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Özet
20’nci yüzy›l›n toplum yaflam›na getirdi¤i h›zl› tempo k›sa yoldan
bilgi edinme ihtiyac›n› ortaya ç›karm›fl, böylece Time 1923 y›l›nda ilk haber
dergisi olarak ortaya ç›km›flt›r. Dünyan›n pek çok ülkesinde Time’dan
esinlenen haber dergileri birbiri ard›na yay›nlan›rken Türkiye’de haber
dergicili¤i, çok partili siyasal yaflama geçildi¤i dönemde, 1954 y›l›nda
Akis’le bafllam›flt›r.
Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› sektöründe 1980’lere kadar
sermayedarlar› yazar kadrolar›ndan oluflan küçük ve orta ölçekli iflletmeler
etkin olurken, 1980’lerden itibaren dünyayla paralel flekilde Türkiye’yi de
etkileyen neo-liberal ekonomi anlay›fl›, bas›n sektörünü de etkilemifl,
sahiplik yap›s›n›n de¤iflmesine yol açm›fl, sektöre yatay ve dikey
birleflmelerle büyüyen medya gruplar› hâkim olmufltur. 1990’lardan
itibaren giderek büyüyen, da¤›t›m› ellerinde bulunduran, televizyon
yay›nc›l›¤›na bafllayan bas›n gruplar›, dergi yay›nc›l›¤› alan›nda da
egemenliklerini kurmufllard›r. Bu yo¤unlaflma dergi pazar›n›n oligopol bir
yap›ya bürünmesiyle sonuçlanm›flt›r.
Bu çal›flmada yo¤unlaflman›n yüksek oldu¤u dergi yay›nc›l›¤›
sektöründe habere ulaflmada çeflitlili¤in ve çokseslili¤in sa¤lanmas›
aç›s›ndan önemli bir faktör olan ba¤›ms›z haber dergicili¤inin pazar›n
yap›s›, insan kaynaklar›, reklam, da¤›t›m ve pazarlama, tiraj k›s›tlanmas›ndan oluflan ekonomik sorunlar›, Kas›m 2006 – Nisan 2007 tarihleri
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aras›nda ba¤›ms›z bir yay›n olarak faaliyet gösteren ancak gerek ekonomik
gerekse siyasi nedenlerle sermayedar› taraf›ndan yay›ndan kald›r›lan Nokta
dergisi örne¤i üzerinden incelenmifltir. Örnek olay incelemesi yönteminin
kullan›ld›¤› çal›flmada literatür taramas›yla elde edilen veriler yar› yap›land›r›lm›fl
derinlemesine görüflmelerle tamamlanm›flt›r.
Çal›flma, Türkiye’de medya sahipli¤inin ticari saiklerden çok siyasi güç
elde etmekle eflde¤er görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Bununla birlikte finansal
olarak en az bir y›l desteklenmesi ve editöryel ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lamas›
durumunda ba¤›ms›z bir haber dergisinin, medya sektöründe tekelci yap›dan
kaynaklanan tekseslili¤i k›rd›¤›, kendi okuyucusunu yaratt›¤› görülmüfltür.
anahtar kelimeler: dergi sektörü, haber dergileri, ba¤›ms›z yay›nc›l›k

Résumé
Le tempo rapide survenu avec 20'ème siècle a engendré la nécessité
d'obtenir des informations le plus rapidement possible et Time est paru en 1923
comme première hebdomadaire d’actualité. Pendant que dans le monde entier
beaucoup de magazines s'inspirant de Time paraissent les uns après les autres,
le premier hebdomadaire d’actualité en Turquie Akis sort en 1954 au moment
du passage au régime pluraliste.
Du début de l’histoire de la presse jusqu’aux années 1980, le secteur de
la presse magazine est dominé par les petites et moyennes entreprises dont les
actionnaires sont leurs propres écrivains. Dans la période qui a commencé en
1980, la structure propriétaire des médias turcs a été bouleversée à cause de
l’extension de la logique de l’économie néo-libérale dans le monde entier. Après
1990, avec des extensions verticales et horizontales, les groupes exerçant dans
tous les domaines de la communication (quotidien, radio, télévision, production
du film, de la musique, etc.) ont dominé le secteur de la presse magazine aussi.
Donc cette concentration s'est terminée par un marché oligopolistique.
L'objectif de cette recherche est de débattre, les problèmes
économiques que contiennent la structure du marché, le personnel, la
restriction de tirage, le marketing et la distribution du magazine d'actualité
indépendant qui est un facteur important pour assurer un environnement
médiatique pluraliste, à partir de l'exemple de la dernière période de Nokta
(novembre 2006 - avril 2007) hebdomadaire d'actualité d'indépendant qui fut
suspendu par son propriétaire pour des raisons économiques et politiques.
Notre méthode est une étude de cas avec des interviews semi-directif.
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Cette recherche révèle qu'en Turquie, être propriétaire des médias
équivaut à l'obtention d'un pouvoir politique plutôt qu'un objectif commercial.
En outre, il est observé que si un magazine indépendant est soutenu
financièrement et auquel il est fourni une indépendance éditoriale, peut briser la
voix unique qui procède du marché monopolistique et peut créer son propre
lecteur.
mots-clés : le secteur de la presse magazine, les magazines d'actualité,
les médias indépendant

Abstract
Time magazine was established in 1923, basically to fulfill the need of
obtaining information as quick as possible. In many aspects, this was a period
marked with the notion of "speed", as the necessity of demanding 'fast '
information was synchronic with the social tempo itself. In this period, Time set
a model for news magazines in all over the world. Being inspired by this trend,
Akis was established in 1954 as the first news magazine in Turkey.
Until 1980, news magazine publishers, which were small/medium sized
enterprises, were dominant in the sector. Starting from the 80's, the global
neoliberal economic flow strongly influenced the Turkish Press, and resulted in
a change in the ownership structure in the media: Media groups who have
grown with horizontal and vertical mergers remained in possession of the
sector.
This research’s aim is to argue and detect the economic problems which
include the market structure, distribution and marketing, human resources,
advertising, and restraint of circulation of independent news magazine who
provide pluralism in newsmagazine sector. The last period of Nokta (November
2006 – April 2007), an independent newsmagazine which is no longer published
by its owner for economic and politic reasons, is analyzed. Case study method
is used in conjunction with semi-structured interviews.
This article reveals that, in Turkey, ownership is seen equivalent to
obtaining political power instead of commercial motive. In addition, it is
observed that if an independent newsmagazine is supported financially and is
provided with the editorial independence, it can break up the univocal structure
which grows out of monopolistic market and can create its own reader.
keywords: printing industry, newsmagazine, independent media
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Girifl
Dergiler ilk olarak Avrupa’da 17’nci yüzy›lda ortaya ç›km›fl, bask› tekniklerinin
geliflmesiyle birlikte 20’nci yüzy›ldan itibaren siyasal ve sosyal yaflamda önemini
artt›rm›flt›r. Derginin bugün bildi¤imiz anlamda modern bir medyaya dönüflümü, iki
dünya savafl› aras› döneme, özellikle de 1930’lu y›llara rastlar. Bunun sosyal ve
teknik olmak üzere iki belirleyici sebebi vard›r. Yaflam stillerinin, modan›n geliflimi,
kad›nlar›n sosyal yaflamda a¤›rl›klar›n›n artmas›, yay›nc›l›kta yafla, cinsiyete, yaflam
stiline, ilgi alanlar›na yönelik uzmanlaflman›n önem kazanmas› sosyal sebepler
alt›nda s›ralan›rken, matbaalarda ofset tekni¤ine geçilmesi, illüstrasyon ve foto¤raf
kalitelerinin artmas›yla sayfalar›n daha estetik, okuyucu için daha çekici hale
dönüflmesi teknik nedenleri oluflturmaktad›r (Charon 1999:8).
20’nci yüzy›l›n toplum yaflam›na getirdi¤i h›zl› tempo, kültürel ve ekonomik
canl›l›k, zaman darl›¤› gündem hakk›nda k›sa yoldan bilgi edinme gere¤ine uygun
yeni dergi türlerinin do¤mas›na zemin haz›rlam›flt›r. Bunun ilk örne¤ini 1923
y›l›nda iki ö¤renci taraf›ndan ç›kar›lan haftal›k haber dergisi Time oluflturmufltur.
"‹nsanlar bilgisiz kal›yor çünkü hiçbir yay›n kendisini, meflgul insanlar›n ö¤renmek
için ay›rabilecekleri zamana uyarlam›fl de¤il" sözüyle yola ç›kan ve k›sa zamanda
ekol haline gelen Time’› Amerika’da Business Week (1929), United States News
(1933) ve Newsweek (1933), Fransa’da L’Express ve Almanya’da Der Spiegel ve
Panorama gibi dergiler takip etmifltir (Balc› 2004).
Türkiye’de ise dergilerin ortaya ç›k›fl› Tanzimat dönemine (gazetelerin
ortaya ç›k›fl›yla ayn› döneme) rastlamaktad›r. Gazeteler gibi ilk dergiler de resmi
niteliktedir. Dergiler Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda popülerleflmeye bafllam›flsa da,
ilk haber dergisi ancak çok partili siyasal yaflama geçildikten sonra ortaya
ç›km›flt›r. 15 May›s 1954 tarihinde Time dergisinden esinlenerek yay›n hayat›na
bafllayan, Akis, haber dergicili¤i türüne yak›n ilk örnektir.
‹lerleyen dönemlerde siyasi yaflamdaki hareketlilikle birlikte say›lar› ve
tirajlar› giderek artan haber dergileri 1980’lere kadar sermayedarlar›n›n
yazarlar›ndan olufltu¤u küçük iflletmeler fleklinde faaliyet göstermifl, iktidarlar›n
siyasi ve ekonomik bask›lar› karfl›s›nda k›r›lgan bir yap› sergilemifllerdir.
1980’e gelindi¤inde haftal›k haber dergicili¤inde Time’› örnek alan, o hafta
ülkede ve dünyada meydana gelen olaylar› k›sa ve okunur biçimde derleyen
model terk edilmeye bafllanm›flt›r. Bunun en önemli nedeni kuflkusuz 12 Eylül
askeri darbesinin politik yaflama getirdi¤i k›s›tlamalard›r. Dönemin kendine özgü
flartlar›, haber dergilerini Avrupa’da yay›nlanan Paris Mattch, Stern gibi dergileri
örnek alarak kendi gündemini belirleyen modele yönlendirmifltir (Özdemir
1992:68). Bunun en baflar›l› örne¤i 1980’lerin ortas›nda tiraj›n› 100 binin üzerine
ç›karan Nokta dergisidir.
Bu dönemde ayn› zamanda Türk bas›n›nda mülkiyet yo¤unlaflm›fl, bas›n
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sektörü, holdingleflen medya gruplar›yla oligopol bir nitelik kazanm›flt›r.
Ekonomik etkenlerin daha fazla önem kazand›¤› bu yeni yap›lanmada ba¤›ms›z
küçük iflletmelerin yaflam alanlar› giderek daralm›flt›r.
Dergi yay›nc›l›¤› ise 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren medya sektöründe
holdingleflen ve faaliyet alanlar›n› geniflleten gruplar›n etkisi alt›na girmifltir.
Gruplar›n, reklam gelirleri ve tirajlar›n düflüklü¤ü nedeniyle ikincil plana itti¤i dergi
yay›nc›l›¤› sektörü, 2001 ekonomik krizinin etkisi ve gazete eklerinin tirajlar›n›
kemirmesi nedeniyle geliflme gösterememifltir (Sözeri 2006:153). Her grubun
yaln›zca bir haber dergisinin bulundu¤u pazarda, zaman zaman etkin olmaya
çal›flan arkas›nda medya gücü bulunmayan ve ana ak›m medyada yer almayan
seslere yer veren ba¤›ms›z yay›nlar (Cottle 2003:3) ve fiyat indirimlerinin etkisiyle
canlanmalar görülmüfltür.
Pazar›n oligopol yap›s›, ekonomik aç›dan verimsizli¤in yan› s›ra bas›n
sektörüne özgü sosyopolitik sonuçlar da ortaya koymaktad›r. Yo¤unlaflman›n
yüksek oldu¤u piyasalar, haber alma ve verme özgürlü¤ü, ço¤ulculuk, çeflitlilik
gibi unsurlar›n giderek güçlenen medya gruplar›n›n ticari ç›karlar›na feda
edilmesi, kimin neyi nas›l okuyaca¤›n› az say›daki medya holdinglerinin karar
vermesi tehlikelerini bar›nd›rmaktad›r.
Bu çal›flmada yo¤unlaflman›n yüksek oldu¤u oligopol nitelikli dergi
yay›nc›l›¤› sektöründe habere ulaflmada çeflitlili¤in ve çokseslili¤in sa¤lanmas›
aç›s›ndan önemli bir faktör olan ba¤›ms›z haber dergicili¤inin ekonomik aç›dan
var olma flartlar› incelenecektir. Burada ba¤›ms›zl›ktan kastedilen, iflletmelerin
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›, yani yönetim ve muhasebe özerkli¤ine sahip olmas›,
üretim, finansman ve pazarlama politikalar›n› kendi ekonomik amaç ve ç›karlar›
do¤rultusunda, kendi yap›s› içinde belirlemesi, karar yetkilerinin kendi yap›s›
içinde kalmas›d›r (Çelik 1999:14).
Nokta dergisi, ortaya ç›kt›¤› dönemde ve daha sonra düzenli
yay›nlanabildi¤i dönemlerde yukar›da bahsedilen ba¤›ms›z haber dergicili¤inin
baflar›l› örneklerini sergilemifltir. ‹lk olarak Geliflim ve Süreli Yay›nlar Anonim
fiirketi taraf›ndan 1 Mart 1982 tarihinde yay›na bafllayan dergi, 1984 y›l›nda Ercan
Ar›kl›’n›n yönetiminde sansasyonel olaylara a¤›rl›k vererek gündemi belirleyen,
yüksek tirajlara ulaflan bir haber dergisi olmufltur. 1990’larda zaman zaman el
de¤ifltiren Nokta, düzenli ç›kt›¤› dönemlerde medya gruplar›na ait haber
dergileriyle rekabet edebilen, egemen medyada yer almayan haberleri
sayfalar›na tafl›yabilen baflar›l› yay›n çizgisini sürdürmüfltür. Dergi son olarak
Kas›m 2006 – Nisan 2007 tarihleri aras›nda Ayhan Durgun’un imtiyaz
sahipli¤inde, Alper Görmüfl’ün genel yay›n yönetmenli¤inde yay›nlanm›fl, özel
haberleriyle yüksek tirajlar yakalam›fl ancak kapa¤›na tafl›d›¤› bir haber nedeniyle
yaflanan polis bask›n› ertesinde mali sorunlar gerekçe gösterilerek imtiyaz sahibi
taraf›ndan yay›ndan kald›r›lm›flt›r.
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Nokta dergisinin Kas›m 2006 – Nisan 2007 tarihleri aras›nda ba¤›ms›z bir
yay›n olarak faaliyet gösterdi¤i dönem, Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› sektöründe
özellikle de haber dergileri alt sektöründe, arkas›nda bir medya holdingi deste¤i
bulunmayan, küçük ve orta ölçekli iflletmeler fleklinde faaliyet gösteren ba¤›ms›z
yay›nlar›n ekonomik sorunlar›n›n, pazarda var olma koflullar›n›n ve ötesinde
maruz kalabilece¤i siyasi bask›lar karfl›s›ndaki k›r›lganl›¤›n›n ortaya konmas›
aç›s›ndan örnek bir dönemdir. Bu nedenle söz konusu dönem yay›n sürecinde
gerçekleflen olaylar göz önünde bulundurularak, bununla birlikte kapanman›n
gerekçesi olan mali sorunlara odaklanarak, ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›n›n
geliflimini k›s›tlayan pazar›n yap›s›, insan kaynaklar›, reklam, da¤›t›m ve
pazarlama, tiraj k›s›tlanmas›ndan oluflan ekonomik sorunlar temelinde
incelenmifltir. Örnek olay incelemesi yönteminin kullan›ld›¤› çal›flmada literatür
taramas›yla elde edilen veriler yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine görüflmelerle
desteklenmifltir.
Çal›flma, Türkiye’de medya sahibi olman›n siyasi alanda bir güç olmakla
eflde¤er görüldü¤ünü bir kez daha somut biçimde ortaya koymufltur. Ancak
di¤er taraftan sermayedar taraf›ndan editöryel ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas›
durumunda, baflar›l› bir editöryel kadro taraf›ndan haz›rlanan ba¤›ms›z bir haber
dergisinin egemen medyada görmeye al›flk›n olmad›¤›m›z türden konular›
gündeme getirebildi¤i, medya sektöründeki tekelci yap›dan kaynaklanan
tekseslili¤i bir ölçüde k›rarak kendi okuyucusunu yaratabildi¤i de görülmüfltür.
Türkiye’de Haber Dergicili¤inin Geliflimi
Türkiye’de çok partili siyasi yaflama geçifle kadar haftal›k dergilerin büyük
ço¤unlu¤unu magazin dergileri, edebiyat dergileri ve siyasi dergiler
oluflturmufltur. 1946 y›l›nda Demokrat Parti’nin yan› s›ra iki sol partinin kurulmas›
siyasal yaflam› hareketlendirmifl, 1950 y›l›nda bas›n deste¤ini arkas›na alan
Demokrat Parti’nin seçimi kazanmas› yay›nlanan gazete ve dergi say›s›nda art›fla
yol açm›flt›r (Kolo¤lu 1981:70-71).
Dergi yay›nc›l›¤›nda çeflitlili¤in artt›¤› bu dönemde Amerika’daki Akis
dergisi benzeri bir siyasi aktüalite dergisi ç›karma fikri Metin Toker öncülü¤ünde
gerçekleflmifltir. Toker’e göre siyaset aç›lm›fl, olaylar›n ve kiflilerin rengini
yans›tabilecek koflullar oluflmufltur. 15 May›s 1954 tarihinde üç kifli (Metin
Toker, Oktay Türegün, Tülya Nemluk) aralar›nda sermaye olarak her biri
taraf›ndan befl bin liras› banka kredisi ile üstlenilmifl 15 bin lira sermaye ile Time
dergisini kurmufllard›r (Özdemir 1992:20). Amerikan Time, Frans›z L’Express ve
Alman Der Spiegel dergilerinden örnek al›narak haz›rlanan Akis’in Demokrat
Parti’yi destekledi¤i ilk dönemlerinde tiraj› iki üç bin civar›ndayken muhalefete
geçti¤inde bu rakam 15 binlere yükselmifltir. Ülkenin önemli düflünürlerini
kadrosunda toplayan derginin sahibi ve yazarlar› Demokrat Parti iktidar›n›
elefltiren yaz›lar› nedeniyle cezaevine de girmifllerdir. 1960 y›l›nda kapat›lan Akis,
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ihtilalin hemen ard›ndan ç›kan say›s›nda, Metin Toker’in ihtilal sürecini anlatan
yaz›s› ile 150 bin tiraja ulaflm›flt›r. 1967’de kendini yenileyen dergi 1968’de
reklam gelirlerinin düflük olmas› nedeniyle kapanm›flt›r. Kurtul Altu¤ derginin
kapanaca¤›n› haber verdi¤i yaz›s›nda “Bugün Akis’in yay›n›na son vermemizdeki
sebep ne ilgisizlik, ne sat›fls›zl›kt›r. Akis’in son aylardaki tiraj ortalamas› 23 bindir.
Ancak bu ve buna eklenebilen reklam portföyü Akis’i arzulad›¤›m›z bir dergi
olarak ç›karabilmemize yeterli de¤ildir" derken, kapan›fl say›s›nda da "Ne var ki,
bas›n›n büyük endüstriyi gerektirdi¤i flu devirde, art›k Akis’in yay›n›n› tatil
etmekten baflka çaresi yoktur" ifadesini kullanm›flt›r (‹nu¤ur 1992:306-307).
Akis’le ayn› dönemde yay›n hayat›na bafllayan Devir dergisi ise bankac›
Kaz›m Taflkent’in deste¤i ile Altemur K›l›ç taraf›ndan ç›kar›lm›flt›r. Akis gibi
yabanc› dergilerden esinlenerek ç›kan ve tiraj› iki üç binlerde seyreden Devir,
radyo ve televizyonsuz topluma haberleri dergi arac›l›¤›yla vermek amac›n›
tafl›maktad›r, ancak reklam gelirinin azl›¤› nedeniyle yay›n hayat›n› en fazla bir y›l
sürdürebilir. 1970’li y›llarda TÜS‹AD’dan destek sözü alarak yeniden yay›nlanmaya bafllayan dergi, söz konusu vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle yine
ekonomik nedenlerle kapan›r (Kalyoncu 2004).
1958 y›l›nda yay›n hayat›na bafllayan ve yine Time’dan esinlenen Kim ise
Özcan Ergüder, Ali ‹hsan Gö¤üfl, Sefa Balc›o¤lu ve Orhan Birgit’in koyduklar›
üçer bin liral›k sermaye ile yay›n hayat›na bafllam›flt›r. Bülent Ecevit, Emil Galip
Sandalc›, Fikret Otyam gibi ünlü yazarlardan oluflan bir kadroya sahip olan Kim,
muhalif tutumu nedeniyle 1959 y›l›nda kapat›l›r. Hemen ard›ndan ayn› kadro Emil
Galip Sandalc› sahipli¤i alt›nda Mim dergisini ç›kar›r. 1960’ta tekrar yay›n hayat›na
dönen Kim’in ortakl›k ad›na sahibi bu sefer Ali ‹hsan Gö¤üfl’tür. 1966 y›l›nda flekil
de¤ifltiren Kim, 1968’de el de¤ifltirerek S. Alper idaresine geçmifl, 1968 y›l›nda
ise sessizce yay›n hayat›na son vermifltir (‹nu¤ur 1992:340-346).
1960 askeri darbesinin ard›ndan ortaya ç›kan Yar›n (1963), Durum (1964),
Geçit (1966), Politika (1966), Tutum (1967), Haftal›k Panorama (1969) Akis ve
Kim’in çizgisini izleyen haber dergileri olmakla birlikte siyasi ve sosyal yaflamda
çok fazla etkinlik gösterememifllerdir (Özdemir 1992:35).
Kendisini bir haber dergisi olarak tan›mlamasa da gündemi belirlemesi ve
yüksek tirajlar› nedeniyle Yön dergisi (1961) 1960’lar›n en önemli dergilerinden
biridir. Genel haberlerden çok görüfllere, yorumlara, özel haberlere yer veren Yön
ve ard›ndan gelen Devrim (1969) 12 Mart Muht›ras› ile birlikte kapanm›fllard›r
(Kolo¤lu 1981:84).
Muht›ran›n hemen öncesinde yay›n hayat›na bafllayan Yank› ise haber
dergisi alan›ndaki bofllu¤u doldurmufltur. Uzun y›llar Time dergisinin Türkiye
muhabirli¤ini yapan Mehmet Ali K›fllal› taraf›ndan kurulan Yank›, kurucusuna göre
Türkiye’nin ilk haber dergisidir. ‹lk y›llarda 3 bin 500 - 4 bin civar›nda bir tiraj
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yakalayan Yank›, 1977-1983 y›llar›nda yazar kadrosunu geniflleterek tiraj›n› 40
binlere ç›karm›flt›r. Baflta limited flirket olarak kurulan Yank› sermaye yetersizli¤i
nedeniyle anonim flirkete dönmüfl, Akajans'› ortaklar› aras›na katm›flt›r. 1986
y›l›nda Milliyet’e ait Haftal›k Bak›fl’la birleflen ve ‹stanbul’a tafl›nan Yank› 1988
y›l›nda yay›n hayat›n› tamamlam›flt›r (‹nu¤ur 1992:464-466).
Yank›’n›n yan› s›ra Ortam (1971), Devir (ikinci dönemi 1972) ve 7 Gün
(1972) adl› haber dergileri, siyasi bask›lar daha da etkin olarak ekonomik s›k›nt›lar
nedeniyle yay›n hayatlar›na çok k›sa süre sonra son vermifllerdir.
1980’e gelindi¤inde haftal›k haber dergicili¤inde Time’› örnek alan, o hafta
ülkede ve dünyada meydana gelen olaylar› k›sa ve okunur biçimde derleyen
model terk edilmeye bafllanm›flt›r. Bunun en önemli nedeni kuflkusuz 12 Eylül
askeri darbesinin politik yaflama getirdi¤i k›s›tlamalard›r. Ancak bununla birlikte
dünyayla paralel flekilde Türkiye’de de yükselifle geçen neo-liberal ekonomi
politikalar› bas›n üzerinde ekonomik etkenlerin rolünü de artt›rm›fl, bu yeni
düzene uyum sa¤layamayan özellikle ba¤›ms›z küçük iflletmeleri olumsuz yönde
etkilemifltir.
Demokrat Parti’nin bask›c› tutumunu elefltirerek tiraj›n› art›ran Akis, 1960
ihtilalinin arkas›ndan yaflanan çalkant›l› ortama damgas›n› vuran Yön ya da 1971
Muht›ras›’n›n ard›ndan yay›nlanan Yank› gibi 1980 ‹htilali’nin yaratt›¤› yeni siyasi
ortamda yeni habercilik anlay›fl›yla Nokta ön plana ç›km›flt›r.
Bu dönemde bas›n, üzerindeki siyasi bask›lar nedeniyle magazin ve
ekonomi a¤›rl›kl› haberlere yer vermektedir. Bu nedenle Ercan Ar›kl›’n›n sahibi
oldu¤u Geliflim ve Süreli Yay›nlar Anonim fiirketi 1 Mart 1982 tarihinde Nokta’y›
haftal›k magazin dergisi olarak sunmufltur. ‹lk önce Yalç›n Pekflen, ard›ndan
Yazgülü Aldo¤an ve Tu¤rul Ery›lmaz ve sonras›nda Haluk fiahin yönetiminde
yabanc› dergiler örnek al›narak haz›rlanan Nokta’n›n tiraj› ilk dönemlerinde 15
binler seviyesinde kalm›fl, istenilen baflar›ya ulafl›lamam›flt›r. Hatta maliyetini
karfl›layamayan dergi, Geliflim’in di¤er yay›nlar›n›n (Erkekçe ve Kad›nca) deste¤i
ile varl›k göstermifltir. 1984 y›l›nda derginin yönetimine geçen Ar›kl›, oluflturdu¤u
genç kadroyla gazetelerde yer almayan özel ve sansasyonel habercili¤e dayal›
haber dergicili¤i modelini ortaya koymufltur. Bu de¤iflimin ard›ndan tiraj birden
bire yükselmifl, hatta 1984 y›l›nda yay›nlanan "‹flkenceci Polisin ‹tiraflar›" kapak
haberiyle 120 bin sat›fl rakam›na ulaflm›flt›r (Akda¤ 2004).
Haber dergicili¤inde "kendi gündemini oluflturma" formülüyle yeni bir
dönem bafllatan Nokta, 80’lerin bask› alt›ndaki siyasi ve sosyal yaflam›nda tabu
olan konulara yönelmesi sayesinde yüksek tirajlar yakalam›flt›r. Bask›
teknolojilerindeki yeniliklerle daha da renklenen dergiler bu dönemde
reklamc›lar›n da dikkatini çekmifl, dergilerin reklam gelirleri artm›flt›r (Özdemir
1992:76).
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Haber dergicili¤inin yeniden önem kazand›¤› 1980-1990 aras›nda yay›n
hayat›na bafllayan siyasi haber dergileri de vard›r. Bunlar›n en önemlisi Sistem
Yay›nc›l›k Ticaret ve Sanayi A.fi ad›na Mehmet Sabuncu taraf›ndan 1986 y›l›nda
yay›nlanmaya bafllayan Do¤u Perinçek yönetimindeki 2000’e Do¤ru dergisidir. ‹lk
say›lar›nda yap›lan aç›klamayla 50 bin liral›k paylar halinde toplam 56 milyon liral›k
sermaye ile kurulan dergi için bir ofset haz›rl›k iflletmesi kurulmufltur. 1987
y›l›nda 90 milyon liral›k sermayeye ihtiyaç duyuldu¤undan 50 bin liral›k pay
senetlerinin sat›fl›n› sa¤lamak için bir bildiri yay›nlanm›fl, derginin yay›n politikas›
anlat›lm›flt›r (‹nu¤ur 1992:501). Derginin iktidar›n uygulamalar›n› hedef alan
yay›nlar› nedeniyle 1991’e kadar süren yay›n hayat› kapat›lma ve toplat›lmalarla
geçmifl, H›fz› Topuz’un belirtti¤ine göre dergiye gelen para cezalar›n›
karfl›layamayan sorumlular› bu dönemde yurtd›fl›na ç›km›flt›r (Topuz 2003:274).
‹letiflim Yay›nlar› taraf›ndan Murat Belge yönetiminde yay›nlanan Yeni
Gündem dergisi ise 1984 y›l›nda yine ekonomik gerekçelerle yay›n hayat›na son
vermek zorunda kalm›flt›r (K›vanç 4.11.2007).
Nokta’n›n yakalad›¤› baflar›n›n ard›ndan, Hürriyet Dergi Grubu 1987 y›l›nda
Nokta’ya rakip olarak kufle ka¤›da bas›l› ve tümüyle renkli olarak Tempo dergisini
yay›nlamaya bafllam›flt›r. Ard›ndan Bilgin Grubu’na ait Bir Numara Yay›nc›l›k’›n
Aktüel’i gelmifl (1989) dergi, rakiplerinden farkl› olarak boyutunu enden boydan
iki parmak büyüterek sat›fllar›n› yükseltmifltir.
Nokta’n›n da içinde bulundu¤u Geliflim Yay›nlar› ise 1989 y›l›nda
Günayd›n, Tan ve Günefl gazetelerinin yan› s›ra Veb Ofset’i elinde bulunduran
Asil Nadir’e sat›lm›flt›r (Topuz 2003:331). Sat›fl›n ard›ndan Ercan Ar›kl›, Sabah
gazetesi sahibi Dinç Bilgin’le Bir Numara Yay›nc›l›¤› kurmufltur. Nokta, Asil
Nadir’in medya sektöründen çekilmesiyle önce Bülent fiemiler’e ait Interpress
Bas›n ve Yay›nc›l›k A.fi’ye geçmifl ard›ndan 1994 y›l›nda Masum Türker
taraf›ndan sat›n al›nm›fl ve haber dergicili¤i alan›ndaki etkisi zay›flam›flt›r.
Ercan Ar›kl›’n›n Nokta’n›n bafl›na geçmesiyle bafllatt›¤› özel ve
sansasyonel haberlere dayal› dergicilik anlay›fl› 1990’l› y›llarda daha da ön plana
ç›km›flt›r. Özel hayat›n, kad›n ve cinsellik gibi konular›n s›k s›k kapa¤a tafl›nd›¤› bu
dönemde büyük bas›n kurulufllar›n›n deste¤ini alan Tempo ve Aktüel sat›flta
Nokta’y› geride b›rakm›fl ancak, bir dönem (2001-2006) Tempo’nun genel yay›n
yönetmenli¤ini yapan Kerem Çal›flkan’a göre sansasyonel habercilikle sat›fllar›n›
art›rmak ad›na içeriklerini magazinlefltirmifl, haber dergicili¤inden uzaklaflm›fllard›r (Akda¤ 2004).
Bu dönemde dikkat çeken bir di¤er giriflim kendisini ideolojik olarak
"sa¤da" tan›mlayan bir haber dergisinin, Aksiyon’un (1994), yay›n hayat›na
bafllamas›d›r. Aksiyon’un yay›n politikas›n› anlatt›¤› metinde "‹slami de¤erlere
sald›r›da bulunanlara sessiz kalmamak", "Türkiye’nin ‹slami toplumsal dokusunu
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korumak" (‹rida¤ 2004) gibi amaçlara yer vermesi, her ne kadar kendisi böyle
alg›lanmak istemese de bir cemaat dergisi olarak görülmesine yol açm›flt›r.
Aksiyon bugün hala Zaman gazetesinin de sahibi olan Feza Gazetecilik A.fi
taraf›ndan yay›nlanmaktad›r.
Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren medya
sektöründe holdingleflen ve faaliyet alanlar›n› geniflleten gruplar›n etkisi alt›na
girmifltir. Gruplar›n, reklam gelirleri ve tirajlar›n düflüklü¤ü nedeniyle ikincil plana
itti¤i dergi yay›nc›l›¤› sektörü, 2001 ekonomik krizinin de etkisiyle geliflme
gösterememifltir (Sözeri 2006:153). Her grubun yaln›zca bir haber dergisinin
bulundu¤u pazarda, zaman zaman etkin olmaya çal›flan ba¤›ms›z yay›nlar ve fiyat
indirimlerinin etkisiyle canlanmalar görülmüfltür.
Medyada Mülkiyetin Yo¤unlaflmas›n›n Dergi Yay›nc›l›¤› Sektörüne
Etkileri
Medya sektöründe yo¤unlaflma hareketleri dünyayla paralel flekilde
Türkiye’de de neo-liberal ekonomi politikalar›n›n uygulanmaya baflland›¤› süreçte
kendini göstermifltir. 80’lerde ortaya ç›kan bu durumun bas›na yans›mas› ilk
olarak 24 Ocak Kararlar›’yla devletin gazete ka¤›d›na verdi¤i sübvansiyonlar›n
kald›r›lmas›yla gerçekleflmifltir. Sermayenin geliflmesi ve özel ilanlar›n artmas›yla
devlete ba¤›ml›l›k azal›rken ka¤›t maliyetini karfl›layamayan ve reklam alamayan
yay›nlar piyasadan silinmifltir. Buna askeri yönetimin sa¤ ve sol uçlarda görülen
yay›nlar› yasaklamas› eklenince piyasada yaln›zca liberal ekonomiyi savunan
bas›n ayakta kalabilmifltir (Kolo¤lu 1983:134).
Dergi yay›nc›l›¤› sektöründe yo¤unlaflma hareketleri yine 80’li y›llar›n
bafl›nda ortaya ç›km›flt›r. Yo¤unlaflman›n bafllang›c›nda gazeteler d›fl›nda,
haftal›k-ayl›k dergi, ansiklopedi yay›nc›l›¤› alanlar›nda faaliyet gösteren Geliflim
Yay›nlar›, ‹letiflim Yay›nlar›, Dönemli Yay›nc›l›k, Boyut Yay›nc›l›k gibi flirketler daha
ön plandad›r. Dergi yay›nc›l›¤›n›n kârl› bir alana dönüfltü¤ünü gören ve büyümeyi
hedefleyen medya gruplar›n›n bu alana yat›r›m yapmaya bafllamalar› 90’lar›n
bafl›nda gerçekleflmifltir. Öncelikle haber dergicili¤inde baflar›ya ulaflan Nokta’ya
rakip haber dergileri yay›nlayan medya gruplar›, zaman içinde reklam dolay›s›yla
kâr getiren kad›n, erkek, ekonomi dergilerine yönelmifllerdir. Giderek büyüyen,
da¤›t›m› ellerinde tutan, televizyon alan›na da el atan medya gruplar› 1990’dan
itibaren dergicilik alan›nda da egemenliklerini kurmufllard›r.
1990’dan 2001 ekonomik krizine kadar geçen süre, medya gruplar›n›n var
olan egemenliklerini güçlendirdi¤i ayn› zamanda kendi aralar›nda "promosyon
savafllar›"na varan k›yas›ya rekabetin gerçekleflti¤i dönemdir. Fakat Sönmez’in
ifadesiyle bu dönemde medyadaki büyüme yapay bir büyümedir ve ayn› flekilde
büyüyen finans sektöründen beslenmifltir (Sönmez 2003:51-52). 2001 ekonomik
krizinden sonra medya kabuk de¤ifltirmifl, baz› gruplar piyasadan silinirken
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baz›lar› el de¤ifltirmifl, krizi atlatabilenler ise gazete ve dergi da¤›t›m flirketlerini
birbirinden ay›rarak, yatay ve çapraz birleflmelerle (film, müzik alanlar›nda yeni
flirketler sat›n alarak) daha da güçlenmifltir. Dergi yay›nc›l›¤› sektöründe bugün
hâlâ Do¤an Grubu’na ait Do¤an Burda ve (Dinç Bilgin’e ait Medya Grubu iken el
de¤ifltirip Turgay Ciner’e ait Merkez Grubu’na dönüflen, ard›ndan 1 Nisan 2007
tarihinde TMSF’ye geçen) flu anda sat›fl aflamas›nda bulunan Merkez Dergi’nin
hakimiyeti sürmektedir. Ba¤›ms›z Gazeteciler A.fi taraf›ndan 2003 y›l›nda kurulan
Vatan Dergi Grubu (VDG) da üçüncü grup olarak rekabete girmifltir. Haber
dergicili¤i alan›nda ise üç grubun bir haber dergisi bulunmaktad›r. Ancak VDG’ye
ait Haftal›k dergisi önce Vatan gazetesinin ekine dönüflmüfl, May›s 2007’de de
kapanm›flt›r. 2004 y›l›nda Nida Ergenç taraf›ndan yay›nlanan ancak 2006 y›l›nda
el de¤ifltirerek Ayhan Durgun’un imtiyaz sahipli¤ine geçen Nokta’n›n 2007 Nisan
ay›nda kapanmas›n›n ard›ndan haber dergicili¤i alan›nda yeniden Do¤an
Grubu’nun Tempo dergisi, TMSF elindeki Merkez Grubu’nun Aktüel dergisi
rekabet etmektedir.
1980’lerden günümüze medya d›fl› sermayenin medyada etkin olmas›,
medya endüstrisindeki yo¤unlaflma hareketlerinin nedenleri ve sonuçlar›, bu
durumun medyan›n ifllevleri üzerindeki etkileri tüm dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de tart›fl›lmaktad›r. Sönmez’in deyimiyle 1980’lerde medya d›fl›
sermaye sektöre herhangi bir sanayiye girer gibi girmifl ve bunun kurallar›n›
beraberinde getirmifl, böylelikle sektörün eskilerine de ayn› kurallarla ve bir
sanayi kompleksi içinde üretim yapma veya sektörü terk etme flartlar›n›
dayatm›flt›r. Medya d›fl› sermaye bu alana yönelirken ve de bu alanda
güçlenirken salt ekonomik fayda beklentisi ile hareket etmemekte baflka
beklentiler de önemli rol oynamaktad›r. Bu beklentiler; kitlelere ulaflabilme,
onlara istenen mesaj› verebilme, etkileyebilme, bundan dolay› iktidar›, gücü
kullanma, paylaflma, bu gücü rakiplerine karfl› gerekirse bir savunma ya da sald›r›
amaçl› kullanabilme fleklinde özetlenebilir (Sönmez 1996:76-86).
Ba¤›ms›z Yay›n Kurulufllar›n›n Geliflimini K›s›tlayan Ekonomik
Sorunlar
Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› sektörü, yo¤unlaflma derecesi yüksek pazar
yap›s›, düflük tirajlar ve yetersiz reklam gelirleri çemberinde s›k›fl›p kalm›flt›r. Bu
durum genellikle küçük ve orta ölçekli iflletmeler fleklinde, k›s›tl› sermayeyle
faaliyet gösteren, arkas›nda medya gücü bulunmayan ba¤›ms›z yay›nlar›n
varl›klar›n› sürdürme flans›n› azaltmaktad›r. Haber dergicili¤i özelinde ise iktidar
odaklar›ndan gelen bask›lar ekonomik sorunlar›n a¤›rl›¤›n› daha da artt›rmaktad›r.
Bu bölümde medya holdinglerine ba¤l› dergi gruplar›n›n hakimiyetindeki
dergi yay›nc›l›¤› sektöründe faaliyet gösteren ba¤›ms›z yay›nlar›n geliflimini
k›s›tlayan ekonomik sorunlar pazar›n yap›s›, insan kaynaklar›, reklam, da¤›t›m ve
pazarlama, tiraj k›s›tlanmas› bafll›klar› alt›nda ele al›nacakt›r.
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Oligopol Pazar Yap›s›
Oligopol piyasalarda az say›da firma piyasay› paylafl›r ve bu firmalar do¤al
olarak birbirlerine ba¤›ml›l›klar›n›n fark›nda olup, rakiplerinin davran›fllar›n› dikkate
almak zorunda kal›rlar. Oligopol piyasalarda rakipler birbirlerini yok etmeye
çal›flarak tekelleflme e¤ilimi gösterebildi¤i gibi birbirleriyle baz› konularda
anlaflmaya vararak ürünleriyle rekabet edebilmektedir (Söylemez 1998:36).
Türkiye’de yaz›l› bas›n sektöründe pazar ikisi en büyük paya sahip olan
dört medya grubu taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Dergi yay›nc›l›¤› alan›nda ise
yo¤unlaflman›n daha yüksek oldu¤u hatta pazar›n iki grup taraf›ndan paylafl›ld›¤›
ifade edilebilir.
Dergi yay›nc›l›¤› alan›na hâkim Do¤an Grubu ve TMSF elindeki Merkez
Grubu’nun reklam ve sat›fllardaki pazar pay›, pazar›n bu yap›s›n› aç›kça ortaya
koyar niteliktedir. Do¤an Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.fi (DB) de dergi
yay›nc›l›¤› alan›nda pazar lideri durumundad›r. DB, 2005 ve 2006 y›llar›nda
sat›fllar›n yüzde 42’sini elinde bulundurdu¤unu aç›klam›flt›r (Sözeri 2006:76).
Merkez Dergi’nin ise 2005 y›l›nda sat›fllardaki pay› yüzde 20’dir. Grubun internet
sitesinde 2006 y›l› sonuçlar›nda net sat›fllardan al›nan pay yüzde 33 olarak ifade
edilmifltir (Merkez Dergi:2006).

Tablo 1: Gruplar›n Sat›fltan Ald›klar› Pay

Piyasaya hâkim bu iki grup oligopol piyasalarda zaman zaman görüldü¤ü
gibi aralar›nda anlaflarak gelirlerini artt›rmak için yeni stratejiler üretebilmekte, bu
durum, yeni kurallara ayak uyduramayan, k›s›tl› sermayeyle ç›kan yay›nlar›n
rekabet güçlerini azaltmakta, hatta piyasadan çekilmelerine neden
olabilmektedir. 15 Aral›k 2004 tarihinde, ba¤›ms›z bir yay›n olan, Nokta dergisi
genel yay›n yönetmenli¤inden istifa eden Mustafa Sönmez, 1990’larda h›zlanan
medyan›n holdingleflmesi, holdinglerin medyalaflmas› sürecinin, ba¤›ms›z
medya olgusunun yaflam alan›n› son derece daraltm›fl durumda oldu¤unu ifade
etmektedir (Sönmez 2004).
Nitekim 2005 y›l›nda genifl kitleye hitap eden yay›nlarda, özellikle haber
dergilerinde pazardaki üç grup (DB, Merkez Dergi ve VDG) hemen hemen ayn›
anda fiyatlar›n› maliyetlerin çok alt›na çekmifllerdir. Burada medya gücü olan
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gruplar, piyasaya girifl engellerinin yüksek olmas›, ölçek ekonomileri sayesinde
maliyetlerini düflürebilmeleri nedeniyle fiyatlar›n› belirleyebilmifllerdir (Sözeri
2006:73). Haber dergileri pazar›na k›sa sürede canl›l›k getiren bu giriflim, ayn›
dönemde bir ba¤›ms›z sermayedar›n (Nida Ergenç) imtiyaz sahipli¤inde
yay›nlanan Nokta dergisinin rekabet flans›n› zay›flatm›flt›r. Sonuç olarak Nida
Ergenç 2006 y›l› Nisan ay›nda mali sorunlar nedeniyle Nokta dergisinin yay›n›na
son vermifltir (Y›ld›r›m 2007 ve Durgun 25.09. 2007).
Pazar›n oligopol yap›s›n›n, ekonomik aç›dan verimsizlik yaratmas›n›n yan›
s›ra bas›n sektörüne özgü sosyopolitik sonuçlar da ortaya koymaktad›r.
Yo¤unlaflman›n yüksek oldu¤u piyasalar, haber alma ve verme özgürlü¤ü,
ço¤ulculuk, çeflitlilik gibi unsurlar›n giderek güçlenen medya gruplar›n›n ticari
ç›karlar›na feda edilmesi, kimin neyi nas›l okuyaca¤›n› az say›daki medya
holdinglerinin karar vermesi tehlikelerini bar›nd›rmaktad›r.
‹nsan Kaynaklar›
Fikir ürünü ortaya koyan bas›n iflletmelerinde personel niteli¤i önem
tafl›maktad›r. Oligopol bir piyasada, rakipleri olan gruplar karfl›s›nda ayakta
durmaya çal›flan ba¤›ms›z iflletmeler s›n›rl› insan kayna¤› ile faaliyetlerini
yürütmektedir. Özellikle k›s›tl› bütçeleri nedeniyle az say›da personel çal›flt›ran
ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›nda bu personelin niteli¤i (yabanc› dil bilmesi, yarat›c›
olmas›, bilgisayar kullanabilmesi vs.) daha büyük önem tafl›maktad›r. Ancak
aranan bu niteliklerin yan›nda çal›flanlar için ayr›lan bütçenin darl›¤› baflka
sorunlar yaratmaktad›r.
Büyüklüklerine göre ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›nda çal›flan say›s› genel
olarak 20 ile 45 kifli aras›ndad›r. Bu çal›flanlar ço¤unlukla birden fazla derginin
sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Geçmiflte yüksek tirajlara ulaflt›¤› dönemde
yaln›zca Nokta dergisi için 20 kifli çal›fl›rken bugün tek dergi için böyle bir say›
lüks olarak görülmektedir (Sözeri 2006:101).
Reklam
Bas›n iflletmeleri bilindi¤i gibi ikili bir piyasa yap›s› içinde faaliyet
göstermektedirler. Birinci piyasa üretilen bas›n ürünü için talep edilen piyasad›r.
Bu ürün genellikle gazete, dergi, televizyon program› biçiminde tüketiciye
sunulan haber, bilgi ve e¤lencedir. ‹kinci piyasa ise reklam piyasas›d›r. Bu piyasa
birinci piyasa ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ço¤u gözlemciye göre bas›n iflletmeleri
asl›nda reklam müflterilerine zaman/yer satmaktad›r. Birinci piyasada
maliyetlerinin alt›nda çal›flan bas›n iflletmeleri, reel karlar›n› reklam piyasas›ndan
sa¤lamaktad›rlar. Yani gelirin büyük bölümü tüketicilerden de¤il, izleyicinin /
okuyucunun ilgisini sat›n alan reklamverenlerden gelmektedir (Söylemez
1998:18) Nitekim sat›fllarda en yüksek paya sahip olan DB, 2006 y›l›n›n sonunda
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32.7 milyon YTL’lik cirosunun 17.9’unu yani yüzde 54.7’sini reklam gelirlerinden
elde etti¤ini aç›klam›flt›r (Do¤an Yay›n Holding 2006).
Ancak yaz›l› bas›n›n toplam gelirleri içinde dergilerin pay› çok yetersiz
durumdad›r. Son befl y›l›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda dergilerin toplam reklam
yat›r›mlar›ndan ancak yüzde üç pay alabildi¤i görülmektedir.
Türkiye'de yaz›l› bas›n sektöründe reklamlar ise flu flekilde da¤›lmaktad›r:

Grafik 1

Kaynak: Reklamc›lar Derne¤i

Dergi yay›nc›l›¤› sektöründe var olan k›s›tl› reklam pastas›n›n da¤›l›m› ise
pazar›n yap›s› ve ba¤›ms›z yay›nlar›n rekabet durumlar›n›n ortaya konmas›
aç›s›ndan çarp›c› niteliktedir. Grafik 2’de de görüldü¤ü gibi 2005 y›l›nda dergi
yay›nc›l›¤› sektöründe reklam gelirlerinin yüzde 61’i iki büyük grup taraf›ndan
paylafl›lm›fl, kalan k›s›m yüzde 1 – 5.5 ve yüzde 1’den az olarak küçük ve orta
ölçekli iflletmeler aras›nda paylafl›lm›flt›r. Do¤an Grubu 2006 y›l sonu raporunda
dergi reklamlar›n›n yüzde 42.1’ini elinde bulundurdu¤unu aç›klam›flt›r (Do¤an
Yay›n Holding 2006). Merkez Dergi ise 2006 y›l› sonuçlar›nda reklamdan al›nan
pay› yüzde 25 olarak belirtmifltir (Merkez Dergi 2006).
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Grafik 2: 2005 Y›l› Dergi Reklamlar›n›n Da¤›l›m›

Kaynak: Bileflim Medya Verileri (08.12.2005)
* Bu pazar pay› 10 flirketin paylar›n›n toplam›d›r. fiirketlerinin her birinin pazar pay›
yüzde 5.5 ile yüzde 1 aras›ndad›r.
** Bu pazar pay› 67 flirketin paylar›n›n toplam›d›r. fiirketlerini her birinin pazar pay›
yüzde 1’in alt›ndad›r.

Ba¤›ms›z yay›nc›lar bu dengesiz da¤›l›m›, gruplar›n reklamverenlere
medya güçlerini kullanarak genifl bir yelpaze sunabilmesi, farkl› ürünlerin bir
arada bulundu¤u paketler oluflturabilmesi ile aç›klamaktad›rlar. Bu imkânlara
sahip olmayan ba¤›ms›z yap›lar pazarda rekabette dezavantajl› konumda
bulunmaktad›r (Sözeri 2006:105)
Da¤›t›m ve Pazarlama
Ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›n›n üretim sürecinde da¤›t›m faaliyetleri sorunlu
bir aland›r. Da¤›t›m organizasyonu kurmak ba¤›ms›z yay›nlar›n
karfl›layabilece¤inin çok üstünde bir maliyet gerektirmektedir. Posta sisteminin
yetersizli¤i, kurye sisteminin maliyetli olmas›, posta kutular›n›n standart
olmamas› Türkiye’de abonelik sisteminin etkin flekilde uygulanamamas›
sonucunu do¤urmufltur. Türkiye’de yay›nlar›n da¤›t›m› bu maliyeti
karfl›layabilecek güce sahip iki büyük yay›n grubunun (Do¤an ve TMSF elindeki
Merkez Grubu) elinde bulunmaktad›r. Bu nedenle ba¤›ms›z gruplar ya da
ba¤›ms›z dergiler da¤›t›m için zorunlu olarak bu iki grupla çal›flmak
durumundad›rlar. Da¤›t›m›n bu iki grup elinde bulunmas› ve tirajlar›n etkin
biçimde denetlenmemesi, da¤›t›m flirketlerinin organizasyon problemleri zaman
zaman tirajlar›n gruplar lehine manipüle edildi¤i tart›flmalar›na neden olmaktad›r
(Reklamc›lar Derne¤i 2005).
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Ba¤›ms›z yay›nlar›n rekabette ellerini zay›flatan bir di¤er unsur k›s›tl›
sermayeleri nedeniyle tan›t›ma yeteri kadar bütçe ay›ramamalar›d›r. Gruplar,
medya güçlerini özellikle tan›t›m alan›nda farkl› flekillerde (reklam, dergi
haberlerinin farkl› mecralarda ifllenmesi vs.) kullanabilirken, bir ya da birkaç
yay›nla faaliyet gösteren ba¤›ms›z yap›lar böyle bir avantajdan yoksundur.
Dergilerin tan›t›m eksikli¤i tirajlar›n›n artmamas›n›n en önemli sebebi olarak
gösterilmektedir (Sözeri 2006:99).
Tiraj K›s›tlanmas›
K›s›tl› sermayeye sahip olduklar› için ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›n›n piyasaya
sürebildikleri ürün miktar› s›n›rl›d›r. Bu s›n›rl› miktar sat›fllar›n› ve reklam gelirlerini
de etkilemektedir. Nokta dergisinin 2005 y›l›nda yay›n yönetmeni olan Ardan
Zentürk k›s›tl› maliyetin ürün sat›fl›na etkisini flöyle aç›klamaktad›r: “Türkiye’de
dergi iadesi normalde yüzde 45. Yani piyasaya ne kadar dergi verirseniz verin
yüzde 45 iade al›yorsunuz, tabii flimdi karfl›n›zdaki büyük grup piyasaya 30 bin
dergi sunuyorsa, yüzde 45 iade bile alsa 17 bin gibi bir tiraj› yakalar. E¤er biz
maksimum 10 bin sürebiliyorsak ve yüzde 45-50 civar› bir iade al›yorsak bu da
bizim befl bin tirajda kalmam›za neden olur. Bu tamamen o derginin bask›
maliyetlerini karfl›lama kapasitesiyle ba¤lant›l› bir fley” (Sözeri 2006:95).
Sonuç olarak dergilerin sat›fl ve reklam gelirleriyle maliyetini
karfl›layamamas›, baflka alanlardan (sermayedar›n di¤er ifllerinden ya da gelir
getirici nifl yay›nlardan) finansman deste¤i sa¤lanmas› nedeniyle sermayedarlar
tirajda risk almaktan kaç›nmakta, sat›fllar›n artma ihtimali olsa dahi tirajlar› belli bir
seviyede tutmakta, üretimde esnek davranamamaktad›rlar.
Türkiye’de Ba¤›ms›z Yay›nc›l›¤›n Var Olma fiartlar›: Nokta Dergisi
Örne¤i
Nokta Dergisinin Kas›m 2006 - Nisan 2007 Tarihleri Aras›ndaki Yay›n
Süreci
Türkiye’de Haber Dergicili¤inin Geliflimi bafll›kl› bölümde de belirtildi¤i gibi
Geliflim ve Süreli Yay›nlar Anonim fiirketi taraf›ndan 1 Mart 1982 tarihinde yay›na
bafllayan Nokta dergisi 1984 y›l›nda Ercan Ar›kl›’n›n yönetiminde kendi
gündemini belirleyen, sansasyonel olaylara a¤›rl›k veren ve çok satan bir haber
dergisine dönüflmüfltür. Ercan Ar›kl› Geliflim ve Süreli Yay›nlar A.fi’yi 17 Ocak
1989’da Günayd›n, Tan ve Günefl gazetelerinin yan› s›ra Veb Ofset’i elinde
bulunduran Asil Nadir’e satm›flt›r. Asil Nadir’in ticari alanda baflar›s›zl›¤a
u¤ramas›n›n ard›ndan Nokta dergisi 1991 y›l›nda Hürrem Fila’n›n imtiyaz sahibi
oldu¤u Interpress Bas›n ve Yay›nc›l›k A.fi’ye geçmifltir. 1991’in Ekim ay›nda
derginin künyesinde Bülent fiemiler’in ad› yer almaktad›r (Özdemir 1992:98).
Dönemin Emlak Bank Genel Müdürü olarak da görev yapan fiemiler, Nokta
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dergisini 1994 y›l›nda Masum Türker’e satm›flt›r. Ard›ndan Masum Türker dergiyi
5 Nisan 2004 tarihinde Avukat Nida Ergenç’e satm›flt›r. Ergenç döneminde Ümit
Zileli, Mustafa Sönmez ve Ardan Zentürk yönetiminde haz›rlanan Nokta, 2006
Nisan ay›nda maddi sorunlar nedeniyle yay›n›na son vermifl ve hemen ard›ndan
Serbest Mali Müflavir Ayhan Durgun’a sat›lm›flt›r.
Nokta dergisi, Ayhan Durgun taraf›ndan sat›n al›nd›ktan sonra yay›n
yönetmenli¤ine, Aktüel dergisinin eski yaz› iflleri müdürü Alper Görmüfl
getirilmifltir. Yeni imtiyaz sahibinden editöryel ba¤›ms›zl›k sözü (Aktan 2007) alan
Görmüfl yönetiminde ilk say› 2 Kas›m 2006’da "Bu Cephe Baflka Cephe: Radikal
sol varofllarda ‘yozlaflmaya’ savafl açt›" bafll›kl› kapa¤›yla ve bir YTL fiyatla
piyasaya sunulmufltur. Dergi ilk say›da 13 bin satm›flt›r1. Dergide Nokta ad›n›n ve
logosunun üstünde "Haftal›k Siyasi Haber Dergisi" ifadesi yer al›rken "Y›l 1, say›
1" bilgisi, derginin geçmiflinden ayr›larak yeni bir döneme girdi¤ine iflaret
etmektedir. ‹lerleyen dönemlerde ilk say›da oldu¤u gibi çok tart›fl›lan haberlere
yer veren dergi, bir anlamda Ercan Ar›kl›’n›n 1984’te bafllatt›¤› "kendi gündemini
yaratma" anlay›fl›n› devam ettirmifltir. Derginin geçmifl dönemden ayr›lan yönü
ise özel hayat, cinsel tabular gibi konular yerine daha çok siyasal ve sosyal
olaylar›, insan hikayelerini (Sait fianl› ve Rahim Demirbafl’›n hikayeleri gibi)
kapa¤›na tafl›mas›d›r. Bunun en önemli nedeni, kuflkusuz editöryel kadronun
tercihi ile ilgili olmakla birlikte, 90’lardan itibaren magazine ve cinselli¤e yönelik
kapaklar›n sürekli tekrar etmesi ve okur nezdinde çekicili¤ini yitirmesidir (Öztürk
2004).
Vatan Dergi Grubu’na ait Haftal›k adl› haber dergisinin kapand›¤›, haber
dergicili¤i kulvar›nda Do¤an Grubu’na ait Tempo, Merkez Grubu’na ait Aktüel,
Feza Grubu’na ait Aksiyon ve Nokta dergisinin rekabet etti¤i dönemlerde Nokta
üç kapa¤›yla gündem yaratm›flt›r. Bunlardan ilki Ahmet fi›k imzas›yla yay›nlanan
ve daha sonra fi›k’›n Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü’nü kazand›¤›, 8 Mart 2007
tarihli 19. say›n›n kapa¤› olan "And›ç" bafll›kl› haberdir. Haberde Genelkurmay
‹kinci Baflkanl›¤›'na Kas›m 2006'da sunulan, hangi medya kurulufllar› ile hangi
gazetecilerin Türk Silahl› Kuvvetleri'yle ilgili haberleri izleyebilece¤ini belirleyen,
medya kurulufllar› hakk›nda ayr›nt›l› de¤erlendirmeler yapan 'And›ç' bafll›kl› belge
ortaya ç›kar›lm›flt›r. Nokta’n›n gündeme getirdi¤i And›ç haberi, medya
organlar›nda uzun süre tart›fl›lm›flt›r. Nokta’n›n gündeme damgas›n› vuran ikinci
kapak haberi ise 29 Mart tarihli 22. say›s›nda yer alan "2004’te iki darbe
atlatm›fl›z" bafll›kl›, haber merkezi imzal›, Eski Deniz Kuvvetleri Komutan› Emekli
Oramiral Özden Örnek’e ait oldu¤u iddia edilen günlüklerde yer alan iki askeri
darbe giriflimini iflleyen kapakt›r. Hemen ertesi hafta yay›nlanan 5 Nisan tarihli
23. say›da ise "Günümüzdeki sivil eylemler ne kadar sivil" bafll›kl› Nevzat Çiçek
imzal› haberle, Cumhuriyet Mitingleri’nin ülke gündemini meflgul etti¤i
dönemde, sivil toplum kurulufllar› ile Genelkurmay aras›ndaki iflbirli¤ini ortaya
koyan bir belge ortaya ç›kar›lm›flt›r. Çok tart›fl›lan bu üç haberin ard›ndan Nokta
1
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dergisi 13 Nisan tarihinde askeri mahkemenin karar›n› uygulayan emniyet güçleri
taraf›ndan bas›lm›fl ve tüm bilgisayarlar›na el konulmufltur. Bask›n›n gerekçesini
Genelkurmay Baflkanl›¤› Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi’nin
iste¤i do¤rultusunda 23. say›da yer alan "Günümüzdeki sivil eylemler ne kadar
sivil" bafll›kl› haberden hareketle "devletin güvenli¤ine iliflkin baflkaca gizli
belgelerin de s›zm›fl olma ihtimali bulundu¤unun anlafl›lmas›" oluflturmaktad›r
(fi›k 2007:11). Bask›n›n ard›ndan 19 Nisan tarihli 25. say›da dergi, "Sözde de¤il
özde demokrasiye kadar AYNEN DEVAM" kapa¤›yla derginin yay›nlanmas›na
devam edilece¤ini duyurmufltur. Ancak derginin yay›n yönetmeni Alper Görmüfl,
21 Nisan tarihinde yapt›¤› aç›klamayla, derginin yay›n›n›n, imtiyaz sahibi Ayhan
Durgun taraf›ndan durduruldu¤unu aç›klam›flt›r (Milliyet Gazetesi 22.04.2007).
Ayhan Durgun, kapanma nedenini "Yap›lanlar Anayasa’ya ayk›r›yd›, psikolojik
olarak çok etkilendim, bunun yan› s›ra maddi yükü de a¤›r gelmeye bafllam›flt›"
fleklinde aç›klam›flt›r (Durgun 25.09. 2007).
Nokta dergisinin 2 Kas›m 2006 – 21 Kas›m 2007 tarihleri aras›ndaki
dönemi, yukar›da ele al›nan yay›n sürecinde gerçekleflen olaylar göz önünde
bulundurularak bununla birlikte kapanman›n gerekçesi olan mali sorunlara
odaklanarak, bir önceki bölümde ortaya konan ba¤›ms›z yay›n kurulufllar›n›n
geliflimini k›s›tlayan ekonomik sorunlar temelinde incelenecektir.
Pazara Girifl Nedenleri ve Koflullar›
Nokta dergisi, Ayhan Durgun taraf›ndan Nisan 2006 tarihinde sat›n
al›nm›fl, Temmuz ay›ndan itibaren editöryel kadro oluflturulmaya bafllanm›fl ve ilk
say› 2 Kas›m 2006 tarihinde yay›nlanm›flt›r. Ayhan Durgun geçmifl dönemde
maddi sorunlar nedeniyle kapanan dergiyi alma gerekçesini flu flekilde
aç›klam›flt›r: "Mali müflavirlik yap›yorum. Nokta'n›n sat›ld›¤› süreçte müflterilerimizden birkaç›na götürmüfltük, ancak kimse cesaret edemedi. Nokta'n›n
anlam›n› biliyordum. Ben Virgül diye s›f›rdan bir dergi yapamazd›m. O dönem
siyasete girmek gibi bir düflüncem vard›. Afliret reisi de¤ilim, yapt›¤›n›z ifllerle
kendinizi çok fazla gösteremiyorsunuz, medya patronlu¤u da siyaseten güçlü
konuma gelmek için bir yöntemdi." Durgun sat›fl sürecinde bilinen dergi
gruplar›n›n da Nokta’ya talip oldu¤unu, ancak fiyat› daha da düflürmek için
beklediklerini, bu süreçte eski sahibiyle makul bir fiyatta anlaflarak dergiyi ald›¤›n›
da ifade etmifltir (Durgun 25.09.2007).
Ayhan Durgun’un medya sektörüyle iliflkisi geçmifl dönemde TMSF elinde
bulunan Star televizyonunun mali denetimini yapt›¤› süreçte bafllam›flt›r.
Belirtilen süreçte, daha sonra Nokta dergisinin yay›n koordinatörlü¤ü görevini
yürütecek Haluk Örgün’le tan›flan Durgun, baflka dergiler, bir radyo ve barter
anlaflmas› (reklam yay›n ücretinin reklamverence mal karfl›l›¤›nda ödenmesi)
yoluyla uydu üzerinden yay›n yapan bir televizyon alma, dolay›s›yla medya
sektöründe büyüme planlar› bulundu¤unu belirtmifltir (Durgun 25.09.2007).
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Nokta dergisinin yaln›zca isim hakk›n› alan Durgun dergi için (bina
kiralama, bilgisayar sat›n alma vs.) altyap› yat›r›mlar› gerçeklefltirmifltir. Yap›lan
finansal planlamayla dergiyi bir y›l boyunca destekleme karar› alan Durgun, en
kötü ihtimalle derginin marka de¤erini yükselterek "üç milyar dolara"
satabilece¤ini tasarlam›flt›r (Durgun 25.09.2007).
Derginin piyasaya sunulma sürecinde reklam pastas›n›n büyüme
potansiyeli ve derginin marka de¤erini göz önünde bulundurarak 20 bin
dolaylar›nda bir sat›fl öngörülmüfl, ancak birim fiyat-maliyet dengesinin
tutmamas› nedeniyle sermayedar›n mali destek yükü artm›flt›r. Editöryel
ba¤›ms›zl›k sözü verdi¤ini ve buna son say›ya kadar ba¤l› kald›¤›n› ifade eden
Durgun, 10-20 bin YTL’lik bir zarar› kald›rabilece¤ini ancak zarar›n bunu çok
aflt›¤›n›, bask›nda psikolojik olarak çok etkilenmesinin ve baflta siyasi aktörler
olmak üzere herkes taraf›ndan yaln›z b›rak›lmas›n›n da etkisiyle derginin yay›n›n›
durdurdu¤unu ifade etmifl, bu süreçte oluflan zarar›n› "Tarabya’da bir daire sat›n
alacak kadar para kaybettim" fleklinde aç›klam›flt›r (Durgun 25.09.2007).
‹nsan Kaynaklar›
Nokta dergisinin kadrosunda 23 kifli bulunmakta ve bunlar›n 20’si editöryel
kadro içinde yer almaktad›r. ‹lerleyen dönemlerde var olan kadro ile baflka
dergilerin piyasaya sunulmas› planlar aras›ndad›r. Kadronun oluflumunda derginin
yay›n koordinatörü Haluk Örgün etkin flekilde yer alm›fl, hatta maliyetleri
düflürmek için kendisi de dahil olmak üzere çal›flanlar›n tasar›m gibi farkl›
süreçlerde görev ald›klar›n› vurgulam›flt›r (Örgün 12.09.2007).
Derginin maliyetinin düflürülmesi için insan kayna¤›nda k›s›tlamaya gidildi¤i
belirtilse de piyasada varl›k gösteren di¤er ba¤›ms›z iflletmelerle k›yasland›¤›nda
Nokta’n›n piyasa flartlar›nda lüks say›labilecek bir kadroyla haz›rland›¤› dikkat
çekmektedir. Ancak bununla birlikte dergi yöneticileri, maliyeti düflürmek
amac›yla var olan kadro ve üretim araçlar›yla yeni yay›nlar›n haz›rl›¤›nda olduklar›n›
ifade etmifllerdir. Bir baflka deyiflle dönem için lüks say›labilecek insan kayna¤›
içeri¤in kalitesi için zorunlu olmakla birlikte, iflletme için maliyeti artt›ran bir durum
dolay›s›yla ekonomik bir sorun olarak da kabul edilmektedir.
Reklam ve Sat›fl Gelirleri
Nokta dergisi, yay›nland›¤› alt› ayl›k süreçte ortalama 11 binlik net sat›fl
gerçeklefltirmifltir. Çok ses getiren kapaklar›n yer ald›¤› son dönemde sat›fllar›
yükselmifl "2004’te iki darbe atlatm›fl›z" kapa¤›yla 18 bin 858 net sat›fla ulaflm›flt›r
(MDP Verileri 2007). Dergi piyasaya ç›kmas›ndan itibaren ilk 10 say› 1 YTL’den,
ard›ndan gelen 13 say› 1.50 YTL’den ve son iki say› 2 YTL’den sat›lm›flt›r. Fiyat›n
bu flekilde belirlenmesinde en önemli etkenin medya gruplar›na ait haber
dergilerinin 2005’ten itibaren izledikleri düflük fiyat stratejisine uyum sa¤lamak
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oldu¤u tahmin edilmektedir. Çünkü derginin imtiyaz sahibi Ayhan Durgun, birim
fiyat – maliyet dengesini tutturamad›klar›n› ifade ederken fiyatlar›n› yükseltmeyi
düflündüklerini ancak o durumda var olan piyasa koflullar›nda ancak üç-dört bin
satabileceklerini ve bunu istemediklerini ifade etmifltir (Durgun 25.09.2007).
‹lk say›s›nda 13 bin satan bir haber dergisinin sat›fllarda istikrar› korumas›
ve özel haberleriyle son dönemlerde net sat›fllar›n› artt›rmas› önemli bir geliflme
olsa da, daha önce de ifade edildi¤i gibi Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› sektöründe
sat›fllarla ayakta kalmak mümkün olmamakta, sat›fllar ancak bask› sürecinin
maliyetini karfl›lamaya yetmektedir. Bir baflka deyiflle as›l kâr reklam gelirlerinden
elde edilmektedir. Dergi yay›nc›l›¤› sektörünün en önemli problemleri aras›nda
yer alan reklam pastas›n›n küçüklü¤ü ve dengesiz da¤›l›m› Nokta dergisini de
etkilemifl, dergi yönetimi baflta koyduklar› reklam gelirleri hedefine
ulaflamam›fllard›r (Örgün 12.09.2007).
Dergi, reklam al›m› için kendi bünyesinde bir birim kurmam›fl, bir ajansla
anlaflma yolunu tercih etmifltir. Al›nan reklamlardan ajansa pay verilmesine
dayanan strateji beklenen baflar›y› sa¤layamam›flt›r. Nokta yönetimi bu
baflar›s›zl›¤›n en önemli nedenini, medya gruplar›n›n arac› ajanslara paketler
sunmas›, dolay›s›yla tek bir dergi olarak gruplarla rekabet etmenin mümkün
olmamas›na ba¤lamaktad›r. Derginin yay›n koordinatörü Haluk Örgün arac›
kurumlar karfl›s›nda konumlar›n› "Reklamc› gitti¤inde reklamverenden 1000 lira
al›yor ama o 1000 liras›n› gruba al›yor. Sonra oturuyor masan›n bafl›na 200 liras›n›
Aktüel’e, 200 liras›n› Kanal D’ye fleklinde paylaflt›r›yor. Zaten do¤al olarak dergi
o havuzdan yararlan›yor. Ama tek dergi oldu¤unda reklamverene gitti¤inizde
sadece bu dergide yay›nlanacak diyorsunuz. Bu çok büyük bir ç›kmazd›." fleklinde
aç›klarken ba¤›ms›z bir haber dergisinin, medya gruplar›n›n yapt›¤› gibi muhalif
konumunu, çeflitli yay›nlar›yla dengelemesinin mümkün olmad›¤›n›, dolay›s›yla
dönem dönem reklamverenlere dokunabilecek haberlerin reklam alma flanslar›n›
azaltma tehlikesinin bulundu¤una da dikkat çekmifltir. Ancak bununla birlikte son
dönem sat›fllar› artt›ran, gündemi belirleyen haberlerin ortaya ç›kar›lmas›na
ra¤men reklam gelirlerinde harhangi bir art›fl ya da azal›fl gözlemlemediklerini
belirten dergi yöneticileri, sorunun reklam pazar›nda da¤›t›m› yapan arac›
kurumlardan kaynakland›¤›n› düflünmektedirler (Örgün 12.09.2007).
Nokta dergisinin durumu, pazarda var olmak isteyen bir derginin, reklam
gelirlerinin dengesiz da¤›l›m› nedeniyle, tiraj›n› ve bununla ba¤lant›l› olarak
reklam gelirlerini artt›rabilmek için en az›ndan bir y›l (belki daha da fazla)
sermayedar›n mali deste¤ine gereksinim duydu¤unu ortaya koymufltur.
Da¤›t›m ve Pazarlama
Geçmifl dönemde oldu¤u gibi Ayhan Durgun’un imtiyaz sahipli¤i
döneminde de Nokta dergisinin da¤›t›m› Ciner Grubu’na ait Merkez Da¤›t›m

123

Pazarlama (MDP) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Derginin piyasaya sunulufl sürecinde
Turgay Ciner’in deste¤ini ald›klar›n› belirten Örgün, da¤›t›mda bir sorun
yaflamad›klar›n›, ancak genel olarak da¤›t›m flirketlerinin düzensiz çal›flmalar›
nedeniyle da¤›t›m sürecini sürekli takip ettiklerini ifade etmifltir (Örgün
12.09.2007).
Nokta dergisi, s›n›rl› sermaye yap›s› ve arkas›nda bir medya gücü
bulunmamas› nedeniyle tutundurma faaliyetlerine çok fazla bütçe ay›ramam›flt›r.
Derginin yay›n yönetmeni Alper Görmüfl ve yay›n koordinatörü Haluk Örgün,
özellikle en fazla tan›t›ma ihtiyaç duyulan ç›k›fl döneminde böyle bir kaleme bütçe
ayr›lamad›¤›n› ifade etmifllerdir. Hatta Görmüfl, tan›t›m›n haberler ses getirmeye
bafllad›ktan sonra okurlar sayesinde yap›ld›¤›n› belirtmifltir (Alpman 2007).
Tiraj
Nokta dergisi, yay›nland›¤› 25 say›l›k yay›n süreci boyunca tiraj konusunda
çok fazla risk almaktan kaç›nan bir görünüm sergilemifltir. Derginin 2 Kas›m 2006
tarihinde yay›nlanan ilk say›s›n›n tiraj› 30 bindir ve Kas›m ay› boyunca da yaklafl›k
30 binlik tiraj korunmufltur. Ancak iade oranlar›n›n yüzde 55’i geçmesi hatta
zaman zaman daha da yükselmesi nedeniyle tiraj Aral›k ay›ndan itibaren 25 bin
civar›na düflmüfltür. Ocak ay›n›n ikinci haftas›ndan itibaren tiraj 23 bine inerken
derginin fiyat› da 1.50 YTL’ye yükselmifltir. Derginin son say›s› (25. say›) yeniden
30 bin bas›lm›flt›r. Derginin iade oran› ortalama yüzde 54’tür, ses getiren
haberlerin arka arkaya kapak yap›ld›¤› 19. say›dan son say›ya kadar iade
oranlar›n›n çok düfltü¤ü hatta "2004’te iki darbe atlatm›fl›z!" kapa¤›yla ç›kan 22.
say›n›n neredeyse iadesiz 18.852 bin net sat›fla ulaflt›¤› dikkat çekmektedir.

Kaynak: MDP Verileri
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Derginin Yay›n Koordinatörü Haluk Örgün, risk almamak için tiraj
yükseltemediklerini ifade etmifl "O tarihte biz 40 bin basabilseydik dergi sat›fl›m›z
normal seyrinde 16-17 bin olurdu. Bask› ile sat›fl do¤ru orant›l›d›r. Türkiye’de
san›yorum 10 bin sat›fl noktas› var. Her bayiye ikifler tane gönderseniz 20 bin
yap›yor zaten, üçer tane gönderseniz 30 bin yap›yor. Ama salt bununla alakal›
de¤il, derginin dergi olarak kabul edilmesi gerekiyor." demifltir. Tiraj›
artt›rmamalar›na ra¤men son dönemlerinde net sat›fllar›ndaki art›fla ve iade
oran›ndaki düflüfle dikkat çeken Örgün, dergi yay›na devam etmesi halinde bir
y›l›n sonunda sat›fl rakamlar›n› 100 binlere yükseltebileceklerine inand›klar›n›
belirtmifltir (Örgün 12.09.2007).
Sonuç
Türkiye’de bugün dergi yay›nc›l›¤› sektörü, yo¤unlaflma derecesi yüksek
pazar yap›s›, düflük tirajlar ve yetersiz reklam gelirleri nedeniyle verimli bir sektör
niteli¤i göstermemektedir. Dergi pazar›na hâkim durumdaki medya gruplar›,
önceli¤i daha fazla gelir getiren mecralara vermekte, dergi yay›nc›l›¤› özellikle
tirajlar›n› kemiren gazete ekleri nedeniyle geliflememektedir.
Dergi yay›nc›l›¤› sektörü içindeki haber dergicili¤i alt sektörü ise yine
gruplar taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Dergi yay›nc›l›¤› sektöründe üçüncü büyük
grup olma yolunda ilerleyen Vatan Dergi Grubu’na ait Haftal›k adl› haber dergisi
önce Vatan gazetesinin haftasonu ekine dönüflmüfl ard›ndan kapanm›flt›r.
Gruplar haber dergilerinin tiraj›n›n daha da önemlisi reklam gelirlerini
artt›rabilmek için 2005 y›l›nda fiyat indirimine gitmifllerdir. K›sa süreli canl›l›k
sa¤layan bu strateji sonunda tirajlar yeniden düflmüfltür.
Haber dergicili¤i alan›nda yo¤unlaflmadan kaynaklanan verimsizlik ve
tekseslilik ba¤›ms›z yap›lar taraf›ndan k›r›labilmektedir. Bunun en baflar›l› örne¤ini
ortaya ç›kt›¤› ilk dönem ve daha sonra düzenli yay›nland›¤› baz› dönemlerde
Nokta dergisi sergilemifltir. 1982 y›l›nda Geliflim Yay›nlar›’n›n sahibi Ercan Ar›kl›
taraf›ndan kurulan 1980 sonras› dönemde haber dergicili¤ine özel ve
sansasyonel haberleriyle "kendi gündemini belirleme" anlay›fl› getiren Nokta
dergisi, 90’lardan itibaren, sürekli el de¤ifltirmesi nedeniyle haber dergicili¤i
kulvar›nda etkinli¤ini yitirmifltir. Dergi 2004 y›l›nda Avukat Nida Ergenç
döneminde zaman zaman baflar›l› ç›k›fllar yapsa da mali sorunlar nedeniyle 2006
y›l›nda kapanmak durumunda kalm›flt›r. 2006 y›l›nda mali müflavir Ayhan Durgun
taraf›ndan sat›n al›nan Nokta, piyasaya sunuldu¤u 2 Kas›m 2006’dan itibaren
gruplar taraf›ndan paylafl›lan haber dergicili¤i pazar›nda yeniden kendine yer
edinmeyi baflarm›flt›r. Bu dönemde özel haberleriyle yüksek tirajlar yakalayan
ancak kapa¤›na tafl›d›¤› bir haber nedeniyle polis bask›n› yaflayan dergi, mali
sorunlar gerekçe gösterilerek imtiyaz sahibi taraf›ndan yay›ndan kald›r›lm›flt›r.
Nokta dergisinin incelenen son dönemi (Kas›m 2006-Nisan 2007)

125

Türkiye’de dergi yay›nc›l›¤› sektöründe özellikle de haber dergileri alt sektöründe,
arkas›nda bir medya holdingi bulunmayan ba¤›ms›z yay›nlar›n pazarda var olma
koflullar›n›n ortaya konmas› aç›s›ndan örnek bir dönemdir.
‹ncelenen bu örnekte öncelikle Türkiye’de sermayedarlar›n medya
sektörüne girifl nedenlerinin ekonomik getiriden çok siyasi güç elde etmeyle ilgili
oldu¤u somut bir flekilde gözlenmifltir.
Bununla birlikte sermayedar›n sektöre girifl amac›n› editöryel kadro
üzerinde bir bask› unsuru olarak kullanmamas›, bir baflka deyiflle editöryel
ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamas›, egemen medyada yer bulamayan haberlere yer veren,
çeflitlili¤e katk› sa¤layan bir haber dergisinin kendisine okur bulabilece¤ini
kan›tlar niteliktedir.
Ancak bu araflt›rma sonunda görülmüfltür ki, ba¤›ms›z bir haber dergisinin
okuyucuyla, bir baflka deyiflle sat›fllarla ayakta kalabilmesi var olan pazar
koflullar›nda mümkün görünmemektedir. Bunun en önemli nedeni dergilerin as›l
gelir kalemi olan reklam gelirlerinin pazardaki dengesiz da¤›l›m›d›r. Medya
gruplar› taraf›ndan paylafl›lan reklam pastas›ndan yeterli pay› alamayan bir yay›n,
sermayedar›ndan daha fazla finansman deste¤ine gereksinim duymakta,
maliyetlerin artmas› nedeniyle tirajlar s›n›rl› tutulmakta, tan›t›m faaliyetlerine
bütçe ayr›lamamaktad›r. Tirajlar›n artmamas› ise reklam gelirlerini olumsuz yönde
etkileyerek bir k›s›rdöngü yaratmaktad›r
Tek bir yay›nla piyasada var olan yap›lar, k›s›tl› sermaye yap›lar› nedeniyle
iktidar odaklar›ndan gelen ekonomik ve siyasi bask›lar karfl›s›nda daha k›r›lgan
durumdad›rlar. Özellikle haber dergicili¤i gibi güncel siyasi ve sosyal olaylar›n
ifllendi¤i, iktidarlara muhalif durufl gerektiren yay›nlarda bask›lar daha fliddetli
biçimde ortaya ç›kabilmekte, bu durum medya sektörünün kendine özgü yap›s›n›
yeterince tan›mayan bir sermayedar› sektörde var olma mücadelesinden
vazgeçirebilmektedir.
Medya ve reklam sektöründeki yo¤unlaflman›n de¤iflmemesi, reklam
gelirlerinin artmamas›, k›saca medya sektörünün kârl› bir alana dönüflmemesi,
bununla birlikte haber alma ve verme özgürlü¤ünün önündeki engellerin
kalkmamas›, daha genel bir ifadeyle toplumda demokrasi kültürünün yerleflmemesi durumunda var olan durumun de¤iflmesi beklenmemektedir.
Haber dergicili¤inde egemen medya d›fl›ndaki yay›nlar›n yaflayabilmesi,
çokseslili¤in, çeflitlili¤in bir ölçüde sa¤lanabilmesi için, son dönemlerde çeflitli
mecralar için gelifltirilen okuyucu destekli alternatif yap›lanmalar s›n›rl› da olsa bir
çözüm olarak düflünülmektedir. Okur destekli bir vak›f taraf›ndan finansman›
sa¤lanan ba¤›ms›z bir haber dergisi, sektördeki tekseslili¤i k›rmaya yönelik küçük
de olsa bir ad›m olacakt›r.
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