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G 1 R 1 ş 

"1 7 • yüz y ı 1 da "H i d_a ye t " , 1 8 . yüz -

yılda "Aydınlanma ve ilerleme",19. yüz

yılda "Demokrasi" tartışıldı. Yüzyılı

mızın son ddnemlerinde ise "Nükleer 

Enerji ve Ekoloji" sorgulanıyor. 

Yukarıdaki sözler söylenirken son derece haklı olmakla be

raber 20. yüzyılın . sonlarında dünya dinamitlerinin nasıl alt-üst 

olduğu hiç hesaba katılmamıştı herhalde. Çünkü tüm bu alt-üst 

oluş sırasında en çok konuşulan ve belki de 20. yüzyıla damgasını 

basan bir diğer konu da 11 MEDYA 11 oldu. 

1980'li yılların ortalarında meydana gelen değişim rüz

garları ilk bakışta dünya insanı için barış dolu bir gelece}in 

müjdeleyicisi gibiydi ancak daha sonraki gelişmeler hiç de umul

duğu gibi olmadı. 

İletişim sektörü, teknolojide meydana gelen ve boyutları 

evrensel sınırlara ulaşan birçok gelişme sayesinde "Mega Medya"-

ları oluşturdu. Mega Medyalar ise sahip oldukları tüm olanak-

ları sonsuz şekilde kullanarak, alıcısının seçici özelliğine hiç 

aldırmadan onlara kendi istediği yayınları sundu. 

Medya, Berlin Duvarı'nın yıkılışını tüm dünyaya aynı anda 

göz yaşları içinde izleme olanağı sağladı. Ve yine aynı "Medya" 

on binlerce insanın öldüğü ve bir o kadarının da yaralandığı sa

vaşları çoğu kez de taraf olarak masum bir spor karşılaşması 

gibi sunmaktan çekinmedi. Bütün dünya insanları ise sadece rned-
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yanın sundukları ile yetinerek onun biçimlendirdiği bir şekil

de tepki gösterdiler. Ya da aynı anda tepkisizleştiler. 

Pornografiye kaçan "sanat filmleri"nin yanı sıra, kış

kırtmanın en uçlarda olanını sergilemekten çekinmeyen reklam 

kuşakları ve kimi ne şekilde etkileyeceği hiç hesaba katılma

dan gazete sayfalarına ya da ekranlara getirilen parçalanmış 

insan cesetleri. 

Henüz tam anlamıyla oluşumunu sağlayamamış "Yeni Dünya 

Düzeni"nin ilk aşamadaki temel özelliklerinden birini görünen 

o ki "emeksiz kazanç" oluşturdu. Ekonomik alandaki ilk temel

lerini bu şekilde atan Yeni Dünya Düzeni, Medya'nın teknolo

jik serpintisiyle medyalar arası bir "emeksiz iletişim"e dö

nüşürken bunları talep eden insanlar için ise seçiciliğe izin 

vermeyen tek taraflı bir "iletim 11 e dönüştü. Böylece "Avrupa 

Sınır ötesi Anlaşması"nda bahsedilen "Basın özgürlüğü'' kavramı 

"özgür haber alma ve özgür haber verme" özelliğinden çıkıp sa

dece özgür haber verme şekline dönüşmüş oldu. 

Basının "Mega Medya"ya dönüşümü dünyada esen yeni dalga

lanmalarla beraber McLuhan'ın tanımladığı "evrensel köy"ü 

daha da küçülttü. 

Kapitalist sistemin ülkemizde iyice oturmaya başlamasıy

la birlikte oluşan tüketim toplumunun tüm ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek kapasitede yeni bir basın tipi meydana geldi. Bu 

yeni tip "tüketim basını" idi. Basın tamamen kapitalist iliş

kiler temeline oturttuğu ekonomisini daha da güçlendirmek için 



temel bazı ödevlerini yerine getirmekten çok, tam bir ticariku

ruluş gibi davranarak, giderek sadece kendi çıkarlarını göze

ten bir yapılanma içine girdi. Elbetteki Basın Yayın kuruluş

ları da birer ticari işletmedirler ancak unutulmamalıdır ki 

bunlar kamu görevi olan birer kuruluşturlar ve bu bilinçle ha

reket etmek onların birincil sorumluluklarından biridir. Aksi 

halde sergilenen bu yeni tutum pek de kamuoyunun yararına ge

lişmeyecektir. 

Basın Yayın araçları demokrasinin 4. gücü olarak tanım

lanmakla birlikte, yüzyılımızın son yarısından itibaren çoğu 

zaman iktidarların kararlarında önemli etkiler doğurabilecek 

bir güce de eriştiler. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülmemizdeki basın yayın kuru

luşları da kendi üretim kapasitelerini artırdıkça büyük bir 

tekelleşmeye yöneldiler. Bu yönelişin temel nedenlerinden 

belki de en önemlisini, Mega Medya olmanın sağladığı "ekonomik 

güç" ve beraberinde getirdiği "siyasal çıkarlar'' oluşturmakta

dır. 

Sabah Gazetesi, Türkiye 1nin en büyük bölgesel gazetesi 

olan Yeni Asır tarafından desteklenerek ilk kez çıkartılmaya 

başlandığında, bu gazetenin ülke genelinde bu kadar büyüyüp 

gelişeceği ve ~atta kamuoyunu yönlendirebilecek güçte bir med

ya1ya dönüşeceği, kısaca "bo~.nuzun kulağı geçeceği" pek tah

min edilmemişti sanırım. 

Ben bu araştırmada Sabah Gazetesinin hangi ekonomik ve 

siyasal koşullar içinde oluşup geliştiğini, hangi tarihi süreç

lerden geldiğini ve bugünkü konumunun ne olduğunu, saptamaya 

çalıştım. 
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BÖLUM-I 

DUNYA'DA VE TtlRKİYE'DE -GAZETECİLİK 

1- DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE GAZETECİLİGİN DOGUŞU 

1.1. DÜNYA'DA GAZETECİLİGİN DOGUŞU 

Basın tarihi ile uğraşanlar, geçmiş çağlarda yaşayan in

sanların birtakım yayın araçlarına sahip olduklarını belirtir

ler. (l) İnsanlar yazıyı icad ettikleri andan itibaren haber ve 

fikirlerini aktarmak imkanına da sahip olmuşlardır. 

"Mısır Tarihi" araştırmacıları, Milattan 1750 yıl önce 

III. Thoumas devrinde resmi bir gazetenin yayınlandığını açık

lamaktadırlar. (ı) Romalılar bazı kamu binalarının duvarları üze

rine siyasi ve askeri haberleri açıklayan bildiriler yapıştırır

lardı. Roma İmparatorluğu genişleyince 11 Acta Publica" adı veri

len bir tür resmi gazete çıkmış oldu. (3 ) 

Avrupa'da matbaa 1430 ve 1450 yılları arasında ortaya 

çıkmıştır. Basılmış eserlerin, haberlerin ulaştırılma,sı amacıy

la kullanılması ise 1650 yılında Hollanda'da Abraham Verhoeven 

tarafından, "Nieuwe Tizdingen" isimli gazetenin yayını ile baş

lamıştır. <4 ) 

İlk defa belirli aralıklarla ve düzenli olarak yayınlanan 

gazeteyi bir Fransız olan Theophraste 30 Mayıs 1631 tarihinde ya

yınlamıştır. Richelieu, bu gazeteden kamuoyu oluşturmak ve Kral 

XIII. Lauis ise karısından öç almak için yararlanmışlardır. 

1) DÖNMEZER, Sulhi, "Basın ve l:Iukuku", 1.U.Yayınları, 1976, s.34. (Jacques 
Bourguin, La Liberte de la Presse, 1930 s.35) , 

2) MAZEDİER, Rene, "Histore de la Presse Parisienne, Faris, 1945, (Sulhi Dön
mezer "Basın ve Hukuku, İstanbul Universitesi Yayınları., 1976, s. 34. 

3) BOVLİN, Emile, "Historie de Journalisme, 1934, b.7 (Sulhi Dönmezer, a.g.e. 
s. 34 

4) DÖNMEZER, Sulhi. a.g;e., s. 35 
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, Gazete (Gazette) yayınına 1900 yılına kadar devam etmiş 

ve gazete terimi bütün dillere geçerek kullanılmıştır. 

Büyük tiraja ve sa~ışa dayanan gazetecilik ancak XIX. 

yüzyılda ortaya çıkmıştır. (S) Gazeteciliğin gelişerek, ekonomik 

hayatın büyük ve çok önemli bir parçası halini almasında okuma 

yazma oranının yükselmesi, öğrenme isteğinin artması ve x;ı::x. 

yüzyıl ihtilalleri dolayısıyla basına konulan sınırlamaların 

kaldırılmasının etkileri büyüktür. 

1776 Virginia İnsan Hakları Bildirisi, 1789 Fransız İh

tilali ile başlayan ve insanın toplum içinde etkinliğinin art

ması hakkını savunan çalışmalar 1948 İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ile yeni bir aşamaya ulaştı. Artık insanlar toplum 

içnide köle değil, vatandaş sayılıyordu. Buna bağlı olarak top

lum düzeni, gelenekleri ve dolayısıyla yönetim şekli de değiş

ti ... 

Demokrasi birçok ülkede uygulamaya konuldu. Tüm bu ge

lişmeler, toplum içinde her bireyin önemini dile getirdi. Bi

reyleri etkilemenin yolunu propaganda yönteminde arayan poli

tikacı ve d~vlet yöneticileri için gazete önem kazandı.·Yay

gın bir iletişim aracını "etkileşim" aracı haline getirmek 

için büyük sermayederler devreye girdi. Haber toplama ve yayma 

konusunda büyük rekabet başladı. 

S) DÖNMEZER, Sulhi, a.g.e,, s. 35. 

6) DÖNMEZER, Sulhi, a.g.e., s. 35-36. 
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, 1.2. TURKİYE'DE GAZETECİLİGİN DOGUŞU 

Avrupa'da 1430 - 1450 yılları arasında toplum hayatı

na giren matbaa, Osmanlı Devleti tarafından ancak 1727 yılın

da kullanılmaya başlamıştır. Fakat bu tarihten önce azınlık

lara; Arap harfleriyle, Osmanlıca kitap basmamaları ve kışkır

tıcı yayın yapmamaları koşuluyla matbaa açma izni verilmişti. 

İlk olarak Yahudiler 1494 yılında matbaayı kullanmaya başladı

lar. Onları 1567 yil1.nda Ermeniler ve 1627 'de Rumlar izledi_(?) 

Azınlıkların matbaayı kullanmaya başlamaları hristiyan 

kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Hristiyan

azınlığın dini kitapları · Arapça veya Osmanlıca'ya çevirip ya

yınlamaları devlet adamlarını tedirgin etmiş bu yüzden Cizvit

lerin matbaaları 18. yüzyıl başlarında sık sık- kapatılmıştır.(B) 

Osmanlı Devletinde matbaanın kurulması Sait Çelebi ve 

İbrahim Müteferrika'nın öncülüğüyle gerçekleşmiştir. Devrin 

Şeyhülislamının dini kitaplar dışındaki eserlerin basımına mü

saade eden fetva vermesi üzerine ilk Türk matbaası 1727 yılın

da kuruldu. İlk Türkçe kitap 1729 yılında yayınlandı. Matbaa

nın 1742'de kapandığı güne kadar çoğrafya, tarih ve dil konu

larında 17 kitap basıldı. (9 ) 

İlk süreli yayın, 1785 yılında Fransız Elçiliğinde ku

rulan matbaada basılan "Bulletin de Nouvelles"dir. Fransız 

Elçiliğinin bir organı olarak 1795 yılında çıkardığı bu bül

ten, doğuda yerleşmiş Fransızlara, Fransız Cumhuriyeti'nin 

7) GİRİTLİ, İsmet, "Günümüzde Haberleşme ve Bazı Sorunları" Filiz Ki
tabevi, İstanbul, 1984. s. 7 

8) GİRİTLİ, İsmet, "Günümüzde Haberleşme ve Bazı Sorunları", Filiz 
Kitabevi, 1984, s. 8 

9) KABACALI,. Ahmet, "Türk Kitap Tarihi" İstanbul, 1989, .s. 28. 
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sorunları hakkında bilgi vermek, Türklere de Avrupayı ilgilen

diren çıkar konularını tanıtmak amacıyla yayınlandı. Daha son

ra "Bulletin de Nouvelles"in yerini 1796 yılında çıkan "Gazette 

Française" aldı. 1820'de "Spectateur Oriental", 1824'de "Le 

Symrneenıı, 1828'de "Le Courrier de Symrne" çıkarıldı. (lO) 

1828 yılında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından 

ilk yerli gazete diyebileceğimiz "Vaka-i Mısıriye" yayınlandı. 

İlk Türk gazetesi, 11 Kasım 1831 yılında Padişah II. 

Mahmut'un buyruğu ile kurulan "Takvim-i Vakayi 11 dir. Bu gaze

tenin çıkartılması için, 1zmir'de Fransızca bir gazete çıkar

tan Alexandre Blacque'nirt tecrübelerinden faydalanılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı dikkate alınarak, 

ayrıca Arapça, Farsça, Rumca ve Ermenice sayıları da yayınlan

mıştır. (ll) 

İlk Türkç~ gazete "Ceride-i Havadis", William Churcill 

adlı bir İngiliz tarafından 1840 yılında yayınlandı. Devlet

ten yardım gören yarı resmi bir gazete niteliğindeki "Ceride-i 

Havadis", ancak Kırım Savaşı sırasında (1854-1856), Churcill'in 

bir İngiliz.gazeteci sıfatıyla Kırım'a gidip oradan haberler 

(12' 
göndermesiyle, Türk Kamuoyunda önemli bir sıfata kavuşmuştur. · 

Bir Türk tarafından çıkartılan ilk Türkçe gazete ise, 

1860 yılında Agah Efendi tarafından yayınlanan Tercuman-ı Ah

val'dır. (l 3 ) Asıl Türk gazeteciliğinin bu gazete ile başladığı 

görüşü kabul edilmektedir. 

10) KABACALI Ahmet, a.g.e., s. 118-119. 
11) KOLOC;LU Orhan, "Takvim-i Vakayii, Türk Basınında 15 Yıl" Ankara, 1981.s.: 
12) ŞAPOLYO Enver Benhan, "Türk Gazetecilik Tarihi", İstanbul, 19 s. 13 
13) GİRİTLİ İsmet, a.g.e., s. 9 (Günümüzde Haberleşme ve Gaz.Sorunları Filiz 

Kitabevi 1984) 1st. 
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Tercuman-ı Ahval'ın çıkartılması ile Türkçe süreli ya

yınların sayısı dörde yükseldi. O tarihte resmi gazete "Tak

vim-i Vakayi", yarı resmi "Ceride-i Havadis" ile 1850"de yayı

na giren ve ilk "dergi" diyebileceğimiz "Vakayi-i Tıbbiye" çık 

çıkmaktaydı. 

Bu arada gazeteler arasında rekabet de başlamıştı. 

Ceride-i Havadis T~rcuman-i Ahval ile giriştiği rekabeti birer 

yapraklık ekler yayınlayarak sürdürmüştü. (Ruzname-i Ceride-i 

Havadis) 

Daha sonra Tercuman-ı Ahval'q n ayrılan Şinasi, kendi 

gazetesi olan "Tasvir-i Efkar"ı çıkardı. Bu arada çeşitli der

giler, mecmualar ve gazeteler yayın hayatına teker teker gir

mekteydi. Ancak gazeteler yayınladıkları bazı yazılar yüzünden 

sık sık kapatılmaktaydı. Buna karşılık Yabancı uyruklular ve 

azınlıkların kendi dillerinde yaptıkları yayınlar denetim al

tına alınamıyordu. 

1866'da yayına başlayan ve başyazarlığını Ali Süavi'

nin yaptığı "i•1uh:bir" gazetesi dönemin en önemli gazetelerin

den biriydi, 

24 Ocak 1870 yılında ilk mizah dergisi "Diyojen" ya

yınlandı. Gazetenin sahibi Teodor Kasap, daha önce Rumca, Er

menice ve Fransızca mizah dergileri çıkartmıştı. (l 4 ) 

14) KABACALI Alpay, a.g.e., s. 9 
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1831 yılından 1876 yılına kadar iç ve dış karışıklık

larla geçen, denetim altına alınması yolunda çeşitli girişim

lere rastlanan bu ilk 45·yıllık dönem içinde, gazete ve der

gi sayısı artmış ve basının önemi anlaşılmaya başlanmıştı. 

Osman Nuri 1876 yılında İstanbul'da 47 gazete çıktığını, bun

ların 13 tanesinin Türkçe, 11 tanesinin Arapça, 9 tanesinin 

Rumca, 9 tanesinin Ermenice, 3 tanesinin Bulgarça, 2'sinin 

İbranice, ?'sinin Fransızca 2. 'sinin İngilizce ve 1 tanesinin 

de Almanca olduğunu belirtir. 

15) Kabacalı, Ahmet, Türk Kitap Tarihi, 1st. 1989, s. ~~ 
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2. SABAH'IN KÖKENİ OLARA~ YENİ ASIR GAZETESİ 

2.1. YENİ ASIR'IN DOCUŞU 

1890'lı yıllarda Selanik'te Türkçe gazete yayınlanmı

yordu. Ya İstanbul'dan gelen gazeteler veya burada basılan ve 

adı II Journal de seia·nique" olan gazeteler okunuyordu. (l 5 ) 

Abdurrahman Arif Bey ile Fazlı Necip Bey, iki kardeş 

çocuğu idiler ve 1890 yılında bir ga~ete çıkarmak için Der

saadet'e Valilik kanalıyla başvurduklarından ilk ortaklıkla

rını kurmuşlardı. Valilikten gerekli izin çıktıktan s onra ga

zetenin haz ·ırlıklarına giriştiler. Gazetenin a·dı "Asır " ola

caktı. Abdurrahman Arif Bey'in babası, Abdurrahman Naz if Bey '

i n imtiyaz sahipliğini, Abdurrahman Arif Bey'in idare memurlu

ğunu ve Fazlı Necip Bey'in de başyazarlığını (ser muharrir) 

üstlendiği "Asır " ın ilk sayısı 1895 yılının 19 Ağustos günü 

Selanik'te çıktı. (l 6 ) 

İki yaprak ve dört sayfa olarak yayın hayatına başla

yan "Asır" ın ilk sayısı 45x7 5 ebadındaydı. İlk sayısının bi

rinci sayfasının tam ortasında "Asır" klişesinin altına "Dev

let Arması"nın kocaman bir resmi konmuştu. Bu sayfa mizanpa

jı, yayın hayatına başlayışının ilk altıncı ayına, yani 45. 

sayısına kadar aynen uygulanacak . daha sonraki yıllarda artık 

bu görünümle karşılaşılmayacaktı. Devlet armasının altına ise 

"Asır"ın çıkış nedenleri nazım bir dille yazılmıştı. Bu dört-

16) PARLAK Türkmen, "Yeni Asır'ın Selanik Yılları" s .120. 



-8-

' lüklerde, başta Padişah Abdülhamit olmak üzere devlete bağlı-

lık anlatılmakta. Bu tür methiye o zamanki Matbuat Nizamnamesi 

gereğiydi ve her yeni çıkan yayın ilk sayısında bunu yapmak zo

rundaydı. (l?) 

Asır'ın çok kişi tarafından okunmasını sağlamak için abo

ne sistemine geçiş yapıldı. Daha sonra bu dağıtım hem hızlandı

rıldı hem de yaygı~laştırıldı. Bu abone ağırlıklı bir satış de

mekti. Sadece Selanik'te bağırılıp çağırılarak satılan "Asır" 

yine Selanik, Kosova, Manastır, Yanya ve hatta Bosna ve Girit'

te de o zamanın ölçülerine göre önemli sayılacak aboneler edin-

d
. (18) 
ı. 

Haftada iki gün yani Cumartesi ve Çarşamba günleri ya

yınlanan Asır, bu düzenini çok az aksatarak II. Meşrutiyet'in 

ilan edildiği güne kadar sürdürdü. Yaklaşık 12 yıl 9 ay süren 

"Asır"ın bu döneminde 1295 sayısı yayınlandı. 

2.2. YENİ ASIR'IN GELİŞİMİ VE BUGtiNKU,DURUMU 

''Asır" yayın hayatına geçtikten üç hafta sonra, yani 

1395 yılını~ Eylül ayında uzun yaşam tarihinin ilk atılımını 

İstanbul'da bir büro açarak gerçekleştirdi. (l 9 ) 

İlk İstanbul bürosunun görevi ne kadar sürdü, kimler 

çalıştı pek bilinmiyorsa da, 15. sayıdan itibaren İstanbul 

haberleri sayfalarda bir hayli arttı. özellikle Fazlı Necip'in 

İstanbul'a yerleşeceği 1908 yılından sonraki yıllarda başkent 

haber ve yorumları daha da fazlalaşacak ve Asır ülke çapında 

17) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 121 
18) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 123 
19) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 124 
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bir gazete olacaktı. Bu durumda anlaşılıyor ki İstanbul bürosu 

15 yıldan fazla bir süre açık kaldı. 

1895 yılından, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yı

lına kadar o yıllarda herşeyi ile Türk olmasına rağmen bütün 

Rumeli'de ve dolayısıyla Selanik'de Türklerin sesini duyuracak 

başka bir Türk gazetesi yoktu. 

Daha sonra Yun:us Nadi sürgün edildiği Selanik'de "Rume

li" gazetesini çıkardı. Ancak daha önce kısa bir ömür süren 

"Genç Kalemler" gibi "Rumeli" de kapatıldı.. Yunus Nadi'den son

ra Enis Avni'nin 11 Kadın 11 ,_ Methi Bey'in "Çocuk Bahçesi", Ahmet 

İhsan'ın !stanbul'dan Selanik'e naklettiği "Servet-i Fünun 11 

ile "Salah" gazeteleri bir süre Selanik 'de yayı_nlandı. 

Yabancı lisanla yayınlanan gazete ve dergiler hariç 

"Asır"ın dışında yayınlanan bu Türk gazetelerinin hiçbiri 

uzun ömürlü olamadı. O dönemlerde Selanik'de Yahudiler tara

fından iki, İspanyolca beş, Bulgarça üç gazete çıkıyordu. 

Bir de Rumca çıkan gazeteler vardı ki bunların sayısı da beş 

tane idi. (2 0) 

Yeni Asır gazetesi 22 Temmuz 1908 yılında Meşrutiye

tin ilanını ilk duyuran gazete olmuştu. Gazete bu ilanı ver

diği ilk gün 13 yıl boyunca 11 Asır 11 olan adını "Yeni Asır" 

olarak değiştirmiştir. (2l) 

II. Meşrutiyet'in ilanını ilk veren gazete ünvanını 

kazandıktan sonra, Yeni Asır yayın hayatını sürekli yenilik

ler yapan bir gazete olarak sürdürüyor. Yeni Asır ülkemizde-

20) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 249. 
21) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 261. 
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k.i "Harf Devrimi 11nden 20 yıl -önce eski Türkçe adının altına 

Latin harfleriyle "Yeni Asır" yazmıştır. Bu, o yıllardaki 

hiçbir Türk gazetesinde yapılmamıştı. 

Yeni Asır, zamanımıza kadar süren uzun tarihi içinde 

ilk kez renkli basımı II. Meşrutiyet'in birinci yıl dönümün

de gerçekleştirdi. 23 Temmuz 1909 günü 1623 sayılı Yeni Asır 

bayrak renginde çı~tı. (22 ) 

Osmanlı Ulkesi'nde Hicri takvimin kullanılması ]I.Meş

rutiyet'in ilanına kadar sürmüştür. İşte bu takvimin yaygın 

olduğu o yıllarda "Asır 11 üst üste iki takvim devrimi yapmış

tır. Bunlardan ilki Rumi diğeri de Miladi takvim devrimi ol

muştur. c23) 

Balkan Harbi çıktıktan sonra İm?aratorluk yavaş yavaş 

parçalanmaya başladı. Anadolu'ya hızla yayılan bir göç hare

keti oluştu. Bu nüfus hareketi ve göçlerle birlikte, Yeni 

Asır ve sahipleri de Türkiye'ye yerleşmek üzere göç ettiler. 

Bu göçten sonra Yeni Asır, 1925 yılında Ali Şevket Bilgin 

tarafından ilk kez İzmir'de yayınlandı. 

Ofset baskı tekniğine geçemeyen ülkelerde bunalımlar 

yaşanıyordu. İngiliz basını çatırdamaya başlamıştı. Hergün 

18 gazetenin basıldığı "Fleet Street 11 te giln aşırı grev olu

yordu. Hollanda ve Belçika olayın şaşkınlığını yaşarken 

Fransızlar ise son yıllardaki ilerici atılımlarının zevkini 

sürüyorlardı. Almanlar ise kaybettikleri zamanı süratle ör

tüyorlardı. Sovyetler Birliği bu yeni tekniğe sahip olabil

mek için Alman fabrikalarına pey sürüyordu. (24 > 

22) PARLAK Türkmen, a.g.~., s. 263 
23) PARLAK Türkmen, a.g.e., s. 266 
24) DEMİRKENT Nezih, "Sayfa Sayfa Gazetecilik". İstanbui, 1980, s. 165. 



-11-

Yeni Asır, 1967 yılında Türk Basınında "Ofset"e geçen 

ilk bölgesel gazete ünvanını almıştır. O dönemlerde ülke gene

linde İstanbul Bab-ı Ali'de "Son" dışında hiçbir gazete henüz 

ofsete geçmiş değildi. 

1ieri teknik donanımı ve fikri alandaki ilerici düşün

celeri sayesinde 1970'li yıllara gelindiğinde, Yeni Asır Gaze

tesi, "Bölgesel Gazetecilik" açısından Türkiye'de benzeri ol

mayan bir süreç yaşamaktadır. 1980'den sonra Yeni Asır'ın böl

gesel gazetecilik açısından üstünlüğü tartışılmaz bir hal al

dı. 1982 yılında günlüğe düşen net ortalama sa.tış, Ege Bölge

sinde 100 binin üzerindedir. (İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Ba

lıkesir, Muğla, Denizli) Fakat 11 Ofset"le başlayan dünya bası

nının krizi 1980'11 yıllarda doruklara tırmanıY.ordu. c25 ) 

Bütün dünyada basın sektörünün "Ofset Geçiş Kriz i" ya

şadığı bu dönemde Türkiye'nin tek bölgesel gazetesi olan Yeni 

Asır gazetecilik.alanında başka bir boyutu yakalamanın heye

canını yaşıyordu. 

Dünya basını bir gazeteyi çıkarmak için, dizgi makina

sında ve pikaj tahtasında sayfa mizanpajı yapıp, fotoğrafları 

kamerada çekip, sayfaların üzerine yapıştırıyordu. Bu "Ofset 

Baskı Tekniği" idi. 

Oysa Yeni Asır, piyasadaki mevcut bilgisaya.rı kulla

narak gazetecilikte bir çığır açıyor. Bütün yazılı bilgilerini 

bilgisayara aktarıp elektronik sayfa mizanpaj~nı gerçekleşti

riyordu. Yazıdaki hatalar anında bilgisayarla silinip, resimler 

ise dijital olarak bilgisayara 11 bilgi" gibi giriliyordu. 

25) DEMİRKENT Nezih, a.g.e., s. 160. 
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Yaptığı bu yeniliği dünya basınına tanıttı. Avrupa ve 

Amerika'dan gelen basın mensupları sistem karşısında şaşkın

lıklarını dile getirdiler. Ayrıca bu sistemden faydalanmak 

üzere Yeni Asır ile işbirliği d~ yaptılar. 1980-1981 yılın

da Yeni Asır Dlinya'da "Elektronik Gazetecilik"in önderliğini 

yaptı. <2 G) 

1984 yılında !ngiltere'de "İngiliz Gazetecili~i"ne 

bir anti-tez olarak çıkartılan "Today" gazetesi, Yeni Asır'ın 

bilgisayar teknolojisinden yararlanmak üzere, bu gazetenin 

mühendis ve sayfa sekreterlerini ülkelerine götürerek, siste

mi kendi gazetelerinde uygulamaya başladılar. Böylece Yeni 

Asır'ın teknik yardımı ile Avrupa'da ilk kez "Elektronik Ga

zetecilik"e Today gazetesi geçiyordu. Bu gelişmelerin ışığı 

altında Yeni Asır, Dünya basın sektöründe "teknolojiye" ön

derlik etmiştir. (27 > 

26) BİLGİN Dinç, İstanbul, Röportaj, 1991, Aralık, Sabah Gazetesi. 
27) 'MENGtl Güngör, İstanbul, Röportaj, 1991 Ağustos, Sabah Gazetesi. 
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3. SABAH' IN TARİHÇESİ 

-3.1. SABAH'IN DOGUŞU 

1970'li yılların sonlarında Yeni Asır yöneticilerinin 

kafalarında ülke çapında bir gazete çıkarma düşüncesi oluşmaya 

başladı. 1982-1983 yılına gelindiğinde bu düşünce iyice benim

senmiştir. 

Bu dönemlerdeki atılım fikrinin getirmiş olduğu ve Yeni 

Asır'ın rekor düzeyde satmasının vermiş olduğu umutla, İstan

bul'a gelmeye karar verildi. Alınan bu karara göre !stanbul'da 

yeni bir gazete çıkartılarak yurt çapında satılacak, ayrıca 

Yeni Asır'da ülke genelinde yayınlanacaktır. (28 ) 

Yöneticiler İstanbul'a gelerek gazete çıkarma hazırlık

larına başladılar. Amaç, piyasada rekabete açık bir gazete çı

karmaktı. Bu konuda ülkenin en deneyimli kişilerinden biri olan 

Rahmi Turan (o dönemde Günaydın Gazetesi'nde çalışıyordu) ile 

anlaşma yapıldı. Rahmi Turan'ın "hafif ve çok satan" gazeteler

deki başarısı pek fazla olduğundan ve o dönemin de özellikleri 

göz önüne alındığında, yöneticilerin amaçlarına uygun bi·r ter

cih ortaya çıkmıştı. 

Yeni bir gazete çıkarmak için gereken sermayenin finansı 

tamamen Yeni Asır'ın kaynaklarından sağlanmaktaydı. Ayrıca Yeni 

Asır'a bağlı olarak çıkan "Rapor" adında ekonomik bir gazete 

daha vardı ve Dinç Bilgin bu ekonomi gazetesini 200 milyon li

raya satarak Sabah'a başlangıç sermayesi yaptı. İlk iş olarak 

da Ankara'dan elden düşme bir makina aldı. Ayrıca Ankara ve 

İstanbul'da çeşitli matbaalar da kiralandı. (29 > 

28) TÜLBENTÇİ Irmak, Röportaj, İstanbul, Sabah Gazetesi, Agustos 1991. 
29) BİLGİN Dinç, Röportaj, İstanbul, Sabah Gazetesi, Aralik 1991. 
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22 Nisan 1985 yılında "Sabah"ın ilk sayısı yayınlandı. 

O dönemdeki mali yapısı pek güçlü olmayan gazetenin tanıtımı ve 

reklam kampanyaları için harcanan paralar çok büyüktü. 

Ancak ilk gün basılan gazetenin yarısı satılamadı. Çünki 

basılan gazetelerin yarısı bozuk çıkmıştı. Bozuk olmayan diğer 

yarısı da büyük kentlerde fazla satılamamıştı. Daha çok taşrada 

ilgi görmüştü bu gazete. Gazete yöneticileri ilk anda büyük bir 
-

şok geçirdiler ve ertesi gün baskı adedini yarıyarıya azalttılar. 

(Tiraj, 300 bine çekilir). Fakat bu kez de gazete birçok yerde 

bulunamadı. Bu yöneticilere çok büyük bir moral kazandırdı ve 

önceki şokun çöküntüsünü atlatmalarına neden oldu. (3 0) 

Ardından Yeni Asır da !stanbul'da çıkartılmaya başladı. 

Fakat yeterli kapasitede makina parkı kurulamadığından atılan 

bu yanlış adım, gazetenin ülke çapında yeteri kadar tutulama

masına neden oldu. Oysa henüz yepyeni olan Sabah, oldukça bü

yük satış yaparak iyi bir başarı sağlıyordu. 

Yeni Asır'ın "Sabah"ın başarı çizgisinin çok gerisinde 

kalması, bu gazetenin ülke genelindeki tirajının sıfıra inmeden 

kapatılmasına·ve yalnızca "Ege Bölgesi"nde devamına neden ol

muştur. (3 l) 

Artık !stanbul'da sadece "Sabah Gazetesi" yayınlanıyor

du. Sayfa sayısı az, fiyatı da piyasadaki diğer gazetelerin 

çok altında olan gazete, tirajda büyük bir başarı sağlamaktay

dı. 

30) BİLGİN Dinç, Röportaj, İstanbul, Sabah Gazetesi, Aralık 1991 
31) BİLGİN Dinç, Röportaj, İstanbul, Sabah Gazetesi, Aralık 1991. 
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Bu çok fazla sürmedi ve tam gazetenin birinci yıldönümün

de Rahmi Turan ekibinin bir kısmını da yanına alarak gazeteden 

ani bir kararla ayrıldı. Bu ayrılışı ilk önce gazetede büyük 

bir şok etkisi yarattı, fakat ·çok geçmeden bu şok yönetici ve 

çalışan kadro sayesinde gazete yayına devam ~tti. 

İşte bu ayrılış, Sabah'ın geleceği açısından çok önemli 

idi. Gerek "Bulvar" ._tipi gazetelerin yayın hayatının pek uzun 

sürmemesi ve gerekse gazete sahiplerinin ısrarlı tutumları gi

bi faktörler, gazetenin tipinin ve içeriğinin değişmesine ne

den oluyordu. Giderek kendini toparlayan gazetenin kamuoyun

daki imajıda değişmeye başlıyordu. (32 ) 

3.2. SABAH'IN DE~İŞİMİ 

Dürtyüzbinin üzerinde bir okuyucu tabanına sahip olan 

gazete bu ayrılışın ardından okuyucuya birşey hissettirmeden, 

onu kaybetmeden, bir yerlerden alıp başka bir noktaya çekmenin 

tecrübesini yaşamıştır. 

İlk olarak, piyasada hızla sürmekte olan promosyon yarı

şının içinde·yerini almıştır. Fakat bu yarışın amacı; salt ga

zetenin satışını artırmak değil, eski ürünün niteliğini değişti

rirken, yeni ürünün eskisinden fazla beğenilmesini sağlamaktır.(35 

Bu açıdan bakıldığında yapılan her promosyon Sabah'ta çok önem

li tortular bırakmalıydı. 

Nitekim öyle oldu. Sabah Gazetesi promosyonlar s~yesinde 

meydana gelen bu önemli tiraj artışını iyi kullanmayı başardı. 

32) Göngör Mengü ile röportaj, Sabah Gazetesi, İstanbul, Aralık 1991. 
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Bu arada gazete eski çizgisinden yavaş yavaş sıyrılıp, yeni 

bir kimliğe bürünmeye başladı. Daha önce gazetede fazlayısla 

yer alan kadın, cinsellik ve magazin türü haberler azalmaya, 

siyasi ve ekonomik boyutlu haberler artmaya başladı. 

Ardından ilk olarak Ferit öngören ile köşe yazıları ya

yınlanmaya başlanmış bunu Güngör Mengü ve daha sonra Güneri 

Civaoğlu'nun yazıları izlemiştir. Daha sonra diğer yayın kuru

luşlarından transfer edilen önemli yazarlar, araştırmacılar, 

sanat ve edebiyatçılar da "Sabah''ta yazılar yazmaya başlamış

lardır. Bundan başka ülkemizdeki basın sektörü açısından hay

li ilginç olan bir olay da gerçekleştirilmiş; birbirine zıt 

görüşleri savunan yazarları aynı gazete içinde buluşturan bir 

gazete olma kimliğini de almıştır. 

Bu değişimler sayesinde ''kolay gazeteyi sevdiğini sanan 

yeni ve büyük bi~ okuyucu kitlesini kazanmıştır~••sabah'ın bu 

değişim sayesinde kazandığı bu önemli okuyucu kitlesi daha son

raki dönemlerde bu gazetenin temel direğini oluşturmakla bera

ber onu daha büyük ve farklı kesitlere ulaştırma zeminini de 

sağlamıştır~ 

3.3. SABAH'ın BÜYÜMESİ 

ülkenin en yetkin ve tanınmış kalemlerinin birer birer 

Sabah'a geçmelerinin, gazetenin okuyucu kitlesinin artmasında 

ve okuyucu profilinin değişmesinde hiç kuşkusuz büyük etkisi 

olmuştur. Ayrıca Gazete kurulduktan birkaç yıl sonra teknolo

jik ve gazetecilik alanında düzenli ve sürekli olarak yapılan 
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' 
büyük yatırımlar çok hızlı bir gelişme göstererek, gazeteni·n 

kısa bir süre içinde ülkenin en büyük gazetelerinden biri ol

masını sağlamıştır. 1985 yılında kurulan gazete, 1992 yılı bi

terken basında lider konumuna _ul,:ış~ıştır. 

TABLO I 

GAZETELER ORTALAMA NET SATIŞ (1989-1992) 

~ ''· 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

SABAH 523.212 533.314 539.023 498.597 461.960 630.746 782.237 750.439 

HÜRRİYET 644.281 651. 123 696.054 577. 285 488.431 516.196 572.074 584.583 

MİLLİYET 320.718 261.147 265.218 307.574 319. 771 419.083 491.482 353 .896 
. 

TÜRKİYE 44.281 130.431 185.704 190.898 197.608 467.247 468.283 297.307 

CUMHURİYET 101.693 l19.003 125.780 117.267 117.016 123.081 102. 779 57.618 

GtlNAYDIN 170. 036 195.656 279. 777 266.983 458.737 399.622 93.572 38.879 

TERCÜMAN 290.813 192.885 166.506 118.382 129.055 116 .183 97.473 30.139 

SÜPER TAN 595.580 331.518 227.219 151.923 266.935 187.219 80.753 48.264 

YENİ ASIR 85.245 76.332 75.148 56.949 45. 992 44.956 44.721 47.974 

KAYNAK: Basın İlan Kurumu, 1985-1992. 

Yukarıdaki tabloda da gördüğümüz gibi Sabah gazetesi 

8 yıllık yayın hayatı süresince sürekli artan bir gelişme gös

teriyor. 
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1991 yılında günlük ortalama net gazete satışları için

de Sabah'ın payı %21 iken 1992'de bu oran %5 artarak% 26'ya 

ulaşıyor . ÇİZELGE I 

Di~erleri 

%78 

I / 
/ 

Digerleri 1 / 
z 

%74 .. 

SATIŞLARI İÇİNDE SABAH'IN PAYI 

Sabah %22 

1991 Yılı 

Sabah %26 

1992 Yılı 



TABLO rr 
GAZETELER TURKİYE GENELİ 1992 YILI AYLIK NET SATIŞ TABLOSU 

(t-bnthly Average Net Sales of National Newspapers) 

GAZETELER 0cak/Jan. Şuha t/Feb •. Mart/March. Nisan/ Apd. i. na·y~sİM~y· .ii~-~ .iJu;le Tem./July Ağustos Eylill Ekim Kasım TQ.PLAM 

SABAH 667.242 780.412 742.260 675.943 633.370 633.370 627.434 670.976 149.890 722.950 1.274.367 795.439 % 26 

BUGUH 212.988 221.043 215.504 202.259 184.884 189.843 205.800 209.764 183.496 179,188 135.325 194,554 

F0T0MAÇ 54.513 70.024 87.105 97. 951 · 90.006 119.230 147,582 186.859 142.788 109.382 90.418 108.252 

' 
YENİ ASIR(-Ege) 39.033 38.117 . 40. 701 •41. 179 43. 779 51. 701 · 55.571 70.470 57.838 47.787 41.541 47,974 

ımn1 GRUP 973. 776 1.109.596 1.085.570 1. 017 ~332 1.063.647 994.144 1.031.307 1.138.069 1,034.012 1.059.307 1.541.651 l.095.310 •% 39 
[i 

HURRlYET 584.250 651.268 642.969 587.062 542.797 527.807 520.648 555.512 559.556 619.579 644.968 584.583 

MİLLİYET 395.582 395.958 337.872 344,991 334.312 324.312 314.912 292.665 %4.541 394.229 393.307 353.896 

T0RK1YE 342.328 302.910 307.303 272.532 270.650 276.985 283.395 292.693 304.785 312. 777 30~.026 297,307 

MEYDAN 187.248 175.640 161.495 157.392 156.371 135.666 169,935 167,326 159.417 143,234 203. 716 165,221 

F0T0SP0R 106.000 85.148 78.661 92,348 114.593 129,953 152.083 76.768 128.118 113.029 88.830 ıos:957 

CUMHURİYı::T 47.057· 41.232 42.395 54.084 66.135 65.743 63.286 68.148 65.018 62.288 58.420 57.618 

SUPER TAN 48.386 48.184 35.418 31.444 48.904 50. 776 53.880 55.611 54.716 55.252 48.334 48,264 

YENİ GUNAYDIH 52.141 46.856 41.388 38.634 42.863 42.259 36.422 35.958 30.027 31.931 29,197 38,879 

l'ERCUMAN 24.620 22.235 61.137 43.680 32.826 23.585 22.050 21.057 22.287 20.860 37,095 30,139 

Genel TOPLAM 2.777,165 

1992 YILUIA. GÖRE .. 
GilnlUk Ortalama Net Gazete Satış Tablosu ve Tilin Sabah Grubunun Pazar Payı 

KAYNAK: Basın İlan Kurumu 1992 
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Yukarıdaki tablodaa.a görüldüğü gibi Sabah Gazetesi 1992 

yılı Ocak ayından 1992 Kasım ayına kadar ülke genelindeki gaze

te satışları içinde %26 1ık bir pay kapmakta •• Sabah Grubunun 

sahip olduğu tliğer gazetelerle birlikte pazardan kaptığı pay 

ise %39'dur. Bu oran bize Medi Grubun yaklaşık olarak basın pi

yasasında %S0'ye varan bir paya sahip olduğunu gösteriyor. 

Sabah Gazete.si' nin bu kadar hızlı büyü,mesinde -promosyon

olayının çok büyük olan etkisinden söz etmemek olanaksızdır. 

"Promosyon Türk basınında bir gazete için insanlara gazete 

satmanın ve okutmanın bir aracıdır 11 diyor Zafer Mutlu •.• Sabah 

Gazetesinin bu aracı iyi kullanmayı bilen bir gazete olduğunu 

yüksek tiraj ve gelirlerindeki büyük artışlardan anlamaktayız• 

örneğin; Gazete, 1989 yılına kadar yaklaşık 450 bin sa

tan bu yılın Kasım ayında vermeye başladı. Oxford Ansiklopedi

·1eri ile birden 700 binlerde satmaya başlıyor. Daha sonra ga

zetenin tirajının, devamlı olarak verilen promosyonlarla 800 

binlere çıktığını ve 1990 yılında ise milyona ulaştığını görmek

teyiz. 

ÇİZELGE II 

GAZETENİN BÜYÜMESİNİN REKLAM GELİR İLİŞKİSİ 

' · 
:t · .. ir-.. ;_ 

j' 

~-.· 
: · .... : 

,ı-- -~. _ _ _..:._---- ----· 

:·\) ~_} 
,.; -

KAYNAK: Gallup Kamuoyu Araştırması, 1991 Yılı 

Tıpkı dünyanın diğer 

ülkelerinde olduğu 

gibi Türkiy"e'de de 

bir gazetenin büyü

mesi, sağladığı rek

lam gelirlere bağ

lıdır. 
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AYLAR 

SABAH +Hürriyet 

1989 dan itibaren Sabah'ın giderek Hürriyet gazetesi ile pazar paylarının eşitlendiğini ve 

1992 yılında bu eşitliğin çok az da olsa Sabah Lehine geliştiği görülmektedir. 
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Sabah Gazetesini Net Satışı en büyük rakibi olan Hürriyet'le kıyaslandığında 

Hürriyete oranla daha istikrarlı ve net satışlardaki düşüşlerin de daha az ger

çekleştiği görülmektedir. Hürriyetin net satışlarındaki büyük düşüşlerde Sabah'

ın satışlarının etkisi söz konusu olabilir. 

KAYNAK: Sabah faaliyet raporu, 1992. 
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1989-1 992 TOPLAM GAZETE SATIŞLARI VE 
SABAH SATIŞ GRAFİGİ 
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AYLAR 

□-- GENEL TOPLAM o -- SABAH 

Sabah Gazetesi'nin satış grafiği, genel gazete satışlarına oranla sürekli artarak 

büyük bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Toplam Gazete satışları büyük durgun

luk gösterirken Sabah'taki artışlar ve düşüşler yine de bu durgunluğun üzerinde 

bir oranda gerçekleşmektedir. 
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1 



Aylar 

Mart '90 

Nisan '90 

Mayıs '90 

Haziran '90 

Temmuz '90 

Ağustos '90 

Eylül '90 

Ekim '90 

Kasım '90 

Aralık '90 

SABAH ve HURRİYET GAZETELERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI 
(Mart'90-Ma.rt'91 devresi) 

GUnlü,k o;ı::ıtalama net sat1.şlar(l) 
Cost P:e~; :ı;ıthousand-TL <2 ) 

RenkT,i; • , ' SiXah & Beıa.z 
.> 

Sabah HUrriyet'. FARK Sabah Hq:ı:ı·;ı:;ı:ilet: Saha,h Hü,priyet 
' 

'ı565'.i958 472.750 93.208 '309 355 133 148 

543.022 530.911 12.111 322 31.6 138 132 

571.587 . 450.476 121.111 367 444 157 189 

492.092 455.184 36.908 427 439 183 187 

525.862 494.288 31.574 399 405 171 172 

684.340 534 .182· 150.158 307 .374 132 159 

671.522 555.258 116.264 387 450 164 180 

676.335 517.928 158.407 384 483 163 193 

886.866 519.969 366.897 293 481 124 192 

977.464 609.400 368.064 266 410 113 l.64 1 
iV ---------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

Ocak '91 879.204 585.304 293.900 353 513 142 205 

Şubat '91 835.635 585.181 250.454 371 513 150 205 

Mart '91 917.522 553.418 364.104 338 542 136 217 

AB Cl( 3 ) 163 221 66 88 

25-44 Yaş grubu(J) 156 225 63 90 

Hürriyet'in Pazar ve Pazartesi günleri uyguladığı pahalı tarife (normal tarifeye oranla %6 daha 
yüksek C ~ T hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Sabah tüm günler için aynı tarifeyi uygulamaktadır 

Cost Per Thousand ~ G 
O 

ts~~t✓~mtfiyatı xl~OO - Bin okura maliyet 
. r. a ış veya o ur sayısı 

1) Sabah satışları için kaynak: GAMADA ltd.Şti. Hürriyet satışları için HUR BASIN DA~ITIM A.Ş. 
2) Aylık C P T hesaplarında o ay için geçerlik reklam tarifeleriyle, paydada günlük ortalama net 

satışlar kullanılmıştır • 
3) AB Cl ve 25-44 yaş grupları için CPT hesabında, paydada ilgili gruplardaki okur sayıları kul. 

1 
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2. BÖLUM 

- \ 
, 1. SABAH'IN MALİ-TEKNİK-İDARİ-PAZARLAMA VE DA~ITIM YAPISI 

1.1. SABAH'IN MALİ YAPISI 

Bir işletmenin istikrarlı şekilde gelişebilmesinin ilk 

koşulu girdilerinin yani gelirlerinin giderlerinden sürekli ar

tan oranda fazla olmasıdır. Yapılan yatırımlar (gayrımenkul, 

tesis, makine parkı vb) kuşkusuz mal varlığında öiemli artış

lar sağlar. Ancak bu yatırımlar her an paraya çevirmek için 

değil, işletmenin gelişmesi ve sürekliliğinin garantisi olma

sının temelidir. 

Bir işletmede en büyük tehdit kısa vadeli "Ticari ve 

Finansal 11 borçlardır. Mutlaka karşılığı yine ticari ve finan

sal alacaklarla veya nakitle sağlanmalıdır. 

Kısa vadeli borçlar arttıkça eğer nakit karşılığı yok

sa dengeler bozulabilir. Kuşkusuz dönen varlıkların varlığı 

ra.hatlatıcı unsur olarak görülse de bu dönen varlıklar içeri

sinde belirleyici olan kısa vadeli ticari alacaklardır. 

Bu noktada Sabah Yayıncılık A.Ş. 'nin 1988-1989-1990 

yılları mali.portresine bakalım. 

1988 

Net Satış: 507 bin( 33 ) 

İlan Geliri: 14.728.000.000.-(34 ) 

Kısa Vadeli Borçlar:20.843.000.000.-(35 ) 

Dönen Varlıklar: 18.628.000.000.-(36 ) 

33) 90-SFR. s. 11 Tab. 2. 
34) 90-SFR. s. 13 Tab. 1. 
35) Bilanço (Menkul Kıymetler). 88-89-90-91 yılı) 
36) Menkul kıymetler Borsası, Sabah Gazetesi Bilançosu, 88-89-90-91 yılı 
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Yukarıda gör.üldüğü gibi kısa vadeli borçları karşılaya

cak dönen varlıklar yoktur. Aynı zamanda bu dönen varlıklarda 

11.211.000.000 lira ile kısa vadeli .alacak ve 4.232.000.000 

lira ile stoklar vardır. Bir yayıncılığın sürekliliğini sağla

mak için stokları muhafaza etmek şarttır. Dolayısiyla 1988 

yılı Sabah Gazetesi adına pek fazla parlak bir yıl olmamış. 

Yine bu döne~de baskı kapasitesi gazete/saat olarak 210 

milyon liradır. Duran varlıklar ise 16.363 milyondur. Bunun 

tamamına yakın bir ·kısmını maddi duran varlıklar oluşturuyor. 

(Makine parkı, gayrımenkul vb) Aynı dönemde 4.484 milyon uzun 

vadeli borcu olduğu da görülmektedir. Yani duran varlıklarıyla 

birlikte sorun çözülebilir gibi görülmektedir. 

~ 

Oysa "işletmenin gelişmesini sağlamak II temel hedef olduğu 

ilkesi göz önüne alındığında ne makina parkı ne de gayrımenkul

ler nakde çevrilemediği zaman (bu kolay olmaz) yatırım ve ge

lişme durur. 

1989 Yılı Değerlendirmesi: 

Net Satış: 481 bin( 37 ). 

(38) 
İlan Geliri~ 31.265.000.000.-

Kısa Vadeli Borçlar : 23.352.000.000.-( 39 ) 

Dönen Varlıklar: 23.600.000.000.-( 4 0) 

Yukarıda görüldüğü gibi net satışlarında 26 bin azala-

rak bir düşüş meydana gelmiştir. İlan gelirlerinde ise 16.537 

37) 90 yılı SFR. s.11 Tablo 2. 
38) 90 yılı SFR. s. 11 Tablo 2. 
39) 90 yılı SFR. s.13 Tablo ı. 

40) 90 yılı SFR. s.13 Tablo ı. 
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milyar artış olup ters orantılı bir durum meydana gelmiş bulu

nuyor. Basın sektöründe ilan gelirlerinin artışı net satış ile 

doğru orantılıdır. Çok satarsanız çok ilan alırsınız. 1989 yı

lında ise bunun tersi görülmektedir. 

Aynı yıl yatırımlar sürüyor ve duran varlıklar %35{ 4l) 

artış gösteriyor. Bu dönemde kısa vadeli borçlarda en büyük 

payı yine finansal borçlar oluşturuyor. Dönen varlıklarda ise 

kısa vadeli alacaklar hemen hemen hiç artış gösteremezken 

stoklar %100'e varan bir artış gösteriyor. Görüldüğü gibi ya

tırımlar büyük bir hızla sürmüş (Medya Plaza Tesisleri ve ma

kina parkı) % 135 artış göstermiş, gelir-gider arasındaki 

açık kapanmıştır. 

1988 yılı "borç-alacak" arasında açık varken 1989 yı

lında satış düşüyor, yatırım artıyor, stoklar artıyor ve 

açık kapatılıyor. İlan gelirleri artıyor, fakat buna rağmen 

"uzun vadeli" borçlar yani "finansal borç" 1988 yılına oranla 

1989 yılında dört kat artıyor. Bu bir anlamda kredi alındığı

nın göstergesi durumundadır. Ancak bu finans, "kısa vadeli 

finansal borç ve stoklar ile maddi duran varlıklar" arasında 

paylaşılıyor. 

Elde edilen kaynağın "temel duran varlıklar"daki artış 

oranına ulaşamıyor. Yani tamamını yatırıma (19.887 milyon) 

aktarsanız bile 1988 yılına oranla %100 artış olabilir. Oysa 

bu oran sadece %135'dir. 

41) SFR. 1990, s. 19. 
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"Kısa vadeli alacaklar 0 degişmezken "kısa vadeli finan

sal borç"lar artıyor ve yıl sonu itibarı ile önceki yılın açı~ı 

kapatılıyor. Aynı dönemde.öz varlıklar da artıyor. Bir önceki 

yıl (1988) dikkate alındıgında bir yıl içinde bu noktaya gelmek 

pek mümkün görünmüyor. Ancak yine de bilanço hesaplarına göre 

1989 yılında 1988 yılına oranla bir düzelme görülmektedir. 

1990 Yılı De~erlendirmesi: 

Net Satış: 637 bin <42 ) 

İlan Gelirleri : 89.073.000.000.-< 43 ) 

Kısa Vadeli Borçlar 

Dönen Varlıklar : 

67.684 milyon 

64. 859- milyon. 

Net satışlarda bir önceki yıla göre artış oranı %32'nin 

üzerindedir. İlan gelirlerinde ise bir önceki yıla göre artış 

oranı yaklaşık 43 mislidir. 

Duran varlıklar% 115 artış göstermiş ve baskı kapasi

tesi de% 30 artarak 210 bin gazete/saatten 280 bin gazete saate 

ulaşmış ve aynı zamanda modern bir tesise de kavuşmuştur. 

11 Kısa·Vadeli Borçları 11 64.859 milyon. Bunun 44.659 milyon 

lirası finansal borç olmakla beraber 8.793 milyon lirası ticari 

borç. Finansal borç 1989'a oranla 2.78 kat artmıştır. Ticari borç 

ise 3.35 kat artmıştır. Ancak dönen varlıkları bu dönemde toplam 

2.86 kat artarak 67.684 milyon olmuştur. Bundan da en büyük pay 

kısa vadeli ticari alacaklardır ve 1990 yılında 34.519 milyona 

ulaşan alacaklar 3.01 kat artmış görünmektedir. 

42) 90 yılı SFR. s. 11. Tablo 2. 
43) 90 yılı SFR. s. 13. Tablo 1. 
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1990 yılında stoklar büyük artış göstermiş yaklaşık 

% 270 oranında artmış ve 22.884 milyon liralık bir varlığa 

ulaşmıştır. Aynı dönemde duran varlıklar da 1.12 kat artarak 

81.790 milypn olmuştur. Bunda da en büyük pay yapımı sürmek

te olan Medya Plaza tesislerinindir. (Gazete 1991 yılında 

Medya Plaza tesislerine taşınmıştır). 

Ancak 64.859.milyon lira olan kısa vadeli borçların 

içindeki ticari ve finansal borç yaklaşık 53.452 milyon li

radır. Bu borç kısa vadeli alacaklardan 17.112 milyon lira 
-~ 

fazladır.· Stoklar ve yatırımlar anında nakde çevrilebilir, 

olsalar dahi bu;tesislerin ve işletmenin sürekliliği açısın

dan tahdit unsurudur. 

üstelik aynı dönemde uzun vadeli finansal borçlarda 

da azalma görülmüş (%15 oranında) yani bir yıl önceki miktara 

göre kredi olarak·daha az bir kaynak kullanılmış. Buna rağmen 

öz varlıklar önemli oranda artmış (yaklaşık 3.45 kat). Bunda 
.. 

da önemli payı ödenmiş sermaye ve dönem karı olarak 11.549 

milyon oluşturuyor. 

1988-1989-1990-1991 yılları göz önüne alındığında bi

lanço hesabı üzerinde avantajlı bir gelişme göstermiş görünü

yor. Ancak dönemlerarası satış, ilan geliri, borçlanma vb. 

olgular gözönüne alındığında bu görüntünün çok parlak olduğu 

söylenemez. 

Zor bir dönemde gelişme sağlayabilmek için kaynakların 

kuvvetli olması gerekir. Oysa görünen tek kaynak krediler ki 
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bu da 1990'da daha azalmıştır. Satış ve il&n gelirleri arasın

da da çelişki oluşturan bir ters orantı söz konusudur. Satış 

azalırken %10 oranında ilan geliri artıyor. Satış% 35 artar

ken %80 oranında ilan geliri artıyor. Ustelik ticari ve finan

sal borçları karşılayacak nakit 1991 yılı dışında borcu karşı

lamayacak durumda. Yani eldeki stokların çıkartılması, yatırı

mın durdurulması ve daha fazla uzun vadeli borçlanarak kredi 

kullanılması gerekirken 4 yıllık genelleme içinde bütün bunlar

da ters orantı var. Ticari ve finansal borçları karşılayacak 

yeteri kadar ticari alacak yok. Stoklar, yatırımlar, özvarlık

lar ve makina parkı artıyor. Kredi kullanma oranı düşüyor. 

Bilançodan görülen gelişmeye göre tam tersi bir durum söz ko

nusu olmaktadır. 

1991 Yılı Değerlendirmesi 

Net Satış : 785 bin 

İlan Geliri : 200.1000.000.000.-

Kısa Vadeli Borç 

Dönen Varlıklar 

113.337.- milyon 

142.327.- milyon. 

Net satışlar bir önceki yıla göre yaklaşık %23'ün üze

rinde artış göstermiş. 

İlan gelirleri ise yaklaşık 1.3 kat artış göstermiş. 

Ancak 88'den gelen süre içerisinde devamlı artış görünmesine 

rağmen istikrarlı değil. Şöyleki 1990 yılında -'. %32 olan net 

satış artışı 1991 de %23 olarak kalıyor, oranlarsak artış ol

masına rağmen aynı istikrarda değil %9 oranında eksilme var. 

İlan ve reklam gelirlerinde ise artış oranı bir önceki yıla 
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\ 

göre daha az. Gazete satışlarındaki artış oranında düşüş olma-

sına rağmen ilan gelirlerindeki artış oranındaki düşüşün daha 

fazla olması dikkati çekiyor. 

Kısa vadeli borçların temelini 68.615 milyon ile Fi

nansal borçlar teşkil ediyor. Yine ticari ve diğer kısa vade

li borçların toplamı ise 20.247 milyon dolayısıyla ilk ele 

alınması gereken öd.emeler bunlardır. 

Aynı dönemdeki dönen varlıklarda en önemli pay 75.448 

milyon ile K.V Ticari alacakların. Diğer kısa vadeli alacak 

17891 milyon dalayısıyla kısa vadeli borçları karşılayan, dö

nen varlıkları vardır. Bu dönemde bütçe olumlu anlamda geli

şiyor. 

Ancak stoklarda artış olmasına rağmen önceki yıl lara 

göre oranı çok düşük. 

Yine bu dönemde yatırılan %100'ün üzerinde artış gös

tererek 244.471 milyon oluyor. Bütün bunları karşılamak için 

bir önceki yıla oranla yaklaşık 5 kat daha fazla uzun vadeli 

borçlanma yapılıyor. 

1989 yılına göre 90 yılında uzun vadeli borçlanma aza

lırken 1991 de 5 kat artıyor. Bu finansal kaynak tamamen ya

tırıma dönük kullanılıyor. 
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TABLO-IV 

SABA.l:l YAYINCILIK A,Ş. SABAH GAZETESİ BİLANÇOSU (1988-1995) 

BİLANÇO (COMPARATIVE BALANCA SREETS) 

DÖNEN VARLIKLAR (CUR.RENT ASSETS) 

Hazır Değerler (Cash) 

Menkul Kıymetler (Marketable Securities}(Net) 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Aecounts Receivable)(Net) 

Diger Kısa Vadeli Alacaklar (Other Receivables}(Net) 

Stoklar (Inventories)(Net) 

DURAN VARLIKLAR (FIXED ASSETS) 

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar (Accounts Receivable}(Net) 

Diğer Uzun Vadeli Alacaklar (Other Receivables)(Net) 

Finansal Duran Varlıklar (Financial Assets}(N~t) 

Maddi Duran Varlıklar (Tangible Assets) 
. . 

Birikmiş Amortismanlar (Accumulated Depreciation)(-) 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Intangible Assets)(Net) 

Diğer Duran Varlıklar (Other Fixed_Assetst) 

AKTİF TOPLAMI (TOTAL ASSETS) 

KISA VADELİ BORÇLAR (SHORT-TERM LIAllILITIES) 

Finansal Borçlar (Financial Borrowings) 

Ticari Borçlar (Accounts Payable)(Net) 

Diğer Kısa Vadeli Borçlar(Other Short-term Liabilitles) 

Alınan Sipariş Avansları (Advances From Customers) 

Borç ve Gider Karşılıkları(Provisio.ns fer Payables and Accrued Expenses) 

UZUN VADELİ BORÇLAR (LONG-TER.~ LIABILITıES) 

Finansal Borçlar (Finansical Debts) 

Ticari Borçlar (Long-term Accounts Payable)(Net) 

Diğer Uzun Vadeli Borçlar (Other Long-term Liabilities) 

Alınan Sipariş Avansları (Advances From Customers) 

1988 

18.628 

510 -.-
11.211 

931 

4.232 

16.363 

180 

365 

708 

19.532 

(4,636) 

126 

88 

34.991 

20.843 

14.987 

2.227 

1.367 

94 

2.168 

4.484 

4.484 

-.--.--.-
Borç ve Gider Karşılıkları (Provisions for Payables and Accrued Expenses) 

Kıdem Tazminatt Karşıltkları (Reserves for Severance Payments) 

-,-
-,-

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Other Payables and Accrued Expenses) 
ÖZSERMAYE (SHAREHOLDERS' EQU~TY) 

Ödenmiş Sermaye (Paid-in Capital) 

Emisyon Primi(Capital Surplus} 

Yeniden Değerleme Değer Artışı(Revaluation of Assetst) 

Yedekler (Retained Earnings) 

Net Dönem Karı (Zararı) (Net Profits)(Loss) 

Geçmiş Yıllar Zararları (Accumulated Deficits} 

PASİF TOPLAMI (TOTAL LIABILITIES) 

GELİR TABLOSU (COMPARATIVE INCOME STATEMENTS) 

Net Satışlar (Sales Revenues}(Net} 

Satışların Maliyeti (Cost of Goods Sold) 

BRUT SATIŞ KARI (ZARARI)(GROSS PROFIT)(LOSS) 

Faaliyet Giderleri (Operating Expenses) 

Diğer Faaliyet Gelirleri (Other Operating Revenues) 

Diğer Faaliyet Giderleri (Other Operating Expenses) 

Finansman Giderleri (Financial Expenses) 

FAALİYET KARI (ZARARI) OPERATING PROFIT)(LOSS) 

Olağanüstü Gelirler ve Karlar (Extraordınary Revenues and Profits) 

Olağanüstü Giderler ve Zararlar (Extraordtnary Expenses and Deficits) 

DÖNEM KARI (ZARARI) (PROFITS BEFORE TAXES)(LOSS) 

Ö.Vergi ve Diger Y,Yükümlillilk (Ta~es Payable and Other Lagal Obligations) 

NET DÖNEM KARI (ZARARI)(NET PROFITS)(LOSS) 

Dağıtılan Toplam Temettü(Total Dividends Disributed) 

* Kaynak: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sabah Gazetesi Bilan;osu. 

-.-
9.664 

5.375 

-.-
1.319 

490 

2.480 

-,-

34.991 

52.047 

33.381 

18.666 

ll, 135 

2,311 

842 

5.816 

3,184 

58 

-.-
3,242 

762 

2,480 

2,132 

TL Milyon (Million) 

1989 

23,600 

894 

-.-
11.458 

832 

8.369 

38.205 

188 

348 

789 

46,398 

(9,920) 

339 

63 

61.805 

23,352 

16.044 

2.623 

793 

202 

3.690 

19.887 

19.887 

-,-

-,-
-,-
-.--.-

18.566 

12.000 

-,-
3.070 

838 

2.658 

61.805 

91.208 

55.885 

35,323 

21.088 

424 

599 

10.952 

3.108 

-,-
-,-

3.108 

450 

2.658 

2,314 

1990 

67.684 

1.984 

-.-
34.519 

1.821 

22.884 

81. 790 

152 

348 

1.204 

101.354 

(21,802) 

534 

-.-
149.474 

64.859 

44,659 

8.793 

898 

290 

10:219 

17.811 

16,648 

-,-
-,-
-,-

1.163 

l.163 

-,-
66.804 

48.000 

-.-
6.090 

1.165 

11,549 

-.-
149.474 

227,137 

132.675 

94.462 

50,156 

286 

190 

26,798 

17.604 

1.626 

2.411 

16.819 

5,l70 

11.549 

10.522 

1991• 

142.327 

J.052 -.-
75,448 

17,891 

25.091 

226.205 

-.-
154 

20.761 

244.471 

(42,265) 

766 

2,318 

368.532 

113.337 

68.615 

14.612 

5.635 

331 

24.144 

86.508 

81.714 

-.-
-.-

4.794 

4.794 

-.-
168.687 

100.800 

-.-
37.087 

11.877 

18.923 

368.532 

569.195 

340.499 

228.696 

12~.342 

5.045 

3.036 

74.199 

27,164 

-.-
-.-

27.164 

8.241 

18,923 

17,166 

ı. 



- . 
\ 

-33-

1.2. SABAH'IN TEKNİK YAPISI 

Sabah Gazetesinin hazırlanma sisteminde bilinen klasik 

cihaz ve yöntemler (daktilo makinaları, elle. pikaj, montaj iş

lemleri)_ kullanılmamaktadır. İletişim çağının hızına ve düze

yine uygun, son derece gelişmiş çok geniş imkanlara sahip bil

gisayarlı teknolojiden yararlanılmaktadır.<44 ) 

Tüm haberler·· v.e yazılar muhabirler ve yazarlar tarafın

dan doğrudan doğruya bilgisayar ekranlarına yazılarak sistemin 

belleğine depo edilir. Ayrıca gazete dışındaki kaynaklardan, 

haber ajanslarından gelen yazı veya resim formundaki tüm bilgi

ler de digital hale getirilerek sisteme alınır. 

Her türlü formdaki dia-pozitif, negatif ~eya opak-renkli 

resimlerin renk ayırımları, ölçülendirilmeleri, ton ve renk dü

zeltmeleri"Flatbed Smart Scanner" ve "Softproof Viewer" olarak 

anılan son derece gelişmiş elektronik cihazlarla yapılıp, kont

rol edilip, sayfaya girecek hale getirilerek saklanmaktadır~45 ) 

Çok hızlı çalışan ve yüksek kalitede sonuçlar sağlayan 

bu cihazlar, çalışma kapasitesini ve verimini büyük ölçüde art

tırıp, maliyet ve zamandan büyük tasarruflar sağlamaktadır. 

Sayfalar ise elektronik, tam renkli grafik tasarımı ala

nında en gelişmiş yazılım (Visionary) kullanılarak "Machintosh" 

bilgisayarla yapılmaktadır. 

Sayfa sekreterleri, hazırlanan resimleri, grafikleri, 

renkli zeminleri ve haberleri ekranlarında orjinal renk ve bo

yutlarında görerek, kısa sürede ve en uygun biçimde sayfalara 

44) 1991 Yılı Faaliyet Raporu. s.7 
45) 1991 Yılı Faaliyet Raporu. s. 7 
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yerleştirmektedirler. Tasarımı biten sayfaların baskıyı oluş

turacak dört ana renginin elektronik montajı "Assembler Plus" 

denilen bir cihazla tamamlanır. Daha sonra lazerle pozlandırı

lan sayfaların kaliteli baskı filmleri elde edilir. Bu şekilde 

elde edilen sayfa filmleri page-fax cihazlarıyla Sabah'ın ba

sıldığı bölge tesisleririe iletilir. Bir sayfanın geçiş süresi 

altı dakikadır. (4G\ 

Çok ileri bir teknoloji ile hazırlanan sayfa hazırlama 

sistemi sağladığı maliyet ve kalite avantajı yanında kazandır

dığı Nzaman" habercilik yarışında Sabah Gazetesi'nin önemli 

kozlarından biridir. Bu sayede daha iyi haber değerlendirme ve 

hızla gelişen olayları okuyucuya çok çabuk yetiştirebilme ola

~aklarına sahiptir. <47 ) 

Sabah Gazetesi Türkiye genelinde beş ayrı ilde basım 

ve dağıtım merke~lerine sahiptir. Bu beş il ayrıca bulunduk

ları bölgelerin genel dağıtım merkezi durumundadırlar. Başta 

İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve Elazığ gazete

nin işletme koordinasyonunun temel bağlarını oluşturmaktadır

lar. Gazete; Marmara bölgesine İstanbul merkezinden, İç Ana

dolu'ya Ankara'dan, Ege'ye İzmir·'_den, Doğu Anadolu'ya Elazığ'

dan ve Güney'e ise Adana'dan dağıtılmaktadır. (4B) 

46) 1991 Yılı Faaliyet Raporu. s. 9 
47) 1991 Yılı Sabah Gazetesi Faaliyet Raporu, s. 9 
48) Irmak Tülbentçi ile Röpartaj. Nisan 1992. 
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\. 

1.3. SA~AH'IN İDARİ YAPISI 

tiretim faktörlerinin belirli bir düzen içinde birleş

mesinden oluşan yapıya işletme denir. Basın kuruluşları da birer 

işletmedir. Yapısında bir aksa~a veya eksiklik görüldüğünde ge

ri dönüp yeniden plan yaparak kendini düzenleyen, onaran bir 

sisteme sahiptir. Diğer işletmeler gibi hedef kitlesini her za

man kendi çıkarları-_doğrultusunda değiştirebilir. örneğin; ikin

ci bir gazete çıkarmaya başladığı zaman pazarı değiştirdiği için 

planını ve kadrosunu da tekrar değiştirebilmektedir. Burada amaç 

piyasadan en fazla payı kapmaktır. (49
> 

Basın İşletmeleri de öncelikle kar hedefi olan bir işlet

me olduğundan tıpkı diğer işletmeler gibi idare edilmektedir

ler. Basın İşletmesi birtakım üretim araçları ile işbirliği yap

mak zorundadır. Sürekli belli bir mamülü üretmesine rağmen ga

zetenin yapısı hergün değişmektedir. Hergün değişik bir yazıyı 

gazetenin belli bir yerine koyma zorunluluğu vardır ve belli 

bir zaman süresinde gazeteyi hazırlama gereği duyulur.Gazete

lerde saate karşı bir yarış sözkonusudur. (5 0) 

Basın İşletmesi üretim ve hizmet araçlarını birbirine 

uyumlu bir biçimde kullanmalıdır. Amaçlarını iyi şekilde moti

ve etmek zorundadırlar. 

Kimi gazeteler dikey kimileri de yatay entegrasyon ya

pabilmektedirler. Dikey entegrasyon, bir gazetenin kendi kağı

dını üretip, basıp, dağıtmasına kadar olan işlemlerin tümünü 

içermektedir. Böylece gazete 40-50 sayfalık, kitap gibi bir 

49) İ.Ü.BYYO "Basın İşletmeciliği Ders Notları" 
50) " il il 
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' gazete çıkarabilme imkanına sahip olabilmektedir. Ancak Sabah 

Gazetesinin yapısına baktığımızda "Yatay Entegrasyon"a gitti

ğini görmekteyiz. Yani gazeteyi çıkartırken başka bir gazeteyi 

daha çıkartıyor, hafta sonlarında da bir dergi (ki bu dergiler 

daha sonra ayrı birer dergi olarak yayınlanabiliyor) ve/veya 

aylık, haftalık dergiler de çıkartıyor. 

Sabah Gazetesi'nin idari yapısını "Hukuki Yapı" açısın

dan ~ncelediğimizde, Sabah Grubu ve ona bağlı olarak Medi Grup 

A.Ş. adı altında bir sermaye işletmesi (A.Ş.) olduğunu ve ti

caret kanununa göre yönetildiğini görmekteyiz. 

ripersonel" açısından baktığımızda ise teknik ve idari 

bölümlerinde oldukça uzman sayılabilecek elemanların bulundu

ğunu, gazetenin temel odaklarını oluşturan yerlerde ise dene

yimli ve genç kadrolardan oluşan kişilerin çalıştığını görmek

teyiz. özellikle_yönetici kadrolarında diğer gazetelerin İdari 

yapısına göre genç nesillere oldukça önem verilmiş. 

üst yönetim yapısında ise Sabah Grubunun ve Medi Grubu

nun sahibinin aynı kişi olduğunu ve her iki grubun da "Yönetim 

Kurulu Başkanlığı"nı yürüttüğünü görmekteyiz. Daha sonra ise 

Genel Yayın Müdürü gelmektedir. Ayrıca yönetim kurulunda bulu

nan kimselerin aynı zamanda gazetenin diğer bölümlerinde de 

yönetici veya yazar olarak faaliyet gösterdikleri görülmekte

dir. Bu sistem genellikle ülkemizdeki bütün gazetelerde aynı 

şekilde işlemektedir. Çünkü basın sektöründe bulunan gazeteler 

belirli grupların tekelinde oldukları için yönetimleri de pek 

farklı olmamaktadır. 
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Sabah Grubunun "denetleme kurulu" ise bağıms~z bir dış 

denetleme organizasyonu olan "Denet-Touche Ross Denetim A.Ş." 

tarafından yürütülmektedix. (Sl) 

1.4. SABAH'IN PAZARLAMA YAPISI 

Sabah Gazetesi kendisine ait tüm yayınların reklam 

alanındaki potansiy~ljni oluşturmak amacıyla 1989 yılında bir 

."reklam ve pazarlama" kuruluşu olarak "Medi Grup"u kurdu. Böy

lece Türkiye'de bir yayın kuruluşu ilk defa kendi yayınlarının 

reklam ve pazar piyasasındaki konumunu belirlemek için ayrı 

bir şirket kurdu. 

Medi Grubunun işlevi her düzeydeki reklam veren için 

(buna küçük ilanlar da dahil) en elverişli ve yeni reklam ola

naklarını saptayarak, temsil ettiği yayınların en fazla reklam 

almasını sağlamaktır. Bu demektir ki Medi Grup, Sabah'ın pazar

dan en fazla pay kapmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

Medi Grubun reklam-ilan faaliyetlerini yürüttüğü ve gün

lük ortalama 4.3 milyon civarında satışa ulaşan yayınlar, baş

ta Sabah Gazetesi olmak üzere, Bugün ve Yeni Asır Gazeteleri 

ile bazı haftalık ve aylık yayınlanan birçok magazin, moda ve 

mizah dergileridir. 

Medi Grubun günlük ortalama net satış oranı Gameda ve 

Hür Dağıtımın verdiği istatistiklere göre 1989 yılında aşağı

daki tabloda görüldüğü gibidir. (S 2 ) 

51) Sabah Gazetesi Faaliyet Raporu, s. 12. 
52) Irmak Tülbentçi ile Röportaj, İstanbul, Sabah Gazetesi, Ağustos 1991 
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Medi Grubun 1989 yılında reklam piyasasında kapladığı 

yekfln alan oranı %28.S'tir. c53 > 

Kadınlara yönelik·olan magazin ve moda dergilerinin 

net satışı ise yine 1989 yılına göre %33.2'dir. <54 > 

1.5. SABAH'IN DAGITIM YAPISI VE BBD 

Sabah Gazete~i Hürriyet Grubu ile ortaklaşa bir da

ğıtım şirketi kurdu. Bu dağıtım şirketinin adı "Birleşik Ba

sım Dağıtım A.Ş."dir. 

Birleşik Basım Dağıtım, Ekim 1991 yılında faaliyete 

geçti. Daha önce Hürriyet'in dağıtım organı olan Hür Basım 

Dağıtım mevcuttu. Sabah Grubu Hür Basım Dağıtımın %50 hisse

sini satın alarak ve teknik, idari personelinide birleştire

rek "Bileşik Basım Dağıtım"ı kurdular. 

BBD İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Elazığ ve Erzurum'

da bulunan matbalara bağlı bölge tipi bir örgütlenme şeklinde 

işlevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Bursa başta olmak 

üzere genellikle yazlık bölgelerde bulunan büroların olduğu 

"Potansiyel ·Bölgeler"de mevcutturki BBD bu bölgelerde bulunan 

Bölge Müdürlüklerini, kendilerine bağlı taşralara dağıtım yap

malarını sağlamaktadır. 

Birleşik Basım Dağıtım, sekiz yüksek tirajlı gazetenin 

günlük dağıtımını bu şekilde yapıyor. Bu gazeteler Hµrriyet, 

Sabah, Bugün, Fotomaç, Yeni Asır, Günaydın, Tan ve Zaman gaze-

53) Medi Grup Tanıtım Kitapçığı, 1991 
54) Medi Grup Tanıtım Kitapçığı, 1991 
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. 
teler.idir. Ayrıca bu . grupların kendi bünyelerinde bulunan der-

gi ve yayınların dağıtımı da Birleşik Basım Dağıtım tarafından 

yapılmaktadır. 

Birleşik Basım Dağıtım'ın en önemli işlevlerinden biri 

de, bayilerden bölge müdürlüklerine ulaşan günlük satış bölge

lerine göre (kesin bir gün önceki, ön sonuçlu, aynı tarihli) 

öncelikli bölgesel ve ikinci aşamada ise Türkiye genelinde da

ğıtımını yaptığı bu gazetelerin dağıtım rakamını(tirajını) 

tesbit etmektir. 

Tüm gazeteler aynı anda beş matbaa merkezinde birden 

basılır ve tesbit edilen protokol ula.şım-teslim saatlerine gö

re, hatlar itibarı ile dağıtım şirketine teslim edilir. Ve 

teslim edilen bu yayınlar bölgelere ve bayilere ulaştırılır. (55 ) 

Sabah'ın birgün sonraki tirajı pazar araştırmalarına gö

re tesbit edilir. Birleşik Basım Dağıtım, teknik olarak matbaa

ların baskı günlerine göre önceden saptama yaparak tahmini bas

kı adetlerini oluşturmaktadır. Ayrıca Birleşik Basım Dağıtım, 

dağıtımını yaptığı günlük gazeteler ve diğer yayınlar için de 

ön ve kesin sonuçlu pazar araştırmaları yaptırarak, kendi tah

minlerini sağlamlaştırır. 

Birleşik Basım Dağıtım gazete iadelerini günlük topla

maktadır. Bugün piyasaya çıkan gazetenin iadelerini ertesi sa

bah, günlük gazete dağıtan araç toplayarak geri döner. Birle

şik Basım Dağıtım, Türkiye genelinde dağıtıcı {baş bayi) veya 

son satıcı (tali bayi) gibi ~atış noktalarına göre örgütlendi

rilmiştir. {56 ) 

55) Aydın Ungan'la röportaj, İstanbul, Birleşik Basın Da~ıtım A.ş. Mart 1992 
~-6) ıı ıı ıı , 
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'1.6. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ 

Sabah Gazetesi, çalışanların üretkenliğini ve bunun sonu

cunda bütün organizasyonun verimliliğini artırmak amacıyla, orta 

kademenin üzerindeki -üst yöneticiye- bağlı- yetkileri çok geniş 

olan "İnsan Kaynakları" adı altında yeni bir üretim birimi kurdu. 

Bu birim, ülkemizde daha önce, özellikle "yabancı sermaye

li" şirketlerde bulunmasına rağmen, herhangi bir basın kuruluşu 

tarafından kurulmadığı_ için, yine Sabah Gazetesi'nin uygulamaya 

başlattığı ilklerden biridir. (S?) 

"İnsan Kaynakları Yönetimi" kuruluş içinde çalışan insan

larla ilgilenip, bu insanl~rın niçin ve nasıl çalıştıkları konu

sunda geniş bilgi ve teknik beceriye sahiptirler. Bu teknik be

ceriler arasında, yan ödemeler, tazminat planlar~nın mekanizma

sını anlamak ve ilgili yasaları, toplu sözleşme prosedürlerini, 

i~e eleman seçme teknikleri, performans değerlendirmelerinin na

sıl yapılacağını ~ilmek de vardır. 

"İnsan Kaynakları Yönetiminin" iki temel hedefi vardır. 

Birincisi; insan kaynaklarının, organizasyonun hedefleri doğrul

tusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, ikinqisi ise 

iş görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki bakımdan 

gelişmelerini sağlamaktır. 

İnsan Kaynakları Biriminin diğer görev ve sorumlulukları 

ise şunlardır. 

- Personel kayıt ve dosyalarının tutulması 

- ücret, maaş yönetimi, sosyal yardımlar ve sosyal hakların sağ-

lanması, 

57) Cezmi Aksoy ile Röportaj, Mart 1993, 
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Sağlık ve t1bbi hizmetler, işçi sağlığı ve işçi güvenliğinin 

sağlanması, 

- İşe alma ve işten çıkartma 

- Personelin özlük hakları (izinler, terfiler vs.) 

- İşçi ve sendika ilişkileri 

- Disiplin uygulamaları, 

- Personelin eğitim ve geliştirilmesi, 

- Şirket içi iletişim, 

- Yönetim Geliştirme, 

- Sosyal hizmetler (yemek, club, seyahat vs.) 

- İş hukuku uygulamalarını.düzenlemek. 

ÇİZELGE IX 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan Kaynaklarının Stratejik Açıdan Planlaması 

örgütsel Gelişme 

Bordro 

l 
. Yan Ödemeler 

Kayıt Tutma 

Çalışanlara 

Yardım 

Programı 

Eleman Araştırma 
Seçme 

Yerleştirme 

Ücret ve 
Maaşlar 

Güvenlik 

Yönetim Eğitimi 
ve geliştiril
mesi 

Çalışanlarla 
İlişkiler 

Uygulamalı 

E~itim 

İç İletişim 
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"İnsan Kaynakları Biriminin" yönetimdeki rolü kısaca 

çalışanların mot~vasyonun.u ve ver.iunini yükseltecek bir ortamın 

yaratılması ve teknik bilg_!Y_i __ sağ~amaktır. Ayrıc~ İnsan Kaynak-

ları Biriminin yöneticisi kendi uygulayıcı ve uzmanlık yetki

lerinin dışında, örgütsel politikayla ilgili konularda diğer 

yöneticiler karşısında işlevsel yetkiye sahiptir. Bütün orga

nizasyona önerilerqe bulunma sorumluluğuna sahip, yüksek dü-

d b . 1 .. . .. tl . t . . ( 5 8 ) zey e ır uzman ro u us enmış ır. 

58) İnsan Kaynakları, Margaret Palmer-Kenneth T.Winters, Rota Yay. 1993. 



1 
M 
~ 
1 

{_l.J 

Departman yetkili tarafından 

onaylanmış Personel Talep 

Formu İnsan Kayn.Müd. 'ne 

gönderilir. 

ŞJ 

İşbaşı günü aday İnsan Kayn. 

Müd.'lüğüne gelir. Giriş iş-. 
lemleri yapılır. Hizmet Akdi 

imzalatıl1;r. 

A 
il 

Adayın işi kabul etmesi ha

linde işbaşı tarihi tespit 

edilir. Hazırlaması gereken 

ev-raklar listesi verilir .• 

(7) 

=> 

=> 

<= 

ÇİZELGE VII 

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİN 
PERSONEL İŞE ALMA PROSEDURU 

(2) 

İnsan Kayn.Müd.lüğü Genel 

Müdür onayını aldıktan sonra 

aday bulur. (Gazete ilanı, 

mevcut başvurular vb.) 

(9) 

Ortantasyon (Genel Müdür ve 

yetkililerle tanışma, binayı 

gezdirme vb.) sonucunda per

sonel departman yetkilisine 

götürülür. 

İnsan Kayn. Müd. 'lüğü pozis

yon ve niteliklere göre üc-

=> 

reti belirler ve adaya bil- ı <= 

dirir. 

(6) 

(3) 

İnsan Kayn.Müd.lüğü aday 

ları mülakata çağırır ve::;:,, 

sonuçta her pozisyon için 

3 aday belirler 

il 
V 

İnsan Kayn. Müd.lüğü ilgili 

departmanla görüşerek müla

kat tarihi tespit eder. 

Başvuru formlarını depart

mana gönderir. 

il 
V 

İlgili departman 3 adaydan 

birini seçer ve İnsan Kayn. 

Müd. 'lüğüne bildirir. 

( 4) 

(5) 



2. SABAH GAZETES!'N!N YAYIMCILIK POLİTİKASI 
~ -- -

2.1. SABAH GAZETESİ'NİN REKLAM - İMAJ - PROMOSYON YAKLAŞIMI 

2.1.1. REKLAM 

Reklam, "tüm sektörlerdeki aktif pazarlama faaliyetlerinin 

bir parçasıdır". Tüm.~ünyadaki reklam; insanların düşüncelerinde, 

tüketim alışkanlıklarında, çocuk besleme eğilimlerinde, seksüalite 

de dahil olmak üzere tüm yaşantılarında eğilim yaratan ve eği-

_limleri etkileyen bir güç konumundadır. (59 )_ -- ------~. 

Reklam olgusuyla karşılıklı etkileşim içinde olan "tüke

ticilik" kavramı da günümüzün en önemli kavramları arasındadır. 

Basında reklam olayına iki açıdan bakmakta yarar vardır. 

Birinci bakış açısında gazetelerin kendi tanıtımlarını yapmak, 

kendi faaliyetlerini duyurmak amacıyla, bir reklam kuruluşuna 

yaptırmış oldukları ve çoğunlukla televizyon reklamı olarak yo

ğunluk kazanan reklamlardır ki bu reklamlar büyük bir kampanya 

şeklinde yürütülmekte ve gazete tarafından büyük bir bütçe ay

rılmaktadır. Yapılan bu türdeki reklam kampanyalarının asıl he

defi gazetenin kamuoyunda iyi bir imaj yaratması veya bunu daha 

da sağlamlaştırmasıdır. Ancak ülkemizdeki mevcut gazetelerin 

reklam-tanıtım filmlerine baktığımızda bunların imaj yaratma 

veya gazetenin kişiliğinin anlatılması gibi işlevler için kul

lanılmasından çok yine vermi~ oldukları promosyonları, bunların 

?9) Görgülü Güventürk, "Basında Ekonomik Bağımlılık" s. 71. 
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' niteliklerini ve niceliklerini sayarak potansiyel bir okuyucu 

çekmek çabası için kullanıldıklarını görmekteyiz. 

Gazeteler promosyonlarını duyurabilmek için televizyon

da 1989 yılında 37 milyar, 1990 yılında 73 milyar, 1991 yılında 

ise 112 milyar liralık reklam harcaması yapmışlardır. Promosyon 

olarak dağıtılan hediyelerin maliyeti bu rakamların dışında 

kalmaktadır. 1991 y~lında 17 gazetenin promosyonlarını duyurmak 

için yaptıkları 112 milyar liralık reklam harcamasına karşın, 

basının 1990 yılına göre günlük ortalama satışlarındaki kaybı 

320 bin 563 adettir. 1991 yılı günlük ortalama satış rakamı ise 

3 milyon 700 bine inmiş durumdadır. ( 6 0) 

Sabah Gazetesi 1991 yılında 24.2 milyar liralık reklam 

harcaması yaparak Hürriyet'ten sonra ikinci sırada reklam har

caması yapan gazete konumuna gelmiştir. Ayrıca 1991 yılında en 

çok reklam yapan ilk 10 firma arasında da yine 10. sıralamada 

yer almaktadır. ( 6l) 

"Reklam"a diğer bakış açısından yaklaştığımızda ise onun 

bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayın kuruluşlarını bes

leyen ve yaşatan temel bir kaynak işlevinde olduğunu görmekte

yiz. Sabah Gazetesi yayına ilk başladığı yıllarda "gazete-rek

lamı" alanında pek iddialı bir konumda değilken, gerçekleştir

diği hızlı büyüme ve bu konuda yaptığı profosyenel çalışmalar 

sayesinde sektördeki 45 yıllık mesafeyi altı senede alarak ge

zete reklam pazarında reklam fiyatlarını belirleyecek kadar 

iddialı bir düzeye gelmiştir. 

60) "Bab-ı Ali Magazin" Dergisi, 15 Mart-15 Nisan 1992, s. 12 
61) "Bab-ı Ali Magazin" Dergisi, 
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Bir gazetenin en çok reklam verilen gazete olmasında o 

gazetenin okur kitlesi, demografik özellikleri ve gazetenin bas

kı kalitesinin büyük önemi'vardır. Sabah'ın reklamlardaki etkin

liğini ortaya koyan önemli bir gösterge de günlük yaşamda önemli 

bir yer tutan "küçük ilanlar" olarak adlandırılan kelime alanla

rıyla, "sosyal ilanlar"daki artışlardır. 

Okur ile gazete arasında oluşan iletişimi gösteren veli

kidite ihtiyacına belirli ölçüde katkıda bulunan bu ilanlar, ga

zete satışlarının artmasında etkili olmaktadır. Sabah bir süre

dir gazete ile birlikte "sarı sayfalar" adlı bir ilan eki vere

rek satışlarını artırma yolunda önemli bir etken daha yaratmış

tır. 

1989 yılında 31.3 milyar lira olan net reklam ve ilan ge

lirleri, 1990 yılı içerisinde yaklaşık üç misli artarak 89 mil-

yar lira olarak gerçekleşiyor. 
' - . --~- --

Ç ! Z ELGE VIII 

SABAH GAZETESİNİN NET İLAN GELİR! 
Net ilan Gelirleri 

(milyar TL) 

11 3.4 

o . --1985 1986 1981 1988 19119 ,.: _, 

KAYNAK: Sabah Gazetesi Faaliyet Raporu 1992. 
r· 

Gazetelerin günlük ortalama net satışlarında ise Sabah 

ilk sıralamada yer almakta, 1991 yılı günlük ortalama net sa

tışı 789.473 bindir. En fazla reklam veren gazete olan Hür

riyet'in ise günlük ortalama net satışı 574.578 bindir. ( 62 ) 
.. 

1 62) Bab-1 Ali Magazin Dergisi, 15 Mart-15 Nisan 1992, s. \2 
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2. 1. 2. PROMOSYON 

Ulkemizde, "satış" sınırlılığı i~indeki gazetelerin satış

larını artırmak amacıyla kullandıkları yöntemlerin en başta ge

leni "promosyon" faaliyetleridir. "Promosyon", bir . gazetenin sa

tışlarının gazeteye kazandırdığı satış hasılatı ve bir o kadar 

da önemli olan yüksek tirajın sağlayacağı reklam kampanyaları

dır.(~~) 

Promosyon, gazetelerin satış rakamlarını, potansiyel 

okurlarla artırma isteğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, geçici 

okurlarla belli bir dönem tirajını yükselten gazeteler, bu sa

yede reklam alma kabiliyetlerini de arttırmaktadırlar. Bundan 

başka "Promosyon Okurunun" gazeteye sağladığı satış hasılatı 

d~ önemli bir unsurdur. Bu hasılat, lotarya için yapılan harca

maların verimli bir gazetede büyük bir bölümünü karşılamaktadır. 

"Gazete satıldığı. değil okunduğu ölçüde bir reklam taşıyıcısı

dır ". 

"Basında Reklama Dayalı Model"in yaygınlaşması, batı ül

kalerine göre kişi başına düşen reklam harcamasının çok .daha kı

sıtlı boyutl~rda olduğu Türkiye'de gazetelerin daha fazla rekla

ma bağımlı hale gelmeleri gibi çarpık bir sonuca yol açmıştır. 

Satış potansiyelinin sınırlı olduğu bir piyasada, diğer gazete

lerden kapılacak sınırlı sayıda okuyucu için gerçekleştirilen 

büyük promosyonlar ve televizyon reklam kampanyaları da basının 

maliyet yükü üzerinde önemli bir baskı oluşturarak ekonomik açı

dan bağımlılığı artırmaktadır. (64
) 

63) Görgülü, Güventürk; Basında Ekonomik Bağımlılık, İst. 1991, s.71 
64) Görgülü, Güventürk; a.g.e., s. 71. 
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Ulkemizde uzun yıllar üç milyonu geçmeyen toplam gazete 

satışlarını artırma çabaları, bir başka yol olan diğer gazete 

okurlarını çekmek ya da ikinci veya üçüncü gazete olarak okura 

ulaşmak şeklindedir. Kısa vadede bu çözüm promosyonla birleşti

rilmiştir. Çok kısa sürede cevap veren bu kampanyaları tiraj 
.. 

savaşının bir sonucudur. Tirajda lider olmanın bir gazeteye ge-

tireceği; prestij ya~ında,o gazetenin reel kazançlara ulaşmasını 
(65) 

da sağlar. . 

Türk Basınında gerçek anlamda promasyonun başladığı yıl

lar, 1960'lı seneler olarak kabul edilir. Türk basınında ilk 

promasyon örnekleri Haldun Simavi tarafından çıkartılan ve ilk 

ofset baskı gazeteler arasında sayılan "Son" gazetesinde görül

mektedir. Bu gazete "magazin türü" gazeteciliğin de ilk örneğiy

di. Daha sonraları bu gazetenin tirajı 300 bine yükseldiği halde 
.. 

kapatılmış, yerine 1968 yılında aynı gazetecilik anlayışı ile 

Günaydın gazetesi çıkartılmıştır. Günaydın ile birlikte promas

yon alıya hızla gündeme geliyordu. Günaydın, okuyucu kitlesine 

bu lotaryalar aracılığıyla birden bire zengin olma umudunu veri

yor ve bununla "insanları ders ve tasadan" uzaklaştırıyordu. 

Böylece Türk Basınında, okuyucu kazanma yöntemleri ara

sında önemli bir yere sahip bulunan promosyon, za.manla diğer ga

zetelere de yansıdı. Daha önceleri basında, küçük kuponlarla kü

çük hediyeler veren, ucuzluk kuponları dağıtmak gibi uygulama

larla okuyucu kazanmaya çalışan gazeteler gerçek anlamda promas 

(66) 
yon faaliyetlerine 1960'lı yılların sonunda başlamışlardır.· 

65) Koloğlu, Orhan; Kamuqyu ve Halkla İlişkiler Doktora Programı. Ders Notları 
1. ti. BYYO, 1990. 

64) Koloğlu, Orhan; a.g.e., 
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Basında kullanılan promasyon yöntemleri 1960'lı yıllar

dan 1980'li yılların ilk yarısına doğru bir hayli kızıştı. 

Promosyon ve televizyon reklamı yarışları, TRT Yönetim Kurulu'

nun bir kararıyla TRT Reklam ' Yönetmeliği'nin değiştirilmesine 

ve promosyona yönelik televizyon reklamlarının yasaklanmasına 

yol açtı. Bu karar gözü kapalı bir yarışa girişen gazetelerin 

hediye {genellikle e~, araba vs) vermelerini engelliyordu. Çün

kü verilen hediye televizyonda duyurulamadıktan sonra satış açı

sından gazeteye pek yarar sağlamıyordu. 

Daha sonra gazeteler bunun yerine kitap, sözlük, ansiklo

pedi gibi daha ucuza mal olan hediyeler vererek bunları televiz

yondan duyurmaya başladılar. Promosyon yarışındaki bu durgunluk 

basın gruplarını maliyet açısından bir miktar rahatlatmakla be

raber kağıt fiyatlarının aşırı ölçülerde artışı gibi nedenlerle 
(67) 

ekonomik krizden kurtaramadı. ·· 

Lotarya basında sürekli olmasına rağmen, televizyonda ya

sağın kalkması ile tekrar dikkat çekmiştir. Bası.nda ekonomik kri

zin doruğa ulaşmaya başladığı 1988 Mart ve Nisan aylarında TRT, 

Reklam Yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle daha önceki yasağı 

kaldırarak, lotarya reklamlarının televizyonda yayınlanmasına 

. . d' (68) 
ızın ver ı. 

Lotaryaların uygulanış biçimi ise üç biçimde gerçekleşmek

teydi. Birinci Gurupta; Daha iyi yaşamın çarpıcı örnekleri ola

rak görülen ev, otomobil, dükkan, mobilya, beyaz eşya ve elektro

nik cihazlar veriliyordu. İkinci Grupta; zihni ile şansını birleş

tirerek sonuçta küçük bir oyuna dönüşen lotaryalar veriliyordu. 

67) Gör~ülü, Güventürk; Basında Ekonomik Bağımlılık, İst., 1991, s. 

68) TRT Reklam Yönetmeliği, (12.7.1988 3 sayılı karar. 19870 sayılı resmi gazete 
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Uçüncü grupta ise daha çok kültürel ağırlıklı olan ansiklopedi 

d - 1. k. t 1 '1. d (G9) ve eger ı ı apar verı ıyor u. 

Bu arada kazananların, kazandıkları hediyelerle ne kadar 

mutlu yaşadıkları da gösteriliyordu. Böylece bir sonraki oyuna 

hem daha fazla oyuncu çekiliyor hem de umutlar bir öncekine oran

la daha diri tutuluyordu. 

Yeniden başlayan bu lotarya yarışı öyle boyutlara ulaştı 

ki elbiselik kumaştan termosifona, deniz motorsikletinden, Avru

pa seyahatine kadar her türlü ihtiyaç günlük gazeteler tarafın

dan gideriliyordu. Hatta normal boyutlardai ev ve arabalar tah

min etmediği için yüzme havuzlu evler vs. verilmeye başladı. 

Bu kampanyaların televizyon reklamlarına yansıy~n yüzü ise gaze

telerin birbirlerine açıkça yanıt vermesi biçiminde oluyordu. 

"Madem öyle, işte böyle" türünden sloganlar ortalıkta uçuşuyor

du. (70) 

Bir ara Hürriyet ve Sabah gazeteleri dozu gittikçe artan 

reklam ve promosyon yarışının engellenmesi için Başbakan ve TRT 

Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundular ancak bu istek g~rçekleş

meyince her iki gazete de yarışa devam ettiler. Gazeteler arasın-

daki bu yarış tüm hızıyla sürerken, Milliyet gazetesinin ger-

çekleştirdiği yeni promosyon, gazetede tiraj patlamasına neden 

olurken, basında da promosyon açısından yeni bir dönem açıyordu. 

"Karton Devri". o güne kadar ortalama 300 bin civarında satılan 

Milliyet gazetesi vermeye başladığı kartonlarla gerçek bir tiraj 

69) Görgülü, Güventürk; "Basında Ekonomik Bağımlılık11 1st. 1991, s. 72. 

7 O) Koloğlu, Orhan; "Kamuoyu ve Halkla İlişkiler Doktora Ders Notları, 1. ti. BYYı 
1990. 
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patlaması yaşıyordu. Verdiği karton hediyelerle altıncı hafta so
. 'ı 

nunda 1 milyon 243 bin satış rakamına ulaşıyordu. 

Bunu diğer gazetelerde uy9"1:1lamaya başladılar ancak Milliyet 

gazetesi maliyetleri biraz düşük tutarak başabaş kurtarabiliyordu. 

Fakat bun~an pek fazla kar elde edilemeyeceğini anlayınca sonuçta 
(71) 

vazgeçmek zorunda kaldı. _ . 

Bu çılgınp.ran0syon yarışı 1991 yılına kadar tüm hızıyla sü

rerken 29 Nisan 1991 1de TRT'nin birinci kanalında "basındaki buna

lımın" ele alındığı bir açık oturum programı yapıldı. Bu toplan

tıya katılan gazete temsilcilerinin, basının yaşadığı bunalımın 

sebeplerinden belki de en önemlisinin "promesyon" olduğundan söz 

etmeleri ve bir an önce buna son verilmesi görüşünde birleşmele

ri, daha sonraki dönemler için bir umut belirtisi oldu. 

Daha sonra Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin yazar

ları kendi köşelerinde promosyonun kaldırılması için birbirlerine 

çağrıda bulundular~ İlk olarak Milliyet gazetesi tarafından orta

ya atılan ve daha sonra Televizyonun birinci kanalında yayınlanan 

program nedeniyle tekrar gündeme gelen promosyonların kaldırılma

sı önerisi üzerine, dört gazete görüşmeye başladı. Bu görüşme Sa

bah, Hürriyet; Milliyet ve Türkiye gazetelerinin temsilcileri ara

sında Mayıs ayında yapıldı, fakat görüşmenin sonucunda promosyo

nun kaldırılması için kesin bir çözüm kararı alınamadı. 

4 Mayıs 199l'de Eskişehir'de Anadolu tlniversitesi'nde ya

pılan bir başka toplantıda da basının sorunları tekrar tartışıldı. 

Bu toplantıya katılan dönemin devlet bakanı -Kemal Akkaya- "pro

mosyon olayına tüm basının birleşerek bir kota uygulamasının bu 

71) Bizim Gazete, Haziran 1991, s. 7 (Gazeteciler Cemiyeti Yayını). 
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k.onuya bir çözüm getirebileceğini, böylelikle reklama giden para

nın basının gelişmesi yolunda kullanılabileceğini" söyledi., (~ı) 

Sabah Gazetesi sahibi Dinç Bilgin, 1992 yılı Ocak ayından 

itibaren promosyon ürünlerine son vereceklerini, bu tarihten iti

baren televizyonda sadece gazetenin imajının yükselmesine yönelik 
'(7 3) 

reklam filmlerinin yer alacağını söyledi.. Ancak aradan geçen 

1 yıllık süre içinde! bu kez boyutları çok daha farklı olan bir 

başka yarış başladı. Ve bu yarış olduğu gibi, tüın gerçekliğiyle 

televizyon ekranlarına yansırken, yazılı basında da büyük çalkan

tılara neden oldu. Gazetelerin verdiği promosyonun adı "Ansiklo

pedi" idi ve dağıtım süresi tam olarak 1 yıl idi. 

özellikle 3 büyük gazetenin promosyonla ilgili tiraj art

' tırma yarışı giderek basit bir ağız kavgasına dönüştü. Televiz

yonda yer alan reklam filmlerinde rakip gazetenin promosyonları-
.. 

nın ne denli kötü olduğuna dair savurulan laflar ve gazete say-

falarında yer alan ve bazan de cevabi nitelikli yazılar birbiri

nin birer taklidi olmaktan öteye gidemiyorlardı. "Benim malım se

ninkinden daha iyi" gibi sözler zaman zaman gazete yöneticileri 

tarafından da kullanılmaya başlandı. 

Ansiklopedi kampanyaları ile iyice kızışan promosyon sa

vaşı, en güzel ansiklopediyi verdiklerini söyleyen gazetelerin 

neredeyte tek konusu olmuştu. öyle ki gazetelerin ilk sayfala

rında artık haber yerine promosyonların tanıtımı yer alıyordu .. 

Promosyon maliyetlerinin toplam 1 trilyon liranın üzerinde oldu

ğu söylenirken 3 büyük gazetenin birbirlerine saldırıları da 

tüm hızıyla devam ediyordu. 

72) Bizim Gazete, Haziran 1991, s. 7 
73) Dina Bilgine Röportaj, Aralık 1991, Sabah Gazetesi. 
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Ansiklopedi savaşının galibi bu olayı ilk başlatan Sabah 

Gazetesi gibi görünüyordu. Bu öyle bir savaştı ki taraflar tüm 

medyayı sonuna kadar kullandıkları gibi, ülkenin aydınlarından 

politikacılarına kadar herkesi bu. oyunda taraf kılıyorlardı. An

cak bu kişiler neredeyse herkesten taraftılar. Bugüh Sabah'ın 

ürününü öven politikacıyı ertesi gün Hürriyet'in ürününü öven 

bir reklam filminde görmek artık çok garip gelmiyordu kimseye. 

İşin ilginç yanı ise, gerek aydınların ve gerekse devlet sıfı

tına sahip bu şahsiyetlerin bir yandan bu savaşa bir son veril

mesi adına öneriler sunup diğer yandan da bu savaşı körükleyen 

kampanyalarda rol üstlenmeleriydi. Bu durum pek anlaşılır gibi 

görünmüyordu. 

Bu arada ansiklopedi kavgası sürerken, gazeteler birbir

lerinin okuyucularını baştan çıkarmak için ara sıra "çorba, diş 

macunu, deterjan, puding" gibi özellikle ev kadınının bütçesine 

destek olabilecek.cinsten ürünler de dağıtıyorlardı. Sabah gaze

tesi "Alo" dağıtmadan 1 gün önce 982 bin 753 adet satarken, er-

tesi qün 2 milyon 14,439 adet satmıştır. 

Böyle~e, televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında 

giderek traji-komik manzaralar oluşmaya başladı. Okuyucu önce

leri bu işe komik bir gözle bakmış ve bunu eğlendirici bulmuştu 

ancak aniden tüın kamuoyu sancılanmaya ve bu sancısını söylenmeye 

başladı. Gazete sütunlarında, televizyon ekranlarında, evlerde, 

iş yerlerinde, okullarda, kahvehanelerde v.s. en çok konuşulan 

ya da gündemi oluşturan birinci konu "ansiklopedi Savaşı veba

sının fonksiyonları" idi. 
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Gazeteler, okuyucuya rakiplerinin ürünlerini değiştir

mek gibi bir alternatif sunarlarken zaten sancılanmaya başla

mış olan halkın basına karşı duyduğu güvensizliği de körüklü

yordu. Okuyucu artık hiçbirinin söylediğinin diğerininkinden 

farklı olmadığını biliyor ve bu kavgadan en iyi ürünü elde et

miş olarak sıyrılmaya çalışıyordu. 

"Güvensizlik" sadece gazeteyi satın alan okuyucu ve ga

zete "müşterisini" değil, bir kısım aydını çla etkisi altına al

mıştı. Ve hepsinin söylediği tek şey, gazetelerin geleceğinin 

pek parlak olmadığı ve bir an önce acil önlemler almak gerekli

liğiydi. 

23 Aralık 1992 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Gazeteci

ler Cemiyeti Başkanı Necmi Tanyolaç'ın, basında bunalım yaşan

dığıni belirterek gazete sahiplerini uzlaşmaya çağıran bir da

vet yazisı yer aldı. Necmi Tanyolaç "Gazet~ sahipleri ile gaze

te yöneticilerinin geçen yıl yapamayıp yarıda bıraktıkları pro

mosyon sözleşmesini, yeniden gündeme alarak bir uzlaşmaya gidil

mesi gerekir" diyordu. 

Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi ise "basın dünyasında

ki tabloyu Basın Konseyi Yüksek Kurulunda ele alıp değerlendi

receklerini", görevi toplumu aydınlatmak olan gazetelerin bir

birlerini karalama yoluna gitmesinin, basının güvenirliliğini 

'd iğ' ' .. 1·· d <7 4 ) rencı e ett ını soyuyor u. 

"Çok tehlikeli bir noktaya geldik. Uç gazeteyi de aynı 

müşteri alıyor. Bu 1 yıl sürecek, ondan sonra mukayese edecek 

74) Ekşi, Oktay, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Aralık 1992, s. 1 
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ve tercihini yapacak. 3 gazete birbirine benziyor, ikisi faz

la". (Ertuğrul Özkök, 28 Aralık 1992, Hürriyet) 

"Bu bir ilan savaşıdır, bir hayatta kalma mücadelesi

dir". (Zafer Mutlu, Sabah 28 Aralık 1992) ·· 

"Eğitim düzeyinin düşüklüğü yüzünden halk bilgiye susa

mış durumda. Kitapları sevmiyorlar, ansiklopediler ilkokul" 

gibi". (Umur Talu, 23 Aralık 19 9 2, Milliyet) 

"Okuyucu sayısı artmıyor ama büyük lotaryalar yapan ga

zetelerde büyük toplanmalar oluyor. Lotarya yarışına katıla

mayanlar zaten az olan okuyucularını da kaybediyorlar". (Öcal 

Uluç, 27 Aralık 1992, Gözlem) 

"Gazetelerin okur kitlesi aynılaştı. Reklam ajansları 

artık reklam bütçelerini ayarlarken okur profilinden çok tiraj

ları önemseyeceklerini belirtiyorlar". (28 Aralık 1992, Gözlem) 

"Nereden bakarsak bakalım biz de sonuçta ticari bir iş 

yapıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız işin kamusal özelliği var 

dolayısıyla ticari kaygılarla kamu hizmetinin ortak noktasını 

bulmak lazım". (Ertuğrul özkök, 30 Ocak 1993, Cumhuriyet) 

"Amaç, promosyon bittikten·sçmra da bu gazeteyi alma ih

tiyacını sağlamak, Sizi seçmiş okuyucu hergün tekrarlanan bir 

kıyaslama içindedir." (Güngör Mengi, 3 Ocak 1993, Cumhuriyet) 

"Hem ansiklopedi hem iyi habercilik. Promosyonla nasıl 

olsa gazete satıyor diye kötü gazetecilik yapmak intihardır. 

Birgün promosyon biter ve gazete olarak elinizde sadece bir 

iskelet kalır 11 • (Umur Talu, 3 Ocak 1993, Cumhuriyet) 
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11 İki Büyük gazete erken baskıya girmek sorunu yüzünden 

gazeteciliği ikinci plana itiyor". (Özgür Gündem, 27 Aralık 

1992) 

"Ne yazık ki çok satışlı 3 gazetenin birbirlerine sal

dırıları, bütün basın mesleğini ve gazetecileri de yaralayan 

boyutlara ulaşmıştır". (İlhan Selçuk, 4 Ocak 1993, Cumhuriyet) 

11 Meydan Larousse 'tan kaçan Bri tannica 'ya koşuyor". (8 

Ocak 1993, Hürriyet) 

"Britannica Skandalı, Meydan Larouss'a akın sürüyor". 

(7 Ocak 1993, Sabah) 

11 Yetti artık, enayimiyiz be kardeşim? 10 günden beri 

bir gazetenin ansiklopedi kuponunu tek tek el emeği, göz nuru 

dökerek kestim. Geçen gün baktım 10 kupon yerine geçen bir 

11mega" kupon verdi yine." (Bir Vatandaş, 6 Ocak 1993, Günaydın) 

11 Avrupa basını Türkiye'deki promosyon kavgasını konu

şuyor. Le Monde; "Türk yazarlar birbiriyle kavga ediyor". (27 

Aralık 1992, Tercüman) 

"Gazeteci promosyonunun gölgesinde kalmıştır". (23 Ara

lık 1992, Dünya) 

"Gazetelerin promosyon savaşı bakkallara yaradı". (28 

Aralık 1992, Ekonomik Bülten) 

YukarJ..da görüldüğü gibi, herkesin bu konu hakkında, söy

leyeceği bir söz vardı. Gaze1:eıerin üst düzey yöneticilerinin 

panik, serzeniş ve bazan de kendi kendilerini öven sözleri as

lında içlerindeki çelişkinin dışa vurumunun engellenemeyişi 
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ıdi ve onları çok komik durumlara düşürüyordu. Öyle ki verdik

leri ansiklopedinin ilkokul gibi olduğunu söyleyen bir yöneti

ci nedense diploma vermeyi unutmuştu. 

Sabah Gazetesi 1989 yılına kadar 450 bin adet satarken 

1992 Kasım ayında vermeye başladığı Oxford cildleri ile 750 bi

ne çıkartıyor net satışlarını. Daha sonra bu rakamlar devamlı 

' promosyona kestiğinde gazete satışının 650 bin olduğu görülü-

yor. Bu, promosyon yöntemi gazeteye 200 bin civarında yeni bir 

. okuyucu kitlesinin katıldığını gösteriyor. 

Sabah Gazetesi'nin Piar-Gallup Araştırma şirketine yap

tırdığı bir kamuoyu araştırmasına, göre1 promosyonla gelen oku

yucunun %24'ü kesinlikle Sabah okuru •. %52'si muhtemelen Sabah 

okuru kalacak, %30'u muhtemelen bırakacak, %10'u kesinlikle bı

rakacak.(Yani sadece promosyon için gazeteyi satın alan k esiml 

Hiç kuşku yok ki 11 promosyon 11 tiraj arttırmanın ve insan

lara gazete okutmanın bir aracıdır. Ancak ülkemizde bu konunun 

ileri derecede abartılarakllPrömosyonun neredeyse bir amaç duru-
1 

muna geldiğini söyleyebiliriz. 

Son olarak Mart 1993 tarihinde, Promosyon savaşını sür

düren gazetelerin aralarında bir ateşkes imzaladıkları ve için

de bulunduğumuz yılın Ekim ayına kadar gazetelerin hiçbir pro

masyon ürünü vermeyeceği ve yaptıkları centilmenlik anlaşması

na uyacakları haberi bu gazeteler tarafından duyuruldu. 

Daha önce de çok kısa aralıklarla da olsa birtakım uzlaş

malar yapılmasına rağmen promosyon verme isteği a.ğır basmıştı.. 

hernedense. Çok kötümser bakmak istemediğimiz için bu anlaşmanın 
\ 

devam etmesini umut ederek promosyon olayının Türk bası.nı. ve 

Sabah Gazetesi'nde.ki konumunu incelemiş olduk. 
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'2 • 1 • 3 • İMAJ --
İmaj oluşturma çabaları günümüzde daha çok ekonominin çe

şitli alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların ilgi odakları 

içinde yer almaktadır. Basın kuruluşlarının imaj yaratma giri

şimleri de diğer kuruluşlarda olduğu gibi esas olarak pazarlama 

kanallarının geliştirilmesi ve sonuçta belirli piyasa payları

nın yakalanması hedef~erine yöneliktir. 

İmaj, ticari sonuçları esas alan bir yaklaşımda, reklam 

politikasının bağımlı bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Rek

lam kısa süreli bir işlevle sınırlı iken imaj kamuoyunda uzun 

dönemli ve istikrarlı bir görüşü ifade etmektedir. (? 5 ) 

Gazetelerin kısa sürede yüksek karlılık v~ yüksek piyasa 

payları elde etmeyi hedefleyen ticari politikaları, uzun dönemli 

imaj yaratmadan çok kısa süreli reklam araçlarında yoğunlaşmala

rına neden olmaktaqır. Piyasa ekonomisinin ekonomik kuruluşlar 

üzerinde belirleyici olduğu düşünülürse, basın kuruluşlarının 

imaj ve tanıtım politikaları izlemeleri güç gibi görünmektedir. (7
6 ) 

Reklam, diğer sektörlerde olduğu gibi basın sektör~nde de 

hedef kitleye 'en kolay ve en hızlı ulaşma araçlarından biridir. 

Hedef kitleye ulaşma ve yeni kitleleri etkilemede kullanılan di

ğer bir yol da promosyondur. Bu nedenle yüksek sayılabilecek ma

liyetlere rağmen basın kuruluşları promosyon ağırlıklı reklam 

hoyratlığından kaçınmamaktadırlar. Bundan dolayı, uzun vadede 

etkili olabilecek, kalıcı imaj politikalarını uygulama çalışma-

7'3) N,Çelik-Baymed Bülteni, s.l 1992. 
76) 11 11 11 a.g.e., s. 4 1992 
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ları, basın kuruluşları tarafından hiçbir zaman birincil he

def konumuna ulaşamamıştır. 

Sabah Gazetesi belli bir imajdan çok promosyona yönelik 

bir tanıtım politikası izlemektedir. Diğer gazetele_rde olduğu 

gibi Sabah Gazetesinde'de gerek yazar kadrosunu gerekse sahip 

olduğu teknolojiyi ve grekse yaptığı bir haberi tanıtan,rek

lam filmleri televizyo_nda çok nadir olsa da yer almaktadır. 

Ancak gazetenin bunu yaparken gerçek bir imaj yaratma çabasın

dan çok yine kısa vadede izleyiciyi etkilemek ve piyasadan en 

fazla pay kapmak amacını güdmüş olduğunu bu tür tanıtım-reklam 

filmlerinin nitelik betimlemelerinin yüzeyselliğinden anlamak 

mümkündür. 

2.2. SABAH GAZETESİ'NİN OKUR PROFİLİ VE OKUR KATSAYISI 

2.2.1. SABAH'IN OKUR PROFİLİ 

Reklam veren açısından kullanılan medya ile ulaşabili

nir tüketicilerin sayısı, mecra seçiminde önemli bir unsurdur. 

Bunun için gazetelerin, okur profili araştırmalarını yaygın

laştırmaları ve reklam ajanslarının söz konusu çalışmaları, 

medya planlamalarında daha etkin kullanmaları gereklidir. 

Bir reklam mesajının hedefine ulaşabilmesi için, tiraj 

rakamları ya da reklam tarifesinden çok medyanın taşıdığı ni

teliksel unsurlar (okur kitlesi gibi) unsurlar önem kazanmaya 

başlamıştır. Basın kuruluşları tanıtımlarını planlarken, dik

kate almaları gereken en önemli konu kuşkusuz yaptıkları mil-
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yarlarca liralık yatırımın sonrasında, tanıtım yapılırken hedef 

kitleye ulaşmadaki yolu doğru saptayabilmektir. Çünkü gazetenin 

hangi okur kitlesine hitap ettiği bilinir ve ona göre reklam ve-
. 

rilirse reklam amacını gerçekleştirmiş olur. 

Batıda medya seçimi için özel şirketlerin kurulduğu, bu 

kuruluşların tek işinin reklam verenin ürünü için hangi yayın 

organıyla hedef kitıeye kolayca ulaşabileceğini saptamak olduğu 

düşünülürse, konunun önemi daha da ortaya çıkar. Türkiye'de bu 

tür çalışmalar yayın organlarının kendi bünyelerinde yapılmak

tadır. Gazeteler okur profillerini anket vb. çalışmalarla sap

tayarak reklam ajansları ve reklam verenlere iletiliyorlar. An

cak bu tür çalışmalar da sık sık tartışmalara neden oluyor. Ga

zeteler birbirlerini, istatistikleri çarpıtmakla suçluyorlar. 

Buna neden olarak da "gazetelerin kendi yaptıkları okur profili 

araştırmalarına güvenilmemesi" gerektiği söyleniyor.(??) 

Ancak günümüzde gazetelerin dışında okur profili çıka

ran, reklam veren için hedef kitleleri belirleyecek istatistiki 

araştırmaları yapacak birçok kuruluş olduğundan, bu kuruluşla

rın yapacakları araştırmaların değerlendirmelerini dikkate al

mak doğru bir tutum olacaktır. 

Tabi bütün bunların yanı sıra yalnızca belirli hedefle

re yönelik yayın yapan organlar da var. Tiraj olarak düşük ol

sa bile bu tür yayınların hedef kitlelere direkt olarak ulaş

ması, reklam veren açısından rahatlık sağlamaktadır. En azından 

77) Ekonomik Bülten, 6-12 Mayıs 1991, s. 248 
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verdiği reklamın, ilgili yayını okuyan her okuyucu tarafından 

görüleceğinin rahatlığını duymaktadır. 

Reklam verenin bilinçli tercihlere yönelmesi ile bir

likte olaya bu çerçeveden bakan basın ve reklamcılar, son yrul

larda okur profili araştırmalarına giderek daha fazla ağırlık 

vermektedirler. örneğin; Cumhuriyet Gazetesi okur profili ile 

ilgili olarak yaptırdığı araştırmayı bir kitapçık halinde su

narken "kime reklam yaptığınız, ne kadar reklam yaptığınızdan 

daha önemlidir" mesajını veriyor. 

Bir gazete "Okur Profili" araştırması yaparken örneğin, 

bir gazetenin okuru ne kadar harcar? Bu okurun yapısı ne kadar 

değişkendir? Evinde hangi eşyalar bulunur? önümüzdeki günlerde 

neleri almayı planlıyoruz? Okuduğu gazeteyi hangi sıklıkla ve 

hangi etkenlerle değiştirir? vb. gibi soruların yanıtı o larak 

gazetenin okurunun kimler olduğunu saptayabilir. 

· Güneş Gazetesi Reklam Müdürü Orhan Ayhan, 
11 

"bir iletişim 

kurumunun başarılı olabilmesi için hizmet verdiği kitleyi iyi 

tanıması gerekir" diyor. 

Sabah Grubu, gerek promosyon dağıtırken , gerek kendini 

pazarlarken, okuyucuya kendini kabul ettirmek gibi açılardan 

bakarak hangi hedef kitleye kolayca ulaşabileceğini saptamak 

için, kendi okur profilininistatistiki araştırmanın sonuçla

rının daha objektif veriler sağlayabileceği görüşünü . güçlen

dirmektedir. 



-63-

TABLO-VI 

(78) 
GAZETELERiN OKUR PROF!Lt 

)u • ..,_, =~nr uukYDIJi SAEA!! 'n;ll.l,'c MUıut YET li'OTOS!'Oll. ll!I.I.In:1' B=aff :rı:"' ~Wl 
Erkek Erkel: Erkel: Erkek Erkek Erl<ek Erkek Erkek jCiaai)'•t iadın Erl<ek Erkek 
%70 !65. 6 :B4.6 Eşit %78 .ıss.3 %67 .ı %'2.l %72.9 :u.s 

~odeni !>urum Agırlıkla ni~ Evli Evli Evll Çoa,.nluk Evli Bekar Evli Evli Evli 
şaı;ı.Iı. ve ev- %60.9 %64.7 %60.4 Evli %60.2 %59 %66.S %61.4 :,o.6 
liiik arife-
sinde 

l5•34 12-39 23-34 19-24 ZS-34 17-29 25-25 25-35 25-34 19--34 
%88.5 %29.4 %26 %29.8 

İ sf Grul>u 
%51 %28.J :;s ,:32.1 !32.3 %29.l 

1 

Kent Kent Kont lwıt Kent tent Kent Kent Xen.t 
%77.8 %67.l 

,Torleşüıı ı:eo.c 
%75.9 :11 %79.6 %49.6 %79.8 %60 ı %63 ns., 

llkol:ul olkokul 111:ol:ul Ukol:ul ılkol:ul Ukol<ul ınk.okuı ...... ıwı Orta ve 
%45.6 

;ttiti.m Lue-ııru;ver-

%35.6 Yllkael:okul %28.9 %53.l %6.S :s2.e %40.7 1 ::,9 siıa 
~ Cr=a.okul Ortaokul Ortaokul Ortaokul or,aota.ıl %53.l ı Ortaokul Ort•okul Ortaokul 

:ns.2 llkokulu %15.9 %23 ns.s %6S 
%7.4 %49 . 9 %16.l İl.is~ 

Lise Lise 
i 

1%24 
Lise ı,i tinııi9 I.iıe ) Diger 

!.ise YUk.Okul l.iae 
:31.4 %46.6 X32.1. %t7.3. U4.6 :3s %31.5 %10.3 %32.2 
Yil\t.Ol<ul T!llt.Okul Tllk.Okul Ylllr..01<,ıl Ytık.Okul YUlt.Okul 
%14. 7 %21.6 :6.6 %9.6 

; 
%44.2 %11.0 

Kaynak: Okur Profilindeki Gelişmeler, Sabah (PİAR) 1989 

Yukarıdaki tabloya göre Sabah Gazetesinin okur profili 

ele alındığında daha çok 25-34 yaş gurubu tarafından okunduğu, 

kentlerde oturan kitlenin kırlara göre ağırlıkta olduğu, öğre

nim düzeyi ilkokul olanların okur kitlesi içinde %4 O. 7 1 yi bulduğu 

bir profil çizilmektedir. Ayrıca Sabah Gurubunun diğer bir ya-

yını olan Bugün Gazetesi'de çoğunlukla erkekler ve evliler tara~ 

fından okunuyor. Bugün Gazetesi okurunun yaş ortalaması ise 19 

ile 24 yaş arasında değişmektedir. Bugün Gazetesi yoğunıuk ola

rak kentlerde ve ilkokul eğitimli olan kimseler tarafından okun

maktadır. 

78) Ekonomik Bülten, 6-12 Mayıs 1991, sayı 248, s. 



CİNSİYET 

Kadın 

Erkek 

p,!EDENİ DURUM 

Evli 
Bekar 
Dul 

YAŞ GRUPLARI 

15-18 
19-24 
25-34 
35-44 
45-54 

55 + 

YERLEŞİM 

Kent 
Kı.r 

E\lİTİM 

Okur-yazar 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Yilksekokul 
Cevap yok 

HANE HALKI GELİRİ 

0-50.000 
50.ooıııoo.ooo 

100.001-150.000 
150.001-200.000 
200.001-250.000 

350.001 + 
Cevap yok 

SOSYO-EKO.GRUP. 

A 
B 
Cl 
cı 

D 
E 

TABLO VII 
OKUR·PROF!Lİ 

Medya 
Araştırması. '86 

(000 kişi) :ı 

968 35.5 
1762 64.5 

1393 51 
1264 46.3 

58 .2.1 

709 26 
699 25.6 
641 23.5 
287 10.5 
232 8.5 
161 5.9 

1857 68 
874 32 

148 5.4 
1554 56.9 

573 21 
375 13.7 

63 2.3 
18 0.7 

390 14.3 
1224 44.8 

568 20.8 
221 s.ı 

76 2.8 
43 1.6 

27 1 
113 4.1 
689 25.2 

1040 38.l 
621 22.7 
241 8.8 

Me<lya 
Araştırması. '87 

(000 kişi) % 

' 1183 36.5 
2061 63.5 

1929 59.9 
1211 37.4 

103 3.2 

59.5 18.3 
729 22.5 
904 27.9 
451 13.9 
343 10.6 
223 6.9 

2439 77.l 
749 22.9 

74 3.1 
1682 51.8 

664 20.5 
684 21.l 
139 4.3 
- -

211 6.5 
933 24.8 
804 28.8 
485 14.9 
242 7.5 
146 4;5 

55 ı. 7 
202 6.2 

1235 38.1 
1343 41.4 

353 10.9 
53 1.6 

FARK 

% 

215 1 
299 -1 

.536 8.5 
-53 -9 

45 1.1 

-114 -8 
30 -3 

263 4.4 
164 3.4 
111 2.1 

62 1 

582 9.1 
-125 -9 

-74 -2 
128 -5 

91 -ı 

309 7.4 
76 2 

-ıs -1 

-179 -8 
-291 -20 

236 8 
264 6.8 
166 4.7 
103 2.9 

28 0.7 
89 2.1 

.546 13 
303 3,3 

-268 -12 
-188 -7 

KAYNAK: Okur Profilindeki gelişmeler, (Sabah Okurunun.Araştırması 
Piar Türkiye Hedya Araştırması 86 ve 87, (10 aylık) 

Kadın ve evli okur oranı artmıştır. 

~ 25 yaşın üstündeki yaşlardaki okur sayısı artmıştır. 

Kentli okurda artış meydana gelmiştir. 

Gelir düzeyi yüksek okurlar çoğalmıştır. 

Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek okurlar gazeteye ilgi göstermek

tedir. 

Sabah'ı "dün okudum" diyenlerin sayısı 1986 yılında·2.730.000 

iken 1987'de 3.245.000'e yükselmiştir. 

) Okur Profilindeki gelişmeler, (Sabah Okurunun Araştırması) Piar Türkiye 
Medya Araştırması 86 ve 87. (10 aylık) 
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Yayın hayatına girdikten beş yıl sonra sağladığı büyük 

gelişmeler Sabah Gazetesi'nin okur profilinde, ilk yayınlandı

ğı yıllardakinin aksine olumlu yönede gelişmeler meydana getir

mfştir. Okur sayısında meydana gelen artışı, eğitimli, sosyo

ekonomik düzeyi yüksek ve kentli okur sayısındaki artış takip 

etmiştir. Böylece, Sabah okurları içinde çevresini etkileyen, 

yenilikleri izleyen ve toplumda "kamuoyu lideri" olarak ta

nımlanan kişilerin sayısı artmıştır. 

Ust sosyo-Ekonomik frupları temsil eden A ve B grup

larındaki okurların %33'ü Sabah okumaktadır. Orta ve ortanın 

üstünü temsil eden ABCI gruplarına ulaşma oranı en yüksek 

gazete konumundadır. (? 9 ) 

79) Reklamcılar Derneği "1990 Medya Araştırması" Piar. 
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' 2. 2. 2. OKUR KATSAYISI 
,-,---

Gazetelerin günlük net satışları okur katsayılarının ga

zete!er bazında değişiklik göstermesi nedeniyle her zaman sa~

lıkli 'sonuçlar vermeyebilir. Reklam veren ya da reklam ajansla

rının diğer medya seçim kriterleri, okur profili ve reklam tari

f esi olduğu gibi aynı zam~nq_a, o}<ur 1<a tsayısı-9ır . da. 

ÇİZELGE VIII 
SABAH-OKUR KATSAYISI KAPSAM TABLOSU 
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KAYNAK: Piar, Tüketim Birimi Araştırması 1990 
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Kapsam Tablosunda Türkiye'de yaşayan çeşitli demografik 

grupların medya izleme davranışları görülmektedir. 

Birinci Bölümde: 

11.840 : On iki ay içinde yapılan toplam görüşme sayısı 

36.340 : 15 yaş ve üzeri Türkiye nüfusu (36.340.000) 

2907 : Dün dünkü Sabah Gazetesini okuyanlar (2.907.000 kişi} 

8.0 : Nüfusun% 8.0'ı 

Okunuşu: Türkiye'de yaşayan 15 yaş ve üzerindeki 36.40 bin ki

şinin %8.0'i yani 2.907 bin kişi dün Sabah gazetesi 

okumuştur. 

2 698 : Dün dünkü Hürriyet gazetesini okuyanla~ (2.698. 000 kişi) 

7.4 : Nüfusun %7.4'ü 

Okunuşu: Türkiye'de yaşayan 15 yaş ve üzerindeki 36.340 bin ki

şinin dün Hürriyet gazetesini okumuştur. 

İkinci Bölümde: 

· 5577 On iki ay içinde görüşülen ilkokul mezunu kişilerin 

sayısı 

17.286 : Türkiye'de yaşayan 15 yaş ve üzerindeki ilkokul mezun

ların sayısı (1.191.000 kişi) 

6.9 : İlkokul mezunlarının 6.9'u 

Okunuşu: Türkiye'ye yaşayan 15 yaş üzerindeki 17.286 bin ilk

okul mezununun %6.9'u (yani 1.191.000 kişi) dün dünkü 

Sabah Gazetesini okumuştur. 
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' üçüncü Bölümde ise: 

680 : On iki ay içinde görüşülen yüksekokulu mezunu kişile

rin sayısı (680 bin kişi) 

1.578 : Türkiye'de yaşayan yüksekokul mezunu kişilerin sayısı 

(1. 57 8 bin kişi) 

319 : Dün dünkü Sabah Gazetesini okumuş yüksekokul mezunla

rının sayıiı· (319 bin kişidir) 

20.2 : Yüksekokul mezunlarının %20.2'si dünkü Sabah'ı okumuş

tur. 

396 Dün dünkü Hürriyet gazetesini okumuş yükselokul mezun

larının sayısı (396 bin kişi) 

25.1 Yüksekokul mezunlarının %25.l'i dünkü Hürriyet'i oku

muştur. 

Okunuşu: Türkiye'de yaşayan 1.578 bin yüksekokul mezununun 

%20.2'si dün dünkü Sabah'ı okumuştur. Bu nüfusun 

%21.l'i ise dün dünkü Hürriyet'i okumuştur. Bu durum

da %4.9'luk bir oran farkıyla Hürriyet Sabah'tan daha 

fazla yüksekokul mezunları tarafından terci~edilmiş

tir. (8 O) 

80) Tablo Piar- "Tüketim Birimi Araştırması Okur Katsayısı-1988 10 aylık. 
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Kapsam tablolarında yüzdelerin sütunlar itibarıyla yu

karıdan aşağıya doğru toplanması bir anlam ifade etmemektedir. 

Çünkü kapsam tablolarında dikey kolonda yer alan medyalar bazı 

kişiler tarafından izlenmekte bazı kişiler tarafından izlenme

mektedir. Ayrıca verilen bütün nüfus ve yüzdeler ilgili medya

nın Türkiye yetişkin nüfusu içinde ne oranda izlendiğini gös

termektedir. 

Yani örnek tablonun ilk satırında verilen yüzde ve nü

fus "gazete okuyanlar içinde Sabah okurlarının payını" değil, 

15 yaş üzeri nüfus içinde~i Sabah okurlarının payını göster

mektedir. örnek tabloda (K13.2) ilkokul ve yüksekokul sütunla

rını karşılaştırırsak şunu görüyoruz; ilkokul s~tununda yer 

alan yüzdelerin toplamı %30.7, yüksekokul sütununda yer alan 

yüzdelerin toplamı ise %113.7'dir. Bunun anlamı ise kısaca 

şöyle açıklanab~lir: İlkokul mezunlarının büyük bir bölümü 

dün herhangi bir gazete okumamıştır. Yüksekokul mezunları ara

sında ise birden fazla gazete okuyan kişiler bulunmaktadır. 

(Kapsam Tablosu) 
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2.3. SABAH'IN KAMOOYUNA YAKLAŞIMI 

----
Kamuoyu sözü öncelikle, demokrasi ve liberalizm kavramla

rını çağrıştırır. Kamuoyu sorununun tartışma götürmeyen bir 

yanı bilgi, bilinçlenme, haber yayma ile sıkı ilişkilerdir. 

Kamuoyu, bir vicdan sesi, bir hakem belki bir mahkeme nite

liğindedir. Hüküm verme hakkına haiz değildir fakat korkulur. 

Bir milletin salt içidir. (Sl) 

Sabah, modern basın işletmeciliği fikrinden hareketle 

Piar ve Gallup gibi büyük kamuoyu araştırma şirketleri ile 

birlikte sürekli pazar araştırmaları yaparak, yayın hayatında 

yeni adımlar atıyor. Kamuoyunun ihtiyaçları bu araştırmalarla 

belirleniyor ve ona göre gerekli atılım ve yen~lik yapılıyor. 

Gerekli atılım yapıldıktan sonra da hedefe ulaşılıp ulaşılama

dığını da daha sonra yeni pazar araştırmalarıyla öğreniyor. 

Dinç Bilgin, Sabah'ın "Kamuoyu Oluşturma !ddj.ası 11 yok 

diyor. 11 Bu en azından demokratik rejim açısından tehlikeli bir 

durumdur, Sabah'ın tek yaptığı kamuoyunun aynası olmaktır. 11 

Türk halkının demokratikleşme sürecini hızlandırıcı bir 

etkisi görülmekle beraber, gazetenin halk tarafından tutulma

sında, eski sabıkasının olmamasının da büyük etkileri görül

mektedir. 

Sabah Gazetesi, 21. yüzyıla girerken kendine belirle

diği yeni hedeflerle yeni projeksiyonlarla, okuyucuya en iyi 

81) Süheyl Gürbaştan "Alfred Sauvey'in Kamuoyu Çevirisi) s. 17 • 
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olanı vermeyi, onun haklarını korumayı, sosyal adaleti koru

mayı ve kendini halkın yanında görmeyi en büyük hedef olarak 

belirtiyor. Toplumu yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, 

politik ve uluslararası konulara ısrarlı ve yansız bir yakla

şımla açıklık getirerek, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve 

sağlıklı bir karara varmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. (B 2 ) 

82 ) Sabah Faaliyet Raporu. 19 9 2, s. 1 O 
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3. BÖLÜM 

İÇERİK ANALİZİ 

Sabah Gazetesinin günlük siyasi ve sosyal yaşama bakış 

açısını yakalamak ve özellikle haber anlayışını belirlemek 

için içerik analizi çalışmasını yaptım. 

İçerik analizini yaparken, gazetenin habere bakış açı

sının saptanabileceği düşüncesi ile 1990-91 yıllarının altı

şar aylarını "baz yıl" olarak ele aldım. 1990 yılının son al

tı ayı ve 1991 yılının ilk altı ayı, yakın dönemdeki en ob

jektif sonucu elde etmeni sağladı. Dönemin diğer bir özelliği 

de tüm dünyayı ilgilendiren "Körfez bunalımı ve ardından da 

savaşın çıkması ve dolayısıyla tüm bu olayların basına getir

miş olduğu hareketlilik, normal zamanlara kıyasla objektif 

veriler sağlamayabilirdi. 

Objektif sonuçlara ulaşabilmek için bu tür hareketli

liğin olmadığı dönemlerden de faydalanabilmek amacıyla her 

iki yılın yarısını kapsayan bir dönemi oluşturarak kendime 

"baz yılı" seçmeyi uygun buldum. 

Daha sonra gazetede yer alan konuları saptadım. Sonra 

bu konuların yazı, haber, ilan türlerine göre tasnifini ve 

ölçümünü yaptım. Bunun sonucunda çıkan tablolar, gazetenin 

içerik analizini vermektedir. Bu tabloların yorumunu ve konu 

başlıklarını hangi kriterlere göre saptadığımı tablolara geç

meden önce belirteceğim. Ancak gazetede yer alan konuların 

ana başlıkları şunlardır. 
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Reklam-ilan, spor; magazin, televizyon, ekonomi, iç 

siyaset, dış siyaset, köşe yazıları, dizi-araştırma yazıları, 

kendini tanıtım, polis haberleri, bilim, foto-çizgi, yerel 

haberler, fal-bulmaca, kaza, sağlık, eğitim, turizm, çevre, 

kültür-sanat haberleri. 

İstanbul Universitesi İletişim Fakültesi'nin Akade

medya adil Piyasa Araştırma Grubunun oluşturduğu yöntemler

den de faydalanarak konu· başlıklarını şu şekilde belirttim. 

REKLAM-İLAN: Belirli bir ücret karşılığı yayınlanan, kişi, 
. 

kurum ve kuruluşları tanıtma, müşteri ya da hedef kitleyi 

bi lgilendirme, tutum aldırma amacı güden yazı, desen, r esim 

ve fotograflardan oluşan konular bu başlık altında toplandı. 

SPOR: Her türlü sportif karşılaşma ve etkinlikler, gazete

lerin spor sayfası olarak ayrımlandırılıp, gazete sayfaların

da yer alan haberlerden oluşmaktadır. 

MAGAZİN: Ele aldığı konuları, kendi düzlemleri dışında, po

püler bir bakış açısıyla aktaran haber, yazı, foto~raf ve 

röportajlardır. 

TELEVİZYON: Televizyon ve radyo programlarını tanıtan, yayın 

saatlerini, program eleştirilerini içeren haber ve yazılardan 

oluşmaktadır. 
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EKONOMİ : !ç ve dış piyasalara ilişkin haberler, pazar, itha

lat-ihracat, üretim vergi sorunları, grevler, toplu sözleşme

ler ve bu türden haberlerden oluşmaktadır. 

İÇ SİYASET: İç politikayla ilgili her tür haber, röportaj, 

siyasi parti haberleri, insan hakları, meclis haberleri, yasal 

düzenlemeler vs .•. 

DIŞ POLİTİKA: Yabaric:ı. ülkelerdeki politik gelişmeler, uluslar

arası ilişkilerdeki politik gelişmeler, uluslararası ilişkiler, 

toplantılar, anlaşmalar. Ayrıca Türkiye 'nin uluslara.rası plat

formlarda yürütttüğü faaliyetler, dış geziler, uluslararası ku

ruluşlarla ilişkiler, anlaşma ve toplantılar. 

KÖŞE YAZILARI : Gazetelerdeki belirli yazar ve düşünce adamları

nın hergiln ya da belirli aralıklarla yazdıkları düşünce ve yorum 

yaz ılarından oluşmaktadır. 

Dİ Zİ YAZILAR: Birgünden fazla süren çeşitli konularda kaleme 

alınan inceleme, araştırma yazıları, röportajlar vb. 

KENDİNİ TANITIM: Gazetelerin, okur kitlelerini a.rttırmaya dö

nük gerçekle~tirdikleri her türlü etkinlik, çekiliş, kupon, lo

tarya vb .. 

POLİS: Yasal planda suç olarak tanımlanan olayların polise ve 

adliyeye yansıması, duruşma haberleri, faili belirlenmiş ya da 

belirlenmemiş her türlü suç haberleri. 

BİLİM-TEKNİK: Bilimsel buluşlar, yenilikler, teknolojik geliş

meler. 
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FOTO-ÇİZGİ-MİZAH : Sürekli yayınlanan çizgi romanla.r, tefri-

kalar, karikatür bantları. 

YEREL HABERLER: İSTANBUL'da yaşayan ve gazetelerin "Kent ha

berleri" bölümüyle özel olarak ayrırhlandırılmış haberler, Be

lediye etkinlikleri, yerel politika ve sorunların ele alındığı 

haberler. 

FAL-BULMACA-OKUYUCU'- MEKTUPLARI : Eğlendirme, va.kit geçirme ve 

genel kültürü yoklama amacı güden testler, bulmacalar ile ast

roloji okurlardan çok çeşitli konularda görüş ve düşünceleri 

aktarma amacıyla gönderilen yazılar. 

KAZA: Trafik kazaları, sel, deprem, kasırga vb. doğal afetler 

ile ölüm ve yaralanmaların yer aldığı haberler .. 

SACLIK: Kamu sağlığını ilgilendiren haber ve yazılar. Hastane 

haberleri, organ bağışları, sağlık taramaları vb •. 

ECİTİM: Milli Eğitim Bakanlığı ve bunlara bağlı okullar ile 

özel eğitim kurumları, eğitim projeleri haberleri vs .. 

TURİZM: Türkiye'nin turistik yöreleriyle ilgili tanıtım, so

runlar, düz~nlemeler ve her türlü faaliyet haberleri. 

ÇEVRE: Çevre sorunları, hava, deniz kirliliği, yeşil alanların 

yok olması vb .. haberler, okurlarda çevre bilincinin gelişti

rilmesi amacıyla hazırlanan yazılar, etkinlik haberleri .•• 

KÜLTÜR SANAT: Kültür ve sanat dünyasındaki gelişmeler, yaratı

lar, konferans, panel sergi vb. etkinlikler .•.• 
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Konular belirlendikten sonra ölçümleri şu şekilde 

oluştu. 

Gazete, genellikle 24 sayfa çıkarılmaktadır. Genellik

le diyorum çünkü bazen 22 bazen de 26 sayfa qlarak.da çıka

bilmekteydi. Gazetenin her bir sayfasının boyu 53 eni ise 
. - 2 

38 cm.dir. Bu durumda gazetenin bir sayfalık alanı 2072 cm 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazetenin tüm alanı ise ,~ 
45.584 cm 2 dir. Verilerimi aylık olarak değerlendirdiğim 

için gazetenin aylık kullanım alanını buldum. 

Bu durumda önce türlerine göre ayırdığım konular ın, 

2 ga zetede genel olarak ne kadar yer kapladıklar~nı önce cm 

olarak sonra sayfa sayısına ve% olarak hesapladım. 

En sonunda da hepsinin yıllık genel ortala~alarını buldum. 

örneğin: 

2 Tablo !'de cm olarak konuların aylara göre dağılımla-

rı görülmektedir. özellikle gazetenin haber anlayışını belirt

meye çalıştığım için haberleri kendi aralarında ayırarak, han

gi haber türüne gazetede ne kadar yer verildiğini bulmaya ça

lıştım. 

Bunun için haberleri aylara göre, gazetedeki kapladık-

2 
ları alanları cm olarak, yüzde olarak ve sayfa sayısına göre 

ayrı ayrı belirterek verdim. 
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Ocak ayında Sabah Gazetesinin toplam alanı 36.579 cm2 

,_Jô, - ----

dir. Ocak ayında Sabah g~zetesinde ortalama. 14.435 cm2 reklam 

yer almaktadır. Bu durumda, 14.435xl00/36.579;39,46 

Yani Ocak ayında gazetenin tilin alanının% 39.46'sı reklama ayrıl

mış bulunmaktadır. 

Sayfa sayısına göre ise bu oran: 

14.435x24/36.572 = 9,47 

Bu durumda 8 sayfalık gazete Ocak ayında ortalama 9,47 

sayfa, reklama ayrılmıştir. 

Yıllık ortalamaları ise her ayın reklamlarının yüzde

sini toplayarak 12'ye bölerek buldum. 

Reklam 49.05*49.28 = 579.96 

Bu toplamı 12'ye bölersek reklamların yıllık toplam alanını 

%48.33 olduğu çıkıyor. Bu oran (24x%48.33) = 11.59 sayfa kap

lamaktadır. 
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1- . REKLAM VE İLANLAR 

Araştırma sonucunda çıkardığımız tablolara genel ola

rak baktığımızda, Sabah Gazetesi'nde en fazla yer alan konu

ların başında "reklam ve ilanlar 11 gelmektedir. Yine gazetede 

yer alan konuların aylara göre dağılımları ve yıllık genel 

ortalamalarında "reklam ve ilanlar" ilk sıradadır. 

Bütün dünyada. olduğu gibi Türkiye'de de yayın kuruluş

larını besleyen ve yaşatan temel kaynak reklamlardan sağlanan 

gelirler olduğuna göre bu sonuç bizi pek fazla şaşırtmamalı

dır. 

Sabah'ın reklamlardaki etkinliğini ortaya koyan sağ

lıklı bir gösterge olarak günlük yaşamda önemli bir yeri 

olan "küçük ilanlar" ve çerçeve reklam olarak adlandırılan 

"kelime ilanları" ile "sosyal" ilanlardaki artışları göste

rebiliriz. 

Genel olarak gazetenin %48.33'lük kısmı reklamlara ay

rılmış bulunmaktadır. Yani gazetenin 24 sayfasının ortalama 

11.59 sayfası "reklam ve ilanlar"a ayrılmıştır. Gazete4e "rek-
. 

lam ve ilanlar" en fazla Mayıs ve Temmuz aylarında yer almış-

tır. Temmuz ayında bu oran %55.49 iken sayfa sayısı olarak 

13.31 sayfayı bulmaktadır. 

En az "reklam ve ilan" ise 1991 Ocak ayında yer almış

tır. Bu ayda gazetede %39.46'lık bir yer kaplayan r?klamlar 

9. 4 7 sayfalık bir alanı kaplamaktadır. Ancak bütün bu ara. ştır-
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maları yaparken araştırmanın yapıldığı tarihlerdeki iç ve dış 

konjöktürleri de göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Zira 

1991 yılı Ocak ayında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren 

bir "Körfez Savaşı" yaşandı. Bu savaşın getirdiği siyasi ve 

ekonomik bunalım ile belirsizlikler, ülkemizdeki ticari ge

lişmeleri önemli ölçüde etkiledi. Bunun sonucunda basın sek

törü de olumsuz bir şekilde etkilenerek bu bunalımdan payını 

aldı. 

Savaşın sona ermesinden sonra piyasalardaki krizin ya

vaş yavaş düzelmeye başladığını gazetenin "reklam ve ilan"la

rının ileriki aylarda giderek artışından bu sonucu çıkarta

bilmekteyiz. 

Bütün bunlardan Sabah Gazetesi'nin yayın hayatına gir

diği beş yıldan bu yana 11 reklarn ve ilan 11 konusunda oldukça 

önemli bir yol katettiği sonucuna varabiliriz. Tiraj artış

ları sonuçunda ilan gelirleri de giderek artıyor. Bu geliş

meye paralel olarak Sabah'ın net reklam gelirleri de h:ff"yıl 

artış gösteriyor. 

1.2- ~POR 

Sabah Gazetesi'nin spor sayfası da diğer gazetelerde 

olduğu gibi ülkedeki popüler sporların ağırlık kazandığı dal

ların oldukça fazla yer kapladığı sayfalardan oluşmaktadır. 

Sabah'ın spor sayfasında yer alan haberlerin kapladığı alan 

oniki aylık ortalamaya göre %7.77'dir. Sayfa olarak ise 
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1.86 sayfadır. Gazetede spor haberleri en fazla Nisan ayında 

yer almaktadır. Bu ayda gazetede yer alan spor haberlerinin,-. 

oranı %10.17'dir. Sayfa·sayısı olarak ise 2.44 sayfadır. En ~ 

az spor haberi ise %4.78 oranında Temmuz ayında yer almıştır. 

Bu oran 1.14 sayfa sayısına eşittir. 

Bu oranın Temmuz ayında düşüşünün en önemli etkisi, 

ülkedeki futbol ligi karşılaşmalarına ara verilmesidir. Yine 

dünya ve Türkiye'de meydana gelen aktüel spor olaylarının yo

ğun olduğu dönemlerde gazetede yer alan "Spor 11 haberlerinin 

arttığını görmekteyiz. 

örneğin; transfer aylarında klüpler, oyuncular ve ta

kımlarla ilgili her türlü konu haber niteliği taşıdığı için 

gazetelerin spor sayfalarının artışı söz konusu olmaktadır. 

Spor haberlerinin yoğunlaşmasında da yine diğer konularda ol

duğu gibi ülke ve dünya çapındaki günlük ve aktuel olayların 

etkinliği göze çarpmaktadır. 

Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarının da tıpkı diğer 

gazetelerde olduğu gibi 11 futbol" ağırlıklı olduğunu görmek

teyiz. Türk gazete okurunun özellikle erkek okuyucuların 

çoğunluğunun futbola olan aşırı merakı göz önüne alındığında 

bu sonuç pek fazla yadırganmamaktadır. Görüyoruz ki Sabah 

kamuoyunun "odak noktayı 11 oluşturan futboldan yana ağırlığını 

koymuştur. 
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Ayrıca spor haberlerinden başka, çeşitli ayrıntı ve yo

rumlar yapan yazarlar ve genellikle Türk sporunun içinden gel

miş olan birçok popüler ısimler günlük spor olaylarını yazmak

tadırlar. Bu yazıların değerlendirmeleri ile spor olaylarına 

ayrı bir boyut getirilmeye çalışılmaktadır. 

Futboldan sonra ağırlık kazanan diğer spor dalı basket

boldur. Daha sonra- ise diğer spor olayları kendi hareketlilik

lerine göre gazetede yer almaktadırlar. Yani ülkede iki sporun 

dışında herhangi bir spor olayı gündeme geldiğinde Sabah Gaze

tesi'nin gündemine de girmektedir. 

Genellikle ülkedeki dört büyük klüp üzerinde yoğunla

şan haberlerin yanı sıra şahsi spor adamları iJe sporcuları 

da sık sık gündeme getirmektedir. Çoğu zaman da bu sporcu ve

ya önemli spor şahsiyetlerini magazin yönü ağır basan haber

lerle gündeme getirerek okuyucuyu çekmeye çalışmaktadır. 

1. 3- MAGAZİN 

Yukarıdaki tablolara baktığımızda Sabah Gazetesi'nin 

haber türü dağılımlarında "magazin haberleri"nin üçüncü sıra

da yer aldığını görmekteyiz. Genellikle, gazetenin ikinci 

sayfasında ve renkli olarak verilen magazin haberleri arası

ra siyah-beyaz olan iç sayfalarda da yer almaktadır. Ancak 

daha çok birinci ve ikinci sayfalar magazin ağırlıklı haber

lerle doludur. Bazen de ciddi nitelikteki haberleri.daha çok 

magazin yönünü ön plana çıkararak sunmaktadır. 
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Magazin haberlerinin toplam konular içindeki ortalama 

payı yıllık ortalamaya göre 6.26'dır. Sayfa sayısı olarak 

ise 1.50 sayfadır. Bu oranlarla gazetede yer alan siyasi ha

berlerden sonraki en üst sırayı kaplamaktadı.r. En fazla maga

zin haberi Temmuz ayında %8.24'lük bir oran tuttuğu halde en 

az yer aldığı Eylül ayında %4.79 oranındadır. Say,a sayısı 

olarak ise 1.87 iken (Temmuz ayında) bu oran Eylül'de 1.19 y 

sayfa sayısına eşittir. 

1.4- TELEVİZYON SAYFASI 

Sabah Gazetesi'nde yer alan televizyon sayfası yıllık 

genel ortalamaya göre %1.31 sayfa sayısı kadar yer almaktadır. 

Gazetenin e·n arka sayfasında bulunan ve günlü]< televizyon 

programlarının sıralamasının düzenli olarak hergün verildiği 

bu bölüm gazeteye belli oranda okuyucu kazandırmak açısından 

önemlidir. Ülkedeki mevcut tilin gazeteler özellikle en arkada

ki sayfanın dörtte ikisini televizyon haberlerine ayırmakta

dırlar. Bu haberler daha çok program akışı ile bu programla

rın konuları ve özellikleri ile ilgili ayrıntıları kapsamak

tadır. 

Sabah Gazetesinde yer alan televizyon programı sayfası 

standart bir ölçüde yer kaplamaktadır ve bunda ancak %0.l'lik 

bir standart sapma söz konusu olabilmektedir. Gazete ayrıca 

hergün bayanlara yönelik olarak verdiği Melody ekinde dete

levizyon programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermekle 

beraber haftalık olarak da özel bir televizyon eki de çıkar

maktadır. Bu televizyon dergisi ekinde ise haftalık televiz

yon programları tilin ayrıntılarıyla belirtilere~ seyirciye su

nulmaktadır. 
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Gazetelerin televizyon programlarının akışını hergün 

belli bir oranda ayırmış oldukları sayfalarda okuyucuya ve

rerek, en büyük rakipleri olan televizyon kanallarının tanı

tımını yapmaları adeta iletişim ça~ının bir gereksinmesi ol

muştur . Ve özellikle de iletişim sektöründe çok belirgin 

olarak görülen bu özellik diğer sektörlerde kuruluş yada 

firma açısından olumsuz etkiler doğurabilmekte iken basın 

sektöründe gazetenin tirajının a;masına ve ~jantaj kazanma

s ına neden olmaktadır. 

1. 5- EKONOMİ 

Sabah Gazetesi'nin beşinci sayfası hergün ekonomi 

olaylarıyla ilgili haberler veren ve "Ekonomi. Sayfasıll baş

lığıyla sunulan bir sayfadır. Bu sayfa standart bir s ayfa

dır ve ekonomik hayattaki olayları okuyucunun anlayabilece

ği bir tarzda v.ermektedir. Sabah Gazetesi kendi okuyucu 

profilini iyi bilen bir gazete olmasından ötürü kendi oku

yucusunun anlayabileceği bir dilde haber sunmaktadır. Eko

nominin kalabalık rakamlarının yerini daha açıklayıcı ve 

anlaşılır,·baside indirgenmiş bilgiler almaktadır. 11 Eğitim 

düzeyi çok fazla olmayan veya ekonomiden fazla anlamayan 

biri de buradan okudukalrından birşey anlayabilmelidir 11 

politikasıyla hareket edilerek bu sayfa hazırlanmaktadır. 

Okuyucuyu pek fazla yoracak tarzda sunulmamaktadır. Yine 

bu sayfada bazı ekonomistler ve uzman kişilerce ekonomik 

olayların günlük yorum ve değerlendirmeleri yapılmaktad1_r. 



, Sabah Gazetesi'nde yer ~lan "Ekonomiri haberleri, yıllık 

ortalamaya göre %4.04 oranında yer almaktadır. Sayfa sayısı ola

rak ise 0.96 sayfadır. Ay bc;zında baktığımızda ise en fazla 1990 

Aralık ayınde yer alan ekonomi haberlerinin oranı %4.83 'tür. Yani 

1.15 sayfa yer kaplamıştır. En az yer aldığı 1991 Mayıs ayında 

ise bu oran %2.92 veya 0.70 sayfadır. 

1.6- SİYASİ HABERLER 

Sabah Gazetesi'nde yer alan toplam haberlerin oranı (spor 

haberleri de dahil) on iki aylık ortalamaya göre %37.7l'dir. Ya

ni 24 sayfalık gazetenin 8.99 sayfası haberlere ayrılmıştır. 

%37. 71 oranında yer alan toplam haberlerin %12. 7 'si siyasi içerikli 

haberlerden oluşmaktadır. Yani Gazete de 3.04 sayfa siyasi ha

berler yer almaktadır. 

Siyasi haberleri de kendi arasındaki iki bölüme ayırıp, 

bunların ayrı ayrı oranlarını bularak gazetenin içerik analizi

ni daha sağlıklı bir biçimde incelemeye çalıştım. 

1.6.1. İÇ SİYASİ HABERLER: 

Gazete'de %8.11 oranında veya 1.94 sayfa yer alan. "iç si

yaset" haberleri en fazla 1991 Nisan ayında %8.39 veya 2.01 say

fa sayısı oranında yer almaktadır. En az ise "Körfez" krizinin 

yaşandığı 1990 Kasım ayında %3.57 ve 0.85 sayfa sayısı yer al

maktadır. 

1.6.2. DIŞ SİYASİ HABERLER: 

İç siyasi haberlerinin bu durumuna karşın yıllık ortala

maya göre %4.59 oranında veya 1.10 sayfa sayLsı tutarında yer 

kaplayan "dış haberler" ay bazında baktığımızda en fazla dış 
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sij~si haberlerin 1990 yılı ociak ayında yer aldığını görmekte

yiz.: 10.11 veya 2.42 sayfa sayısı oranında yer alan "dış siya

si" haberler en az ise 19~0 Mayıs ayında yer almaktadır. Bu oran 

%1.34 veya 0-32 sayfa sayısı yer kaplamaktadır. Bunun sebepleri

nin başında ise Mayıs ayında ülkede meydana gelen iç sorunlar, 

yoğun dalgalanmalar, hükümet değişiklikleri gibi nedenler gel

mektedir. 

1.7- KÖŞE YAZILARI 

Sabah Gazetesi'nin siyasi haberlerden sonra en fazla yer 

ayırdı~ı konulardan biri de "köşe yazıları" dır. Oldukça kala

balık bir yazar kadrosu ile iç ve dış siyasi ve güncel olayla

rın değerlendirmeleri bu köşelerde yapılmaktadır. Sabah Gaze

tesi'nin yayın hayatına başladığı ilk yılları göz önünde bulun

durursak giderek eski kimliğinden soyutlanması ve ciddi bir ga

zete kimliği kazanmasında büyük etkisi olan etmenlerden biri de 

gazetede giderek artan köşe yazıları olmuştur. 

Yıllık ortalamaya göre %4.83 oranında veya 1.15 sayfa

lık bir alan hergün köşe yazılarına ayrılmaktadır. Beş yıl bo

yunca sürekli yeni isimler eklenerek yazar kadrosu genişletil

miştir. En az 1990 yılında Ağustos ayında %3.48 oranında veya 

0.83 sayfa yer tutan köşe yazıları 1991 yılı Mart ayında en 

fazla yer aldığı ay olmuştur. Bu ayda köşe yazıları %6.54 veya 

1.56 sayfa yer kaplamıştır. 

Köşe yazılarının okuyucu artışı üzerindeki etkileri 

büyüktür. Her köşe yazarının belli oranda okuyucusu vardır 

ve okuyucu bu yazar için gazete alabilmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında Sabah Gazetesi'nde dikkat çeken bir 

başka özellik gözümüze çarpmaktadır. "Siyasi düştinceleri ve 
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' ideolojileri oldukça farklı olan köşe yazarları bu gazetede yazı 

yazmaktadırlar". Bunun demokratik bir düşünce yapısından kaynak

landığı düşünülürse okuyucu açısından önemli vıe·, · faydalı bir ar

tış meydana getirdiği açıkça görülmektedir. Nitekim Gazete böy

leyikle tek bir düşüncenin gazetesi olmaktan kurtulup değişik 

düşüncelerdeki kitleler tarafından da okunabilen bir gazete kim

liği elde etmiştir. 

1.8- DİZİ YAZILAR 

Sabah Gaz~tesi'nde köşe yazılarından sonra en fazla yer 

alan konu "dizi II yazılarıd_ır. Dizi yazılar gazetede yıllık or

talamaya göre %3.04 oranında veya 0.72 sayfa sayısı kadar yer 

tutmaktadır. Her ay dizi yazılara yer verildiğini gazeteyi ay

lık oranlara göre incelediğimizde görmekteyiz. Bu da gazetenin 

araştırma inceleme türü yazılara önem verdiğini göstermektedir. 

Ay bazında·baktığımızda en fazla dizi yazı yayınlanan ay 

%6.80'lik bir oranla Nisan ayıdır. Yani Nisan ayında ortalama 

1.63 sayfa dizi yazılarına yer ayrılmıştır. En az dizi yazıları

nın yer aldığı ay ise %0.58 ile Ocak ayıdır. Sayfa sayısı olarak 

bu oran 0.13 ·sayfayı bulmaktadır. 

Sabah Gazetesi'nde sürekli olarak yer verilmekte olan 

"dizi yazıları"nın bir özelliği de seçilen konuların çok ağır 

konular olmaması ve okuyucunun ilgisini her zaman çekebilecek 

konulardan seçilmiş olmasıdır. 
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1.9- KENDİN! TANITIM 

Gazetede yapılan her türlü yayında kendi tanıtımı da 

yapılmaktadır. Haber olsun, promosyon olsun, araştırma olsun 

her konuda kendinden bahsetmektedir. örneğin, iç politika ile 

ilgili bir haberde önceden kamuoyu araştırmaları yaptırarak 

tahminlerde bulunması ve daha sonra bu tahminlerin doğru çık

ması durumunda eski iddiasını tekrar tekrar yayınladığı sık 

sık görülmektedir. Bazan de ıtsabah ekibi", "Sabah muhabiri", 

"Sabah yazarı" şeklinde her haber ve yorumda kendinden söz et

mektedir. Sabah yöneticileri bunu "modern yayın anlayışı ile 

hareket etmek" şeklinde açıklamaktadırlar. Diğer birken

dini tanıtım aracı da kendi elemanlarının popüleritesini kul

lanarak okuyucu çekmeye çalışmasıdır. 

1.10- Dİ~ER HABERLER 

Sabah Gazetesi'nde spor, magazin, ekonomi ve siyasi ha

berlerden sonra en çok yer verilen haberler "polis" haberleri

dir. Bunu sırasıyla "kültür sanat 11
, "eğitim", "yerel haberler", 

11 bilim", "sağlık", "çevre" ile "turizm" ve "kaza" haberleri iz

lemektedir. 

Adliye ve polis haberleri yıllık genel ortalamaya göre 

%2.80 arasında veya 0.67 sayfa sayısı kadar yer tutmaktadır. Ay 

bazında ise en fazla "polis" haberleri Ocak ayında %4.20 oranın

da yer almıştır. Bu 1.00 sayfadır. En az "polis" haberlerinin 

yer aldığı ise %0.09'luk bir oran ile Ekim ayıdır. Bu oran 0.02 

sayfa yer almıştır. 
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Kültür-Sanat haberleri ise %0.72 oranında veya 0.17 say

fa sayısı kadar yer almıştır, (yıllık ortalamaya göre). Ay ba

zında ise en fazla ktiltür~sanat haberi Kasım ayında %2.00 ora

nında veya 0.49 sayfa yer almıştır. En az. ise Temmuz ayında 

%0.29 oranında veya 0.07 sayfa yer almıştır. 

Eğitim haberleri de çok az da olsa Sabah Gazetesi'nde 

yer alan haberler iç.inde yer almaktadır. Yıllık ortalamaya gö

re %0.74 veya 0.17 sayfa yer alan eğitim haberleri, ay bazında 

en fazla Haziran ayında %2.39 oranında veya 0.57 sayfa yer al

mıştır. Enaz eğitim haberinin yer aldığı ay ise Nisan ayıdır. 

Bu ayda %0.11 oranında veya 0.02 sayfa eğitim haberlerine ay

rılmıştır. 

Çevre haberleri eğitimden sonra yer alan haberlerin 

başında gelmektedir. Yıllık ortalamaya göre %0.69 oranında 

veya 0.16 sayfa yer alan çevre haberlerine en fazla %5.10 

oranında 1990 Ağustos ayında rastlanmaktadır. Bu oran 1.22 

sayfadır. Mart, Mayıs, Temmuz ve Kasım aylarında ise çevre 

haberlerine pek yer verilmediğinden belli bir yüzde oluşama

mıştır. 

Sağlık haberleri yıllık genel ortalamaya göre %0.63 

veya 0.15 sayfa sayısı tutarında yer almaktadır. Ay bazında 

ise en fazla sağlık haberlerinin yer aldığı ay 1991 yılı 

Ocak ayıdır. Ocak ayında %1.58 veya 0.37 sayfa tutarında 

yer almıştır. Sağlık haberlerinin en az yer aldığı ay ise 

1991 yılı Eylül ayıdır. Bu ayda %0.24 oranında veya 0.05 

sayfa sayısı kadar yer kaplamıştır. 



Yerel haberlerin Sabah Gazetesi'nde kapladığı oran 

yıllık ortalamaya göre %0.52 veya 0.12 sayfadır. Ay bazında 

ise bu oran şöyledir. Yerel haberlerin en fazla yer aldığı 

1990 yılı Ekim ayında %0.78 oranında yer almıştır. Yani or

talama 24 sayfalık bir gazetenin 0.18 sayfalık kısmı yerel 

haberlere ayrılmıştır. Bu oran da süreklilik taşımamakla 

birlikte bazı aylarda yerel haberlerle ilgili yazılara yer 

verilmediğini görmekteyiz. Yerel haberlere enaz olduğu 

1990 Kasım ayında ise %0.30 veya 0.04 sayfa sayısı yer ay

rılmıştır. 

Bilim ile ilgili haberlere en az rastladığımız ay 

Temmuz ayıdır. %0.13 oranında veya 0.03 sayfa sayısı y er 

a lan bilim haberlerine en fazla yer verilen ay ise Eylül 

ayıdır. %1.55 veya 0.34 sayfa yer verilmiştir. Yıllık genel 

ortalamaya göre ise %0.51 oranında bilim haberlerine y er 

verildiğini görüyoruz. Yani 24 sayfalık bir gazetede 0 .12 

oranında bilim haberlerine yer ayrılıyor. 

"Turizm" haberleri Sabah Gazetesi'nde fazla yer ay

rılmayan haberlerden biridir. 1991 yılında ilk 4 ayda tu

rizm haberlerine rastlamamaktayız. 1990 Aralık ve 1991 Tem

muz aylarında %0.03 oranında yer verilen turizm haberleri

nin sayfa olarak oranı ise 0.007 sayfadır. En fazla ise 1990 

Ekim ayında turizm haberleri yer almıştır. %0.36 veya 0.08 

sayfa yer almıştır. Yıllık genel ortalamadaki turizm haberi 

oranı ise %0.07 veya O.Ol sayfadır. 
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"Kaza II haberlerinin yıllık ortalamaya göre kapladı.ğ1 

alan %0.26 veya 0.06 sayfadır. Aylık ortalamalarda ise en faz

la kaza haberlerinin yer·aldığı, ay 1991 Nisan ayıdır. Bu ayda 

%0.88 oranında veya 0.21 sayfa tutarında yer verilmiştir. En 

az kaza haberlerinin yer aldığı ay ise Şubat, Haziran ve Ağus

tos aylarıdır, ki bu aylarda kaza haberlerine pek rastlanma

maktadır. Bundan başka Ocak ayında %0.04 oranında veya 0.009 

sayfa yer verilmiştii. 

Sabah Gazetesi'nin 4. sayfası "eğlence sayfası" diye 

nitelendirebileceğimiz bir sayfa özelliğini taşımaktadır. Bu 

sayfa genellikle haberler ve yorumlar dışında daha çok okuyu

cuyu dinlendirmeye yönelik yazılar bulunmaktadır. Fal, bulma

ca, çizgi-foto roman, okuyucuya mektuplar veya okuyucu is

tekleri köşesi bulunmaktadır. Ayrıca halkın sesine kula.k ve

rilen bir köşe de mevcuttur. Bu sayfada yer verilen çizgi

foto roman yazılarının yıllık genel ortalamadaki yeri% 2.29 

oranında veya 0.65 sayfa ile Ocak ayında yer verilmektedir. 

Genellikle gazetenin sayfa sayısının artması veya azalması 

durumunda çok küçük sapmalar göstermesine rağmen yine de ga

zetede yer aldığı oran birbirine yakındır. 

Fal ve bulmaca sütununun yıllık genel ortalamalardaki 

oranı %1.34 veya 0.32 sayfadır. Bu bölümde standart olup ay

lık ortalamalarda en fazla Nisan ayında %2.49 veya 0.59 say

fa yer almaktadır. En az ise %1.14'lük oran ile Ternmiz ayın

da yer almıştır. Oranı ise 2.27 sayfa sayısına eşittir. 



TABLO VI 
• ..1. - \ . _ _.._;:·:'·,~\>~-,.,-,, 

SABAH GAZETESİ 'NDE YER ALAN KONULARIN AY BAZINDA KAPLADIKLARI ALAN (cm 2) OLARAK"" -

1990 1991 

ACUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ .. 
REKLAM 21.172 19.984 20.346 22.103 22.976 14.435 15.315 17.224 18.061 26.943 23.669 23.086 

SPOR 4033 3854 4013 3831 3770 3697 3674 3784 4075 3813 3915 1159 

MAGAZİN 2252 1935 2442 2646 2616 2844 2382 2200 2879 2582 3107 3442 

· TV .,, ..... -3710 335 • 326 356 627 608 694 735 715 5.583 7ZOO 535 

EKON0Mİ 1567 1909 1767 1643 2187 1565 1531 1765 1585 1412 1618 1669 

İÇ SİYASET 1974 2264 3174 1553 2242 1618 2086 1793 3365 3617 3326 2731 

DIŞ SİYASET 3112 1561 1383 2096 1756 3699 3404 2000 891 938 799 923 

KÖŞE 1516 1779 1748 1709 2019 2288 2048 2507 1879 2223 2077 2255 
,, 

DİZİ 825 1043 753 1612 632 .215 1111 2088 2726 1878 1123 1272 . 
K.TANITIM 799 1213 1439 946 782 728 1876 648 354 340 722 776 

POLİS 1070 1282 - 1638 1657 1537 1351 1032 1038 1111 1009 1255 
1 

...-ı 
BİLİM 515 627 587 3419 583 143 66 128 55 ""' - - -

1 
FOTO-ÇİZGİ 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

YEREL - 30 324 90 186 156 167 135 - 214 243 256 

FAL-BULMACA 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 

KAZA - 168 326 75 188 15 - 136 345 62 - 17 

SACLIK 109 100 314 301 365 581 347 133 288 159 260 111 

EĞİTİM 222 250 172 398 50 519 239 148 45 133 1088 527 
.TURİZM 70 59 149 - 18 - - - - 99 - 14 

ÇEVRE 2225 432 160 201 215 197 95 - 202 - 5 

KÜLTÜR-$ANAT 176 67 370 478 353 259 360 493 135 468 254 40 

TOPLAM 43.553 40.367 40.974 43.494 45.220 36.579 37.821 38.296 40.067 48.228 45.435 41.598 

'l 



TABLO VII 

SABAH GAZETESİ 'NDE YER ALAN KONULARIN DA~ILIMLARININ GENEL TOPLAM, İÇİNDEKİ % ORJ\NLA.lU 

1990 1991 

AÖUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 
.,..,. 

REKLAM 49.05 49 .·28 49.30 50.81 50.80 39.46 42.07 44.97 45.07 54.72 52.09 55.49 

SPOR 9.25 9.54 9.72 8.80 8.33 10.10 9.71 9.88 10.17 7.90 8.61 4.78 

MAGAZİN 5.17 4.70 5.91 6.08 5.78 7. 77 6.29 5.74 7.18 5.35 6.83 8.24 
TV. .,,. 0.84 0.82 0.7.8 0.81 1.38 1.66 1.83 1.91 1.78 1.20 1.54 1.28 

EKONOMİ·· 3.60 4. 72 4.28 3. 77 4.83 4.27 4.04 4.60 3.95 2.92 3.56 4.01 

İÇ SİYASET 4.53 5.60 7.69 3.57 4. 95 4.42 5.51 4.68 8.39 7.49 7.32 6.58 

DIŞ SİYASET 7.16 3.86 3.35 4.81 3.88 10.11 9.00 5.22,. 2.22 1.34 l. 75 2.40 

KÖŞE 3.48 4.40 4.23 3.92 4.46 5.41 6.54 4.68 4.60 4.57 5.42 

DİZİ 1.89 2.58 1.82 3.70 1.39 0.58 2.99 5.45 6.80 3.89 2.47 3.05 
J 

N 
K.TANITIM 1.83 3.00 3.48 2.16 1.72 1.99 2 .31 1.69 0.88 1.94 1.58 1.86 

O'\ 
POLİS 2.45 3.17 0.09 3.76 3.66 4.20 3.57 2.69 2.59 2.30 2.22 3.01 1 

BİLİM 1.18 1.55 1.42 0.80 1.28 0.39 0.17 - - 0.26 - 0.13 

FOTO-ÇİZGİ 2.29 2.47 2.42 2.29 2.20 2.73 2.64 2.60 2.49 2.07 2.19 2.40 

YEREL - 0.52 0.78 0.20 0.41 0.42 0.44 0.35 - 0.44 0.53 0.61 

FAL-BULMACA 1.09 1.17 1.15 1.09 2.20 1.30 1.25 1.24 2.49 0.98 1.04 1.14 

KAZA - 0.41 0.78 0.17 0.41 0.04 - 0.35 0.88 0.12 - 0.04 

SAĞLIK 0.38 0.24 0.76 0.69 0.80 1.58 0.91 0.35 o. 71 0.32 0.32 0.57 

EC1TİM 0.50 0.61 0.41 0.91 o. 11 .1 .41 0.63 0.38 0.11 0.27 2.39 1.26 

TURİZM 0.16 0.14 0.36 - 0.03 - - - - 0.20 - 0.03 

ÇEVRE . 5.10 1.07 0.38 - 0.47 1.29 2.77 - 0.50 - O.Ol 

KÜLTÜR-SANAT 0.40 o.sa 0.89 2.00 1.39 0.70 0.95 1. 78 0.80 1.10 0.84 0.29 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



TABLO Vllr 

SABAH GAZETESİ'NDE YER ALAN KONULARIN AY BAZINDA SAYFA SAYISINA GÖRE DA~ILIMI 

1990 1991 · 

AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MA't!SJ 'if lfAk!RAN TEMMUZ 
,., 

REKLAM 11.77 11.82 11.83 12.19 12.19 9.47 10.10 10.79 10.49 13.li3 12 • .50 13.31 

SPOR 2.22 2.28 2.33 2.11 1.99 2.42 2.40 2.37 2.44 1.89 2.06 1.14 

MAGAZİN 1.24 1.14 1!41 1.45 1.38 1.86 1.62 1.37 1.72 1.28 1.63 1.87 

TV .... 0.20 0.19 (.).18 0.19 0.33 0.39 0.51 0.45 0.42 0.28 0.36 0.20 

EKONOMİ Q.86 1.13 1.02 0.90 1. 15 1.02 1.09 1.10 0.94 0.70 0.85 0.96 

İÇ SİYASET 1.08 1.34 1.84 0.85 1.18 1.06 0.45 1.19 2.01 1.79 1.75 1.57 

DIŞ SİYASET 1.71 0.92 0.80 1.15 0.98 2.42 2.21 1.,25 0.53 0.32 0.42 0.57 

KÖŞE 0.83 1.05 1.01 0.94 1.07 1.5 1.35 1·.s6 1. 12 ı.ıo 1.09 1.30 

DİZİ 0.45 0.61 0.43 0.88 0.33 0.13 o.sa 1.30 1.63 0.93 ().59 0.73 
' K.TANITIM 0.43 o. 72 0.83 0.51 0.41 0.47 0.55 0.40 0.21 0.46 0.37 0.44 

1 
POLİS 0.58 0.76 0.02 0.90 0.87 1.00 0.85 0.64 0.62 0.55 0.53 o.·12 (Y) 

O'I 
1 .ôİLİM 0.28 0.37 0.34 0.19' 0.30 0.09 0.04 - - 0.06 '-: 0.03 

FOTO-ÇİZGİ 0.54 0.60 0.60 0.54 0.52 0.65 0.63 0.62 0.60 0.50 0.52 0.57 

YEREL - 0.12 o.ıs 0.04 0.09 o.ıo 0.10 0.04 - 0.10 0.12 0.08 

FAL BULMACA 0.26 0.28 0.27 0.26 0.52 0.31 0.3 0.29 0.59 0.23 0.24 0.27 

KAZA - 0.09 0.18 0.04 0.09 0.009 - 0.08 0.21 0.02 - 0.009 

SAĞLIK 0.09 0.05 0.18 0.16 0.19 0.37 0.21 0.08 0.17 0.07 0.13 0.06 

ıCİTİM 0.12 0.14 0.09 0.21 0.02 0.33 o.ıs 0.09 0.02 0.06 0.57 0.10 

TURİZM 0.03 0.03 0.08 - 0.007 - - - - Q.04 - 0.007 

ÇEVRE 1,22 0.25 0.09 - o.ıı 0.30 0,66 - 0.21 - 0.002 

KÜLTÜR-SANAT 0.09 0.13 0.41 0.49 0.33 0.16 0.22 0.43 0.07 0.50 0.27 0.07 

TOPLAM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 



Çİ~.ELGE IX 

SABAH GAZETES!'NDE YER ALAN KONULARIN 

(%) OLARAK DA~ILIMI ~ 

Yukarıda görüldüğü gibi Sabah Gazetesi'nin en fazla 

yer ayırdığı konuların başında %48 lik bir oranla "Reklarn"

lar yer almaktadır. Bunu %12.7 ile "Siyasi 11 konular takip e.di

yor. Ardından %7.77 ile "Spor" ve %6.26 ile "Magazin" konuları 

geliyor. Köşe yazıları, ekonomi, dizi yazılar, kendini tanı tırn 

gibi konular ise çok az bir farklılıkla ~irbirilerini takip 

etmektedirler. Turizm, fc:l.l, bulmaca, sağlık, kliltürı, sanat 
-

v.b. diye tanımladığımız diğer konuların oranı i~e %10.27 dir. 



TABLO IX 

SABAH GAZETESİ'NDE YER ALAN KONULARIN YILLIK 

ORTALAMAYA GÖRE, GAZETEDE YER ALDIKLARI ORANLAR, SAYFA 

S~YISI VE (%) OLARAK GÖSTERİLMEKTEDİR 

KONULAR YtlZDE SAYFA SAYISI 

REKLAM 48.33 11.59 

SPOR 7.77 1.86 

MAGAZİN 6.26 1.50 

TV- 1.31 0.31 

EKONOMİ 4.04 0.96 

İÇ SİYASET 8.11 1.94 

DIŞ SİYASET 4.59 1.10 

KÖŞE 4.83 1.15 

DİZİ 3.04 0.72 

K.TANITIM 2.03 0.48 

POLİS 2.80 0.67 

BİLİM 0.51 0.12 

ÇİZGİ-FOTO 2.29 0.54 

YEREL 0.52 0.12 

FAL-BULMACA 1.34 0.32 

KAZA 0.26 0.06 

SA<:iLIK 0.63 o.ıs 

E<:iİTİM 0.74 0.17 

TURİZM 0.07 O.Ol 

ÇEVRE 0.69 0.16 

KÜLTÜR-SANAT 0.72 0.17 

TOPLAM 100 24.00 

TABLO IV 
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4. BÖLÜM 

SABAI:i: GRUBU' NUN DİGER YAYINLARI 

1. GUNLÜK GAZETELER 

1.1. SARI SAYFALAR-SABAH EKONOMİ-MELODY 

Sarı Sayfalar, Sabah Ekonomi ve Melody Sabah Gazetesi 

ile hergün günlük olarak satılan üç ayrı konunun üç ayrı gazede

de okuyucuya sunulduğu gazetelerdir. SERİ İLANLAR, Genellikle 

küçük ilanlar da denilen ve zaman zaman orta büyüklükte ilanla

rın da yer aldığı sarı sayfalardan oluşan bir gazetedir. Hergün 

Sabah'la birlikte bir ek gazete olarak verilmektedir. 

~~~~~-&~Q~Q~!l Daha önce gazetenin iç sayfalarında yer alan eko

nomi dünyasına ait haber ve bilgilerin biraz daha kapsamlı ola

rak ele alınıp, incelendiği ve yine Sabah'la birlikte günlük 

olarak verilen bir gazetedir. 

~~~QQXl Sabah Gazetesi'nin yayınladığı günlük bir kadın-magazin 

eki niteliğinde olan bu gazete de hergün Sabah'la birlikte be

dava verilmektedir. Moda, televizyon, sinema dünyasının yıldız

ları ile bu dünya'da olup bitenlerden, yıldız fallarından gü

zellik önerilerine kadar kadına yönelik her türlü konuların 

içerdiği oir gazete. 

Sabah Gazetesi ve günlük olarak verdiği bu üç gazetenin 

dışında Medi Grup'a ait olan diğer gazete ve dergiler şunlardır. 
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1.2. BUGUN GAZETESİ 

Bugün Gazetesi, Sabah Gurubu tarafından 1989 yılında ya

yınlanmaya başlandı. Bugün gazetesinin hedef kitlesinin orta 

sınıf ve genç kuşak olması bu gazetenin daha çok resim\:ve kolay 

okunabilen bir dilie yayınlanmasında etkili olmuştur. 

Bugün gazetesini satın alanlar ise genellikle gençlerdir. 

Gazete okurlarının %80'ni 19 ve üzerindeki yaş grubu oluştur

maktadır. 

Gazetenin genellikle magazin, polis-adliye, kaza ve has

tahane haberlerinden oluşan bir içerik yapısı var. Ayrıca çok 

az da olsa siyasi içerikli haberler de yer almaktadır. Ancak 

gazetede yer alan bu tür haberlerde de yine olayların magazi~ 

yönlerine ağırlık verilmektedir. Bu tür haberler de oldukça 

bol ve renkli fotoğraflarla sunulmaktadır. 

Ulke genelindeki günlük ortalama net gazete satışları 

içinde Bugün Gazetesinin payı %11.0'dır. Gazete okurlarının 

demografik yapısı ise şu şekildedir . . 
Bugün Gazetesinin %75'ini erkek okuyucular oluştururken, 

%25'ini kadınlar oluşturmaktadırlar. %77'si şehirli, %56'sı ev

li olan Bugün okuyucularının %22'si orta ve lise eğitimli oku

yuculardan oluşmaktadır. 

Bu gün okurlarının sosyo-ekonomik durumlarına bakıldı

ğında ise sadece %6'sının A ve B sosyo-ekonomik grubundan ol-



' duğunu, %68'nin ise C grubuna girdiğini görmekteyiz. Bu durum-

da anlaşılıyor ki Bugün okurları genellikle orta ve ortanın 

altı sınıftan oluşan kimselerdir. 

Sosyo-ekonomik özelliklerine göre Bugün okurlarının ev

lerinEiekullandıkları eşyalar şunlardır. Buzdolabı %82 

Bugün okurlarının %82'sinin evinde buzdolabı vardır. %53 çama

şır makinası, %54 elektrikli süpürge, %67 ütü, %64 renkli tele

vizyon, %10 video, % 80 teyp, %25 camera (fotoğraf makinası), 

(83) 
%31 telephone ve %13'ünde de orta düzeyde araba bulunmaktadır. 

1.3. YENİ ASIR 

Yeni Asır Gazetesi, Türkiye'nin en büyük günlük bölge

sel gazetesidir. Sabah Grubunun ilk yayını olan ·bu gazete 1895 

yılında Selanik'te çıkartılmaya başlanmış ve kurtuluş savaşın

dan sonra da !zmir'de yayınlanmaya başlanmıştır. 

Ege Bölgesini kapsayan yedi ilde ( Muğla-Manisa, İzmir, 

Denizli, Uşak, Aydın) satılmakta olan gazete, modern basın tek

nolojisi ile çıkartılmaktadır. 1982 yılında bilgisayar sistemi

ne geçen Türkiye'deki ilk gazetedir. 

Yeni Asır okurlarının %7l'i erkek %29'u kadındır. %72'si evli 

olan okurların %62'si şehirlerde oturan kimselerden oluşmakta

dır. Yeni Asır okurlarının öğrenim durumları ise daha çok orta 

düzeyli eğitim görmüş olduklarını görmekteyiz. %33'U lise dü

zeyinde öğrenim yapmıştır. 

83) Piar Tüketim Birimi Araştırması, 1990 s. 7 



19 yaş ve üzerindeki grubun ise %85'i Yeni Asır okumak

tadır. Okurlarının ekonomik yapısına baktığımızda şu babloyu 

görmekteyiz. A - B ve Cl grubuna dahil olan Yeni Asır okuru 

oranı %33 civarındadır. Yani yüksek sosyo-ekonomik grup olarak 

bilinen A-B grubu ile bunun biraz altında olan Cl grubundan 

olan okur oranı, Sabah Gurubunun çıkardığı di~er iki gazeteye 

göre (Sabah, Bugün) daha yüksektir. Bu da Yerıi Asır okuyucu

sunun Sabah ve Bugün okuruna göre (yukarıdaki eğitim ve öğre

nim durumunu da dikkate alırsak) daha kültürlü ve daha eğitim

li olduğunu görmekteyiz. 

Ayrıca Yeni Asır okuyucularının gazeteyi okuma alışkan

lıklarına baktığımızda da %74'nün 5 yıldan beri sürekli bu ga

zeteyi okuduklarını görüyoruz. % 60'ı hergün, %50'si evinde ve 

0 26 1 d b'' d h .. ' k k d (S 4 ) ~ sı a urosun a ergun Yenı Asır o uma ta ır. 

FOTO MAÇ 

1991 yılı Temmuz ayından beri yayın hayatını devam et

tiren günlük bir spor gazetesidir. Fotomaç basın piyasasında 

Fotospordan sonra yayınlanan ikinci spor gazetesidir. İçerik 

olarak daha çok futbol ağırlıklı olan gazetede diğer spor 

dallarına ilişkin haberlerde (futbol kadar ayrıntılı olmasa 

da) gazetede yer almaktadır. Okuyucu kütlesinin %90'nını er

erkeklerin oluşturduğu gazetenin tirajı ...• dır. Ayrıca bir 

sopr gazetesi olmasına rağmen magazin basınına özgü nitelik-
(8 5) 

ler de taşımaktadır. 

84) Piar, Tüketim Birimi Araştırması, 1990, s. 7 

85) a.g.e., s. 10. 



2. Haftalık Dergiler 

2.1. AKTUEL 

Aktüel Dergisi de 1991 yılında yayın hayatına başladı. 

Haftada bir yayınlanan dergi daha çok araştırma ve röportaj 

konularına ağırlık vermektedir. Derginin siyasi ve politik 

yönü çok az olmasın~ rağmen gündemdeki konularla ilgili araş

tırmalar oldukça sık yer almaktadır. Ancak dergi daha çok 

olayların mağazin yanları ile dikkat çekmektedir. Kültür sa~ 

nat ve edebiyat gibi konular gerektiğinden az ölçüd~ yer al

makta. Derginin okuyucu kitlesi ise oldukça değişik gruplar

dan oluşmaktadır.Derginin okuyucu kitlesi ise oldukça değişik 
. 

gruplardan oluşmasına rağmen okuyucusunun tek ortak noktası 

yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip bir kitle olmasıdır. Dış gö

rünüşü bakımından ise oldukça kaliteli bir kağıda basılmış 

olup Avrupa'daki ve Amerika'daki benzerlerinden farksızdır. 

Derginin kapak resimleri satışında etkili olabilmektedir. 

2.2. OTO HABER 

Otomobillerle ilgili haber ve bilgiler içeren bir haf

talık dergidir. Her hafta O km ve ikinci el, yerli-ithal oto

mobiller hakkında yayınlanan fiyat listeleri ile okuyucuya 

cazip gelmektedir. Ayrıca, Türkiye ve dünyadan yenilikler, 

geliştirilen projeler, piyasaya yeni çıkan otomobiller, en 

son yarış, fuar ve sergi takvimleri, teknik bilgiler, ralli 
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haberleri, turizm, uzmanların yaptığı yol testleri, lastik ve 

yağ fiyatları, pratik bakım ve kullanım gibi kapsamlı bilgiler 

yer almaktadır. 

, 2 • 3 ., TELERAMA 

Haftalık bir televizyon mağazin dergisidir. Ve yine 

ilk defa Sabah Gazetesi tarafından çıkartılmıştır. Televizyon 

dünyasından, yıldızlardan haberler, en çok izlenen programlar, 

pembe diziler, film özetleri ve değerlendirmeleri, çocuk, genç

lik, spor filmleri, sinema, müzik haberleri, pop müzik liste

leri, ödüllü bulmacalar, burçlar ve ayrıca günlük yayın prog

ramlarını içeren bir dergidir. 

3. Aylık Dergiler 

3.1. PENTHOUSE 

Sayfalarında en çok kadın resimleri yer almasına rağ

men 11 penthouse" aylık bir erkek dergisidir. Daha çok Kadın, 

cinsellik, moda gibi konuların ağırlık kazandığı bu dergide, 

spor, sağlık, müzik, video, yeni ürünlerin tanıtımı, biraz 

mizah ve biraz da söyleşi derğinin içeriğini oluşturmaktadır. 

Genellikle erkekler tarafından alınmasına rağmen kadınlar ta

rafından da okunmaktadır. 
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-' 3~2. BURDA 

Tamamen bir moda dergisidir. Aylık oralak çıkmaktadır. Ha-
. 

nımlara yönelik bir dergi olduğu için dikiş, örgü, süsleme ve 

yemek konularında pratik çözümler sunar. 

3. 3. KAPRİS-VİZYON-COSMOPOLİTAN 

Modanın yanınd_a sosyal ve kül türel olayları da içeren ay

lık dergilerdir. Vizyon ve Kapris Dergisi daha çok toplumun üst 

sınıflarından olan bir gruba hitap etmektedirler. Gerek içeriği 

ve gerekse fiyat itibarı ile bu dergilerin yüksek sosyo-ekonomik 

grup tarafından satın alındığı belli olmaktadır. Kapris ve Viz

yon okurlarının %48'i iyi eğitimli üst sosyo-ekonomik sınıftan 

olan kimselerden oluşmaktadır. %20'si moda desinatörü, %18'i 

lise ve üniversite öğrencileri ile %ll'i de sanat çevrelerinden 

olan kimseler tarafından okunmaktadır. Daha çok kadınlara yöne

lik moda ve sosyal olayların yer aldığı bu dergiler, erkekler 

tarafından da sık okunmaktadır. Zira dergi okurlarının %56'sı 

kadın okur iken.%44'ü erkek okuyuculardır. %52'si evli olan 

okurun %92'si şehirlerde (özellikle büyük şelirlerde) oturmak-

t d 
(86) 

a ır. 

3.4. PRATİCA 

Güzellik, sağlık, kozmetik, egzersiz, diyet, vücut ve 

cilt.bakımı gibi konuları içeriyor. Moda, cinsel bilgiler, ta

til, modern giysiler için dikiş patronları, örgü, dekarasyon, 

el işleri, çeşitli işlerin püf noktaları, kolay uygulanabilir 

yemek, tatlı ve pasta tarifleri, bulmaca yıldız falı derginin 

ana konularını. - ?luşturuyor. 

86) Piar, Sabah Tüketim Birimi Araştırması 1990. 

1 



FREE 

14-19 yaş grubuna yönelik bir gençlik dergisidir. Müzik, 

sinema ve moda haberlerinin yer aldığı dergide müzik ve sinema 

dünyasının yıldızlarından bilgiler, posterler ve okuyucuların 

birbirleriyle haberleşmesini sağlıyıcı mektup arkadaşı köşesi 

yer almaktadır. 

4. Hafta Sonu Dergileri 

4.1. STAR 

Sabah Gazetesi ayrıca hafta sonları Star adlı bir der

giyi d e Sabah gazetesi ile birlikte parasız ol?rak vermekte

dir. Haftanın diğer günlerinde de yemek, dekorasyon, moda 

gibi konuların ağırlıkta olduğu ekleri gazete ile birl ikte 

yine ücretsiz o larak sunmaktadır . 

4.2. PS MAGAZİN 

Hafta sonlarında para ile satılan bir magazin dergi

sidir. !çintle bol magazin, biraz dedikodu ve bol resim bu

lunur. 

5. Mizah Dergileri 

5.1. AVNİ-FIRFIR-UFF 

Bu üç ayrı dergi de mizah dergileridir ve günceldeki 

tilin haber ve olayları, zaman zaman güldürerek zaman zamanda 

kara mizahla hicv etmektedirler. 
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1.7. Sabah Televizyon 

1.7.1. SATEL 

Sabah Gazetesi'nin bağlı olduğu Medi Grubun diğer bir 

önemli iştiraki ~e yeni kurulmuş olan Sabah Televizyon (SATEL) 

A.Ş.dir. 

Henüz yayın hayatına tam olarak başlamayan televizyon· 
. 

kanalının, deneme yayınları sürmektedir. içinde bulunduğumuz 

sene içinde normal yayınlara başlaması muhtemel olan Sabah 

Televizyon kanalının nası~ bir içeriğe sahip olduğu da yayın 

hayatına başladıktan sonra belli olacaktır. 

Ayrıca Sabah Grubu'nun 1992 yılında kurulan ve çok or

taklı olduğu bilinen SHOW TELEVİZYON A.Ş. 'de de belli bir 

oranda hissesi olduğu bilinmektedir. SHOW TELEVİZYON ise özel 

bir program uzmanlığı olmayan ancak her türlü konuların işlen

diği, izleyici sayısı fazla olan bir yayın kanalı niteliğin

derir. 
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S O N U Ç 

Sabah Gazetesi, ülkemizde kapitalizmin yükselen değerle

rinin toplumun her kesiminde etkili olmaya başladığ~ bir dönemde 

-Nisan 198Şy,ılında- yayı~ hayatıha•başladı. 

Sabah ilk dönemlerinde basın piyasasında çok bilinen sa

tış politikalarını (düşük fiyat, lotarya v.b.) izleyerek tutul

mayı başardı. Gazetenin çok tutulmasında bir diğer faktörde ko

lay okunabilen, eğlendiren, olayları mizah ağırlıklı veren ve 

daha çok cinselliği çağrıştıran bol çıplak resimli bir gazete 

olmasıydı. 

Aynı dönemde bu tarzı üstlenen gazetelerin sayısı olduk

ça fazlaydı ve satışları da gayet iyiydi. Bu gazeteleri satın 

alan halkın sosyo-kültürel ve eğitim özellikleri gazetelerin 

çok satmasında oldukça etkili olmuştur. Bu kitle için görsellik 

her zaman yazıdan daha çok rağbet görmektedir. 

Sabah Gazetesi bu kitlenin ölçütlerini iyi saptayarak, 

halkın beklentilerini yakalayıp o beklentiler doğrultusunda bir 
. 

yayın anlayışını benimsedi, v~ insanlar tarafından kolayca sa-

tın alınabilir bir gazete konumuna geldi. 

Tamamen görselliğe dayanan bir bulvar gazetesi iken ya

yın hayatının ikinci yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve 

içeriğine yönelik değişimler sayesinde bunu takip eden yıllar

da iletişim çağının hızına ve ihtiyaçlarına uygun, son derece 

gelişmiş bir teknolojiyi de kullanarak büyük bir basın kuruluşu 

haline geldi. 
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Sabah Gazetesi'nin içeriğine yönelik yaptığı en önemli 

değişim, popüler gazetecilik ile fikir gazeteciliğinin mutlaka 
. 

ayrı şeyler olduğu savını yıkarak bu iki tarzın sentezini 

oluşturmak oldu. Geçmişte çok farklı misyonları üstlenmiş köşe 

yazarlarını bünyesine alarak her kesimden insana seslenmeyi, 

yayın politikasının bir parçası olarak uygulamaya başladı. Böy

lece Türk basınına~ daha önce denenmemiş bir tarzla kendine 

yepyeni bir kimlik edindi. 

Doğu blokunun çözüldüğü ve kapitalizmin doruklara yük

selmeye başladığının iddia edildiği 1980'li yılların ortala

rında, dünyada ve özellikle de ülkemizde meydana gelen deği

şim dalgası içinde en çok sözü edilen olgulard~n biri de hal

kın sahip olduğu derğerlerde bir değişimin yaşandığıdır. Sa

bah sürekli olarak bu değişimin gelişen, yükselen yönde oldu

ğunu savundu ve per seferinde bu değerlerin bir savunucusu ol

duğunu halka hissetirerek mevcut okuyucu kitlesini arttırmayı 

başardı. 

Sabah Gazetesi Türk basınında yüksek teknolojiyi_ kul

lanmaya başiayan ilk gazete oldu. Bu avantajından başka 

promosyon satışları sayesinde ülkenin üç büyük basın kurulu~ 

şundan biri konumuna geldi. Ardından basında "yatay enteg

rasyon" denilen yöntemi uygulayarak, Sabah'la birlikte bir

iki ek, birkaç yeni gazete, haftalık ve aylık dergiler ve 

televizyon istasyonu derken, büyümesini büyük bir hızla ta

mamlayarak sektördeki yerini oldukça sağlamlaştırdı. 
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Sabah'ın Türk basınındaki "ilk"lerinden bir diğeri ise 

Bab-ıali'nin uzun yılla~dan beri süregelen birçok gelenekleri

ni yıkmak olmuştur. Bu gazetecilerin sendikasızlaştırılmasın

dan, bayramda gazete çıkartmaya kadar varan bir alt-üst ediş

ti ve kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz eleştirilere 

neden oldu. Bu arada Sabah'ın uyguladığı yayın politikası sa

yesinde Bab-ıali'de ·yeni bir basın ve yeni bir okuyucu tipi 

de oluştu. 

Son birkaç yıldır basında yaşanan promosyon örneğinde 

olduğu gibi, gazetelerin asıl işlevlerini yerine getirmelerini 

engelleyecek türden, sonucu okuyucu ve basının pek lehine ge

lişmeyen cinsten rekabet sayesinde artan müşteri sayıs ı, aza

lan okuyucu sayısı oldu. Promosyon zaten uzun yıllardan beri 

ounalımlar yaşayan basın dünyasında temelsiz ve kısa v adeli 

çözümlerin uzun·vadeli bir kayboluşunu da beraberinde getirdi. 

Sabah, yayın hayatına girdiği 8 yıldan bu yana "reklam 

ve ilan 11 konusunda da önemli bir yol kat etti. Promosyon sa

yesinde meydana gelen tiraj artışlarının beraberinde gazete

nin ilan gelirleri de arttı. Bu gelişmelere paralel olarak 

Sabah'ın net reklam gelirleri de her yıl artış gösterdi. Böy

lece Sabah teknolojik gücünden sonra mali açıdan da gücünü 

pekiştirmiş oldu. 

Türk basınında 40-50 yıllık gazetelerin bu günkü konu

muna 8 yıl gibi kısa bir sürede ulaşmayı başaran bir gazete

nin, bugün kamuoyu oluşturabilmesi ve yönlendirebilme gücüne 

ulaşması gazetecilik açısından değilse bile işletmecilik açı

sından büy~k bir başarı sayılmaktadır. 
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Sabah, toplumu yakından ilgilendiren ekonomik, poli

tik, sosyal v.s. konula~ı tamamen popülist açıdan değerlen

diren ancak israrlılığı ve dayanıklılığı olmayan bir yayın 

politikası izlemektedir. Sabah varlığını günün moda değer

lerini savunarak yaptığı gazetecilik anlayışına borçludur. 

Yarının moda değerleri hangi yönde ve ne şekilde olur bi

l i nmez, ancak Sabah ·Gazetesi varlığını sürdürmek ve bu ko

numunu koruyabilmek için yarının değişen değerlerini savun

mak durumunda kalacaktır. 

Şu anda olması gereken, basın piyasasındaki gazete

l erin bu tarz anlayışla gazetecilik yapmamaları ve daha ka

l ıcı değerlerle kendilerini okuyucuya kabul ettirmeleridir. 
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