında 
yazılı basının reklam yatırımlarındaki düşüşü devam etmektedir. Basılı medya organlarının 2019’un ilk 
yarısında aldığı yatırımlar gazeteler bazında bir önceki yıla kıyasla 383 milyon TL’den 256 milyon TL’ye 
düşmüştür. Basılı dergiler bazında ise aynı dönemde 42 milyon TL’den 38 milyon TL’ye bir gerileme 
olmuştur. 
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Şekil 8. Reklam Yatırımları 2018-2019 Değişim Oranları (Deloitte, 2019)  

Şekil 8’dende görebileceğimiz gibi 2019’un ilk yarısında reklam yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 
3,8 düşerken, bu düşüş en fazla yazılı basında yaşanmıştır. Yazılı basının reklam harcamalarından 
aldığı payda yüzde 30’luk bir düşüş gerçekleşmiştir.  

Genel olarak incelendiğinde dijitalleşme karşısında basılı gazeteler reklam gelirlerini gün geçtikçe 
kaybetmektedir. Avrupa çapında gazeteler okurlarının yüzde 21’ini, Avustralya’da yüzde 22’sini ve 
Kuzey Amerika’da da yüzde 8,8’ini kaybetmiştir. Bu bölgelerde internet kullanım oranının yüzde 72 ila 
88 arasında olması da önemli bir belirleyici durumundadır. Aynı dönemde dijital reklamlar ise 
geleneksel basının önüne geçmiştir (Kösedağ, 2017: 366). 

1.4. Dijital Gazeteciliğe Geçiş 

Dijital gazetecilik terimi, reel yaşamda aktivitelerini basılı olarak sürdürmekte olan gazetelerin 
süreçlerini internet ortamına taşınmaları ile şekillenmiştir (Fırlar ve Deniz, 2010: 315). 

Geçen yüzyıllarda gazetecilikte en önemli teknolojik unsurlar telefon, telgraf, daktilo, fotoğraf ve klişe 
iken içinde bulunduğumuz çağda bilgisayar kullanımı ön plana gelmiştir. Teknolojide yaşanan değişim 
haber alma ve haber verme biçimlerini de dönüştürmüştür. İletişim biçimlerindeki dijital dönüşüm 
medyayı da etkilemiştir. Önceden haber iletimi için telefon ve teleks kullanılırken, günümüzde 
özellikle dijital medya sayesinde saniyeler içerisinde haber iletmek ve son dakika haberlerini almak 
mümkün hale gelmiştir (Akyazı, 2018: 19).  

1990’ların ortasından itibaren uluslararası haber akışı, etkileşim, çabukluk, çeşitlilik ve erişim ile 
tanımlanan yeni bir gazetecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni gazetecilik anlayışında tüketici ve 
gazeteciler için çeşitli avantajlarda ortaya çıkmıştır (Aydoğan, 2013: 33). 

Dijital gazeteciliğin ilk ortaya çıktığı ülke, aynı zamanda internetin de orijini olan ABD’dir. 1995’ de  
“The Washington Times”, “New York Times” gibi gazeteler yayınlarını bire bir internete 
aktarmışlardır. Aynı yıl Avrupa’da da International “Herald Tribune” ve “Daily Mirror” gibi gazeteler 
de dijital ortama taşınmıştır.  Türkiye’de ilk Aktüel dergisi (19 Temmuz 1995) internette sayfa 
açmıştır. Aynı yılın Ekim ayında “Leman Dergisi”, çevrimiçi olmuştur. Zaman gazetesi de 2 Aralık 1995 
tarihinden itibaren gazetesindeki haber ve köşe yazılarını başlıklar halinde internet aracılığı ile 
vermeye başlamıştır. İlerleyen tarihlerde sırasıyla Milliyet, Hürriyet ve Sabah gazeteleri de internet 
ortamına geçiş yapmış ve içeriklerini basılı kağıt ile beraber dijital ortamda da sunmaya başlamıştır 
(Çakır, 2007: 138). 
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Gazetecilikte internetin sağladığı olanaklar haberciliğe hız, zaman ve maliyet konusunda önemli 
avantajlar sağlamıştır. Web 2 teknolojisi sayesinde okuyucu, yazılı ortamın geleneksel formundan 
sıyrılmıştır ve habercilik sıradan insanların üretim yaptığı bir alan haline gelmiştir (Akdal, 2017: 43). 
Dijital gazeteler, okuyucular için de birçok avantaj sağlamaktadır. Yapılan bir araştırma katılımcıların 
yüzde 17.4'ünün çevrimiçi haber okumanın en büyük avantajının hiçbir maliyeti olmaması olarak 
belirtmiştir (Everett, 2011: 107). Ayrıca yine aynı araştırma sonuçları gazetelerin okuyucu taleplerini 
karşılamak için dijitale geçmelerini zorunlu kılmaktadır. Araştırma, katılımcıların yüzde 61,1'inin 
gazetelerin önümüzdeki 10 yıl içinde daha az popüler olacağını ve yüzde 22,2'sinin var olmayacağını 
düşündüğünü göstermiştir. Katılımcıların yüzde 58,7'si her zaman elektronik bir cihaz kullandıklarını 
söylediğinden, anket sonuçları gazetelerin yeni teknolojiye uyum sağlamaya devam etmeleri 
gerektiğini göstermektedir (Everett, 2011: 110). 

Geçmişten günümüze yapılan araştırmalardan da görüldüğü üzere tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de mobil medya araçlarının kullanımı ve yaygınlığı artmaktadır. Her geçen gün daha fazla 
süreyi internette geçirmeye başlarken, sosyal medya kullanımı da aynı ölçüde arttığı görülmektedir. 
Kısacası hem Türkiye’de hem de dünyada bir mobil dönüşümden bahsetmek mümkündür. Hemen her 
sektörün olduğu gibi gazeteciliğin de bu dönüşümden kendisine düşen payı almıştır. Özellikle sosyal 
medyanın yaygınlaşması ile birlikte gazetecilik pratiklerinde de çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaktadır. 

Gazeteler dijital mecraya geçtikleri ilk zamanlarda yazılı gazetelerin tüm içeriğini olduğu gibi buraya 
taşımayı seçmiş, ancak zaman geçtikçe Web 2.0 teknolojisi ile okuyucuları dijital mecraya entegre 
etme yolunu seçmiştir. Güncel haberlerin büyük bir önemin olduğu internet haber siteleri, kendileri 
için önemli gördüğü haberleri halen yazılı mecralarına saklamakta, bazı gazeteler ise web sitelerinde 
yazılı mecradaki içeriklere yer vermemektedir (Kılıç & Övür, 2019: 123). 

Gazetecilikte dijitalleşme gazetelerin maliyet sürecini büyük ölçüde değiştirmiştir. Gazetelerin 
kurulması ve basılması için büyük maliyetler gerekirken, internet sayfası oluşturmanın maliyeti çok 
düşüktür. Web ismi, hosting gibi işlemleri de kapsayan maliyet yaklaşık aylık 30 ile 60 dolar 
seviyesindedir. İnternet gazeteciliği için bu miktar yeterli olmasa da, geleneksel gazetecilik ile 
karşılaştırıldığında internet gazeteciliğinde maliyetler oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Yaşanan değişimlerin temelinde internetin hızı, geri dönmeye olanak tanıması, detaylara izin vermesi 
ve gerek yayıncı gerekse tüketici açısından özgürleştirici olması gibi temel faktörler rol oynamaktadır. 
Öte yandan haber ve fotoğrafların iletimindeki hız ve ucuz maliyet, bilgi ve haber kaynağı olması, bir 
tartışma platformu olması ve çalışma sürelerini kısaltması gibi yadsınamayacak derecede mesleği 
kolaylaştıran eylemlere de olanak tanıyan internet, maliyetleri de düşürmektedir. (Fırlar ve Deniz, 
2010: 315). 

İnternet gazeteciliği dijital ortamda sürdürüldüğü için gazetelerin ihtiyaç duyduğu kâğıt, mürekkep, 
makine gibi baskı maliyetlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Gazetelerin baskı sürecinde son teknoloji 
gerektiren makine yatırımları dışında düzenli olarak bakım giderleri de bulunmaktadır. Ayrıca devlet 
desteği ve teşviki verilmesine rağmen, Türkiye’de üretilemediği için kâğıt da en önemli gider 
kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla baskı maliyetleri açısından değerlendirildiğinde yazılı 
basın ile karşılaştırıldığında dijital gazetecilik çok daha avantajlı konumdadır (Bulunmaz, 2011: 37). 
Yaşanan döviz krizinden sonra 2019 yılında uzun bir aradan sonra Türkiye’de SEKA kağıt fabrikası 
yeniden açılmış ve yerli kağıt üretimine başlanmıştır. Ancak buna rağmen gazetelerin kağıt ihtiyacında 
arzu edilen fiyat düşüşü tam olarak yaşanmamıştır. 

Yazlı basında personel giderleri de önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Ancak internet 
gazeteciliğinde personel sayısı, basılı gazeteler ile karşılaştırıldığında 6 ila 12 arasında değişmektedir. 
Dolayısıyla personel giderleri ve personele bağlı olan diğer giderler de hesaba katıldığında, internet 
gazeteciliğinin bu açıdan basılı gazetelere oranla oldukça büyük bir mali avantaj elde ettiğini 
söyleyebiliriz. Ayrıca internet gazeteciliği için tek bir ofis yeterli olabilmekte, fakat basılı gazeteler bu 
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işi büyük binalarda hatta son yıllarda artan şekilde büyük plazalarda sürdürmektedir. Bu nedenle 
plazalarda organizasyon açısından personel sayısı da artmakta, bu durum ise genel giderleri 
arttırmaktadır (Bulunmaz, 2011: 37). 

İnternetin yaygınlaşma sürecinde gazetelerin kendilerini dijital dünyaya adapte etmeleri, basılı 
gazeteler için en önemli bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir.  Ancak geçen süre içerisinde 
yazılı basın, varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bununla birlikte sıklıkla yazılı basının çok az ömrünün 
kaldığı ve dijital yayın dışında var olmasının mümkün olamayacağına yönelik görüşler de artmaktadır. 
BM’e bağlı Dünya Entelektüel Mülkiyet Örgütü yazılı gazetelerin 2040’da ortadan kalkacağını ve yerini 
tamamen dijitale bırakacağını açıklamıştır. New York Times CEO’su Mark Thompson’a ise “ABD’de 
basılı gazetelerin 10 yıl ömrü kalmıştır” iddiasında bulunmuştur.  

Çevrimiçi gazetecilikte, piyasa payını, kârlılığı ve büyümeyi sürdürebilmek için çeşitli yöntemler 
denenmekte, iş modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. New York Times, Wall Street Journal gibi 
gazeteler çevrimiçi içeriklerini parayla satarken, The Guardian, Daily Mail, Washington Post gibi 
gazeteler buna tamamen karşı çıkmakta ve içeriklerini ücretsiz olarak sunmaktadırlar (Bulut ve 
Karlıdağ, 2015: 21). 

ABD özelinde dijital abonelikler son birkaç yılda etkileyici bir şekilde büyümüştür. Önemli basın 
kuruluşları ise dijitale yatırımlarını arttırmıştır ve örneğin New York Times şu anda 2,5 milyondan fazla 
dijital aboneliğe sahip durumdadır.  

İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazetecilik ile karşılaştırıldığında birçok avantajının olduğu 
savunulmaktadır. Bulunmaz (2011: 27)’ın belirttiği gibi hız ve ulaşım alanının genişliği internet 
gazeteciliğinde en önemli avantaj durumundadır. Ayrıca haberlerin eşzamanlı olarak 
güncellenebilmesi, arşivlemenin yapılabiliyor olması, video, ses ve resim gibi araçların kullanılabiliyor 
olması, maliyetlerin çok daha düşük olması ve kullanıcıların haber sürecine aktif biçimde katılabiliyor 
olması, internet gazeteciliğinde öne çıkan temel özelliklerdir (Bulunmaz, 2011: 27).  

Dijital medyanın gazetecilik alanında oluşturduğu en önemli değişimlerden birisi de mali alanda 
yaşanmıştır.  Blog yazarlığı, yurttaş gazeteciliği, sosyal medya gibi yeni alanlar haberciliği 
profesyonelce yapan gazetecinin mesleğini dahi sorgulatır duruma gelmiştir. Dijital medyanın kolay 
ulaşılabilir ve çok ucuz maliyetli olması ve üstelik her ortamda erişilebilir olması nedeniyle hedef 
kitleyi de arttırması geleneksel gazeteciliğin niteliğine zarar vermiştir. Çünkü basılı gazetenin baskıdan 
dağıtıma kadar her kademesinin büyük maliyetler gerektirmesi, istihdamının da ayrıca mali bir yük 
taşıması önemli bir maliyet kalemi oluşturmuştur. 

Geleneksel gazeteciliğin bu mali ve kurumsal yapısı büyük holdingler haricindeki mütevazı gazetelere 
pastadan pay alabilme şansı tanımamaktadır. Bu durumdan dolayı geleneksel medya tüm organlarıyla 
birlikte belirli grupların tekeline mahkûm edilmiştir. Dolayısıyla yeni medyanın gazetecilik 
pratikliklerinde meydana getirdiği her kullanıcının aynı zamanda bir gazeteci olması durumu özellikle 
geleneksel gazetecilikteki bu katı ve hiyerarşik yapının karşısında durabildiği için dikkat çekmekte ve 
etkisini sürdürmektedir. Dijital medya ile birlikte değişen gazetecilik pratikliklerinin sonuçlarını şu 
başlıklar altında derlemek mümkündür (Çakır, 2007:144): 

 Geleneksel gazete okuyucusu interaktif süreçle birlikte kullanıcıya dönüşmüştür. Kullanıcı 
haline gelen okuyucu, haber yapım sürecine doğrudan dahil olmuştur.  

 Her yerde İnternet gazeteye ulaştı, böylece zaman kısıtlaması olmadan kolay ve pratik bir 
raporlama ortamı sağlandı.  

 İnternetteki haberler herhangi bir zamanda güncellenebilir ve gerekli görüldüğünde derhal 
haber içeriğine müdahale edilebilir.  

 Gelişen teknoloji bağlamında, görsel içerik ve hareketli görüntülerin metinle birlikte varlığı 
haberlerin sunumunu ve paylaşımını daha etkili hale getirmiştir.   
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 Hız ve pratikliğin etkisiyle, her kullanıcı aynı zamanda bir distribütör konumuna sahipti.  

 Arşiv yayıncılığı kolaylaştırıldı ve kısa sürede herhangi bir yayın aracının geçmiş sunumlarına 
erişim sağlandı.  

 Yeni medya alanının geniş haber içeriği hem izleyiciye hem ek bilgi sağladı hem de haber 
kaynağı bağlamında diğer medya araçlarına referans sağladı. 

Küreselleşen dünyada toplumun her alanını etki altına alan yeni iletişim teknolojileri gazetecilik 
pratikliklerini değiştirmiş ve gazetecinin de yöndeşmesine ortam hazırlamıştır. Gazete okuyucusu için 
hem avantaj hem de dezavantajlar çıkaran bu dönüşüm medya alanındaki dengeleri de doğrudan 
etkilemiştir. Dolayısıyla bu etkileşimin sonuçlarının okuyucu bağlamında pozitif yansıması için her iki 
medyanın da birbirlerinin açıklarını tamamlama yoluna gittiklerini belirtmek mümkündür. 

2. Türkiye’de Dijital Gazeteciliğe Geçiş 

Basılı gazetecilikten yüzde yüz oranında dijital gazeteciliğe yönelme Türkiye’de ilk olarak Radikal 
gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kâğıt nüshaya son veren gazete sadece dijital yayın yapmaya 
başlamış ve 2016 itibariyle dijital yayınına da son vermiştir. Bunun ardından Ciner grubuna bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdüren Habertürk gazetesi tirajları ile ilgili bir sorunu olmamasına rağmen, kağıt 
baskısını sonlandırarak tamamen dijitale geçiş yapmıştır (Kılıç& Övür, 2019: 120). 

Habertürk dışında Demirören Holding bünyesine dâhil olan Vatan gazetesi de tiraj düşüşü ve basım 
maliyetleri gerekçeleri ile basılı yayın hayatına son vererek dijital mecrada varlığını sürdürmeyi 
seçmiştir (Kılıç& Övür, 2019: 120). 

Türkiye’de yazılı basının dijitale yönelmesi konusunda önemli girişimlerden biri de Milliyet’ten 
gelmiştir. Yazılı versiyon ve internet gazeteciliğine devam eden gazete aynı zamanda Dergilik 
Platformu’nda yayınlanan ve her gün saat 17’de güncellenen Milliyet Express uygulamasını da hayata 
geçirmiştir. Buna göre uygulama, günün tüm gelişmelerini erkenden haber almak isteyen ve eğilim 
içeriklere ulaşmak isteyenler için bir e-gazete örneğidir.  

Medya kuruluşlarının dijitale geçişinde ekonomik etkenler de belirleyici durumda olsa da günümüzde 
halkın haber takibi için çok daha fazla oranda internet ve sosyal medya kanallarını kullanmasının da 
önemli bir rolü olmuştur. Aşağıdaki grafikte görebileceğimiz gibi geçen yıllar içerisinde haberleri 
çevrimiçi takip edenler, televizyondan takip edenlerin üzerine çıkmış; basılı yayın organlarından haber 
takibi ise önemli oranda düşüş göstermiştir. Buna göre haberleri çevrimiçi takip ettiğini belirtenlerin 
oranı yüzde 90 seviyesinde iken, basılı medyada bu oran yüzde 50 seviyesine düşmektedir. 

 

Şekil 9. Türkiye’de Haber Takibinde Tercih Edilen Kanallar (Yanatma, 2019). 

Şekil 10’dan da gösterildiği gibi akıllı telefon kullanım oranının artması ve toplumun tüm kesimlerinin 
ulaşabileceği bir teknoloji haline gelmesi, haber takibi için tercih edilen araçlar konusunda akıllı 
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telefonları daha popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bilgisayar da 2019 yılında düşüş 
göstermesine rağmen, haber takibi için belirleyiciliğini sürdürmüştür. 

 

Şekil 10. Türkiye’de Haber Takip İçin Tercih Edilen Araçlar  (Yanatma, 2019). 

Günümüzde haber ağırlıklı yayın yapan internet sitesi sayısı 20 bini aşmış durumdadır. Dijital medya 
araçları karşısında güç kaybeden gazetelerin tirajlarında ve gelirlerinde düşüş olsa da, internette ve 
özellikle sosyal medyadaki dezenformasyon ve bilgi kirliliği nedeniyle kaliteli basın kuruluşlarına da 
ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla doğru bilgi veren 'güvenilir kaynak olmayı sürdürmek' dijital 
dünyada geleneksel medya kuruluşlarına rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. 

3. Uygulama: Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Yapılan Nitel Araştırmanın Amacı ve 
Yöntemi 

İnternetin hayatımızın her alanına tamamen girmiş olması nedeniyle hemen her sektör dijital 
dönüşüm yaşamış ve internete taşınmıştır. Gazetecilik faaliyeti de bunlardan biri olmuştur. İnternetin 
bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması ve bilgiyi ücretsiz hale getirmesi ile birlikte “dünün haberlerini veren” 
kağıt gazeteler, popülerliğini yitirmiştir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin gazetelerin kapanma 
nedenlerine ve gazetelerin geleceğine yönelik görüşlerinin nasıl olduğunun incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından açık uçlu iki soru sorulmuştur. Toplamda rassal 
örnekleme yoluyla seçilen 45 üniversite öğrencisi ile 10 dakikalık mülakatlar yapılmıştır. Yapılan 
mülakatlar kayıt altına alınmış ve sorulan ucu açık iki tane sorunun yanıtları analiz edilmiştir. 
Araştırma yar yapılandırılmış mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın sorunsalı “Türkiye’de 
yayınlanan ulusal gazetelerin tirajlarında yaşanan düşüşün nedenlerinin araştırılmasıdır”. Bu konuda 
özellikle önceki kuşaklara göre daha az yazılı-basılı gazete satın alan yaşları 18 ile 25 arasında değişen 
genç haber okuyucuları örneklem kapsamına alınmış ve yazılı gazeteciliğin geleceğine yönelik bir 
projeksiyon yapılmıştır. 

3.1. Araştırmada Elde Edilen Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgular iki temel kategoride değerlendirilmiştir. Bunlardan birinci kategori 
“gazetelerin kapanmasına yönelik düşünceler”, ikinci kategori “basılı gazetelerin yaşadığı ekonomik 
sorunların nedeni” ve üçüncü kategori “basılı gazetelerin geleceğine yönelik öngörüler” olmuştur. 

 

3.2.1. Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan gençlere gazetelerin kapanma nedenlerinin ne olabileceği hakkındaki görüşleri 
sorulmuş ve bu görüşler derlenmiştir. Tablo 4’te katılımcıların gazetelerin kapanma nedenleri olarak 
öne sürdükleri görüşleri sunulmuştur. Katılımcıların neredeyse tamamı gazetelerin kapanma 
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nedeninin dijital platformların varlığı olduğunu dile getirmiştir. İnternet ve sosyal medya sayesinde 
bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve buna bağlı olarak tirajların düşmesi, düşen tirajlar nedeniyle reklam 
alamamaları, bunun yanında artan baskı maliyetleri nedeniyle zarar etmeleri, gazetelerin kapanma 
nedenleri olarak sıralanmıştır.  

Tablo 4: Gazetelerin Kapanma Nedenleri 

  n % 

Dijital platformların varlığı 49 20,5 

Sosyal medya 37 15,5 

Tirajların Düşmesi 33 13,8 

Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması 31 12,0 

Güncel Olmaması (Dünün Haberlerini Paylaşması) 24 10,0 

Reklam Gelirlerinin Azalması 27 11,3 

Baskı Maliyetlerinin Yükselmesi 26 10,9 

Zarar Etmeleri 12 5,0 

Toplam 239 100,0 

 

Gazetelerin kapanma nedeni olarak öne sürülen nedenler hakkında katılımcılardan bazılarının 
görüşleri şu şekildedir: 

“Dijital platformların ortaya çıkması ve git gide her gün daha da artması, kolay ulaşılabilir 
olması, gazete işletmelerinin kapanmasının sebeplerindendir. İnsanlar artık daha kolay ve 
ulaşılabilir platformları kullanmayı tercih ediyor. Gazetede yayınlanan her şeyi elimizin altında 
olan platformlardan, mecralardan görüp okuyabiliyoruz. Bu da gazetelerin değerini 
düşürmekte, işletmelerin kapanmalarına sebep olmaktadır.” 

 “Dijital medya günümüzde daha yaygın ve erişilebilirliği daha kolay olduğundan geleneksel 
mecra yani gazete devre dışı kalmıştır.”  

“… Kesinlikle dijital medyadır. Sürekli gelişmeye devam eden bu mecra, geleneksel medya 
aracı olan gazetelerin sonunu getirmektedir. (Dijital medya araçlarının) kolay ulaşılabilir ve 
hızlı bilgi alışverişini sağlamasıdır. Kullanıcılar bilgiyi hızlı – sıcak bir şekilde almak 
istemektedir. Fakat gazeteler haberleri ertesi gün yayınlamaktadır…” 

“Gazetelerin kapanma nedeni bence teknolojinin gelişmesiyle alakalıdır. Çünkü insanlar artık 
güncel durumları, haberleri, gazete alıp bakmıyorlar, internetten kolayca ulaşabiliyorlar.” 

“Gazetelerin kar-zarar yüzdelerine bakıldığında zararı karını bastırmıştır. Bu yüzden de 
gazetelerin sahipleri kapatmayı tercih etmektedir” 

“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonucunda iflas etmişlerdir. Kâğıt gibi birçok kullanılan 
araca zamanda dolayı ve okur kaybettiklerinden dolayı iflas etmişlerdir.” 

“Gazetelerin kapanma sebebi eskisi kadar satılmadığı için olabilir. Her markette bakkalda da 
artık gazete satılmıyor. İnsanlar çok fazla gazete aramıyorlar.” 
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3.2.2. Araştırmada ‘Gazetelerin Yaşadığı Ekonomik Sorunların Nedenlerine’ ve ‘Gazetelerin 
Geleceğine Yönelik’ Elde Edilen Görüşler:  

Araştırmaya katılanlar genel olarak gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunların temelinde internet 
mecrasının yaygınlaşması ve dijital medyanın varlığının olduğuna vurgu yapmıştır. Katılımcılara göre 
dijital araçlardan “bedava” olarak bilgiye ulaşmak varken gazeteleri satın almanın manası yoktur. 
Araştırmaya katılanların yüzde 78’ine göre gazete “zaten 50 yaş üstünün okuduğu bir mecradır.” 
“Yeni neslin her ihtiyacını internetten karşılaması nedeniyle”, gelecek 10 yılda “gazete diye bir şey 
kalmayacak, ancak gazetecilik faaliyeti dijitalleşecektir.” 

Gazetelerin yaşadığı ekonomik problemlerin nedenleri ve gazetelerin geleceğine yönelik bazı 
katılımcıların dikkat çegörüşleri şu şekildedir:  

“Gazete üretim aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok masraflı ve zahmetli olduğu 
için. (…)  Dijital bir d önemdeyiz ve ileride daha fazla hayatımızda olacak. Kaçınılmaz son zaten 
belli. Önümüzdeki yıllarda sadece formalite icabı ya da gazeteye saygı mahiyetinde 
üretilebilir.” 

“Gazetelerin ekonomik sorun yaşama sebebi insanların artık bilgiye ve habere internet 
üzerinden kısa sürede ulaşabiliyor olmaları. Hem maliyeti için ekstra ücret ödemiyor olmaları. 
Önümüzdeki yıllarda gazete işletmeleri ya küçülmeye gidecek ya da tamamen yayın hayatına 
son verecektir.” 

“Gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunları sebebi kendi ülkemiz açısından milli gelirin düşük 
olması, alım gücünün düşük olması, gazeteye olan ilgiyi azaltmakta ve dijital platform bunun 
önüne geçmekte… (…) Bence önümüzdeki 10 yılda gazeteler ölmüş olacak gibi gözüküyor. 
Çünkü dijital platform her şeye çok daha hızlı ulaşmayı sağlıyor” 

“…İllaki hala bir gazete okuyucu kitlesi var, fakat bu önümüzdeki 10 yılda ben pek de gazete 
okuyucu kitlesinin kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bizleri daha da dijital bir hayat bekliyor.” 

“İnternet çıktığından beri gazetelerin önemi kalmadı. 40-50 yaş üstü gazete okuyan varsa 
vardır. (Gelecek) 10 yılda gazeteler yok denilecek kadar az olacak bence” 

“Gazetelere her geçen gün ilgi azalmakta. Çünkü reklam veren firmalar her geçen gün dijitale 
yönelmekte. Bu yüzden de gazeteler her gün reklam alamıyorlar ve bütçelerini 
döndüremiyorlar. Gelecek 10 yılda hepsi kapanacak” 

 

SONUÇ 

Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümler, birçok alanda olduğu gibi 
gazetecilikte de kendisini göstermiş ve gazeteciliğin internet ortamında yürütülmesinin önünü 
açmıştır. Bu süreç içerisinde dijital gazeteciliğin sağladığı avantajlar, baskı maliyetlerinin yüksekliği, 
tirajların ve reklam gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerin etkisi ile basılı yayın kuruluşlarının dijital 
olarak varlıklarını sürdürecekleri düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte dünya çapında 
internet ve mobil teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlık göstermesi, dijitalleşmenin tüm sektörlerde 
olduğu gibi basın sektörünü de etkilemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla her teknolojik 
yeniliğin bir değişim süreci başlattığı gibi, yazılı basında da dijitalleşme gazetelerin ekonomik 
istikrarsızlığa girdiği noktada dijitale yönelmelerine ve yazılı olarak yaşamlarını sona erdirmelerine 
neden olmaktadır.  

2015 - 2020  yılları arasında Türkiye’de ulusal yayın yapan “Karşı”, “Sol”, “Yeni Yüzyıl”, “Radikal”, 
“Habertürk”, “Vatan”, “Star” ve “Güneş” gazeteleri yazılı baskılarına ara vererek dijitalde . Türkiye 
özelinde değerlendirildiğinde gazetelerin kapanma nedeni konusunda net bir neden 
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belirtilemeyecekse de çalışmada değerlendirilen tiraj kaybı, baskı maliyetleri, reklam gelirlerinin 
düşmesi ve günümüzde dijitalleşmenin ivme kazanması nedenlerinin tümü ülkemiz açısından da 
geçerlidir. Kapanan gazeteler konusunda yapılan yönetici yorumları da bu görüşümüzü 
desteklemektedir. Habertürk başta olmak üzere bazı yayınların dijital olarak varlığını sürdürmesi de 
yakın gelecekte daha fazla yayınının internet üzerinden hayatına devam edeceği gerçeğini bir kere 
daha göstermiştir. 

Yapılan bu araştırmaya katılan tüm katılımcılar gazete tirajlarının belirli nedenlerden dolayı 
kapandığına vurgu yapmıştır. Gazetelerin kapanma nedenlerine yönelik elde edilen bulgular içinde 
yüzde 20,5 ile “dijital medyanın varlığı” birinci sırada yer alırken, “haberlerin sosyal medyadan 
alınması” yüzde 15,5 ile ikinci sırada yer almıştır. Gazetelerin tirajlarının düşmesine en büyük etki 
eden faktör olan dijital medya ve sosyal medya habere ulaşmada hız ve bedava erişim olunca basılı 
gazeteler tüm cazibelerini yitirmiştir. Özellikle dijital abonelik uygulamaları konusunda dünyaya göre 
çok daha geride kalan Türkiye’de, bu gelir kalemini gelişmemesi sonucunda yazılı basının ekonomik 
yapısı ciddi anlamda gerilemiştir. Dijital medyada bedava haberlere ulaşan tüketiciler her geçen gün 
para karşılığı bir gün önceki haberleri sunan basılı gazetelerden vazgeçmişlerdir. Basın işletmeleri ise 
dijital abonelik konusunda atmaları gereken adımları atamamış ve yazılı basın dijital basına geçerken 
bir gelir kaybı yaşamıştır. 

Araştırmada cevabı aranan bir diğer soruda basılı gazetelerin geleceğine yönelik öngörüler olmuştur. 
Araştırmaya katılan ve örneklem içinde olan genç nesil dijitalleşme sayesinde basılı gazeteleri 
gelecekte çok kötü günlerin beklediğini belirtmişlerdir.  Araştırma katılanların yüzde 78’lik bir bölümü 
basılı gazetelerin elli yaş üstünde olan insanlar tarafından okunan bir haber kaynağı olduğuna vurgu 
yapmış ve basılı gazetelerin ortalama on yıl içinde 2030’lu yıllara girerken tamamen ortadan 
kalkacağını ya da bir, iki adet olarak kalacağına yönelik düşüncelerini dile getirmişlerdir. 
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