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Ne 
konuşacağız?

Söz konusu gazeteciliğin finansal krizi ve finans 
modellerindeki belirsizlikler olduğunda:

 Sorun ne? Dünyada ve Türkiye’de durum ne?

 Kendi finansal krizimizi nasıl tanımlamalıyız? 

 Müşterimizle nasıl yeniden tanışacağız?

 Varlık krizimizi nasıl çözeceğiz?

 Yeni trendlerin hangileri çözüm, hangileri değil?

 Benim çözüm önerilerim neler?



Gazeteciliğin finansal
krizine giriş: 
Kısa bir özet

1

2000’li yıllarla birlikte 
gazetecilik sektörü 
büyük bir dönüşüm 
yaşanıyor. 2015 sonrası 
dönemde bu dönüşüm 
dramatik etkiler 
yaratıyor.

2

Ancak basılı ve dijital 
gazeteler arasındaki 
gerilime sıkıştırılan 
gazeteciliğin geleceği 
tartışması artık çok 
boyutlu bir hâlde.

3

İçerik ve biçimlere ilişkin 
trendlere dair 
belirsizlikler sektörel 
yayınlarda ve akademik  
araştırmalarda sıklıkla 
konu ediliyor.

4

Geleneksel haber 
mecraları düşen tirajlara 
ya da gelirlere bağlı 
olarak kapanıyor. 

5

Şişirme tirajlar basılı 
reklam gelirini 
sürdürülebilir kılmaya 
yetmiyor.

6

Dijital mecralara 
dönüşürken ve geniş 
bütçe kesintileriyle karşı 
karşıya kalıyor.



Gazeteciliğin 
finansal 

krizine giriş: 
Kısa bir özet

 Dot-com balonu döneminde yaşanan krizle finansal olarak 
yarışamayacak olsa da günümüzde gazetecilik alanında da 
finansal bir belirsizlik söz konusu.

 Haber ekonomisi alanındaki belirsizliğin farklı kökenleri var: 
Politik, ekonomik, teknolojik.

 Haber endüstrisi, geleneksel girişimci işletmelerin yahut kamu 
yayıncılığının aktif olduğu bir endüstri olmaktan çok daha 
farklı bir noktaya evrilmiştir.

 Farklılaşan aktörler finansal alandaki krize farklı çözümler 
üretmektedir.

 Kıt finansal imkanlar farklı insan kaynağı yönetim 
modellerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 Editoryal işler azalırken,  teknolojiye bağlı güvencesizleşme
de ciddi bir artış söz konusudur. (Hunter 2015, Brake 2017)

 Türkiye’de ve dünyada toplu işten çıkarmalar, tam zamanlı 
pozisyonların yok olması ve kimi departmanların toptan 
kapanması en görünür etkiler olarak öne çıkmaktadır.



Gazeteciliğin finansal 
krizine giriş: ABD özelinde 
erimeyi gözlemlemek

 PEW araştırmasına göre ABD’de 2008’den 
2017’ye kadar geçen süreçte gazeteci 
istihdamında %23’lük bir düşüş yaşanmış.

 2008'de yaklaşık 114.000 haber odası 
çalışanı - muhabirler, editörler, fotoğrafçılar 
ve videografçılar - haber üreten beş 
sektörde çalışıyorlardı: gazete, radyo, 
televizyon, kablo yayınları ve diğer dijitali 
de kapsayan alanlar.

 Araştırmaya göre meydana gelen düşüş 
en fazla da kendini gazete olarak 
tanımlayan (başta basılı olmak üzere) 
kurumlarda gözlenmiş. 



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
ABD özelinde 
erimeyi 
gözlemlemek

 Haber yayıncılarında istihdam 
oranı maksimum değerin 80 bin 
olduğu bu tabloya bakılırsa 
görülecek ki 71 bin düzeyinden 39 
bin düzeyine gerilemiş.

 Televizyon inişli kalkışlı bir serüven 
yaşamış.

 Dijital doğumlularda ise kurumlar 
düzeyinde işten çıkarmalar olsa 
da bir artış söz konusu.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
ABD özelinde 
erimeyi 
gözlemlemek

 Ancak daha kısa vadeye 
baktığımızda fotoğraf 
değişebiliyor. 

 Son iki yıl içerisinde yine bir 
başka PEW araştırmasına 
göre gazetelerde %36’lık 
işten çıkarma ya da daralma 
oranı görülürken, dijital 
doğumlu haber odalarında 
da bu oran %23 olarak 
ortaya çıkıyor.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
ABD özelinde 
erimeyi 
gözlemlemek

 Yine bir PEW araştırmasına göre haber odasında çalışanlar aynı 
eğitim düzeyinde oldukları diğer ABD’li çalışanlara göre daha 
düşük ücret alıyorlar.

 Üstelik haber odalarında eğitim oranı birçok diğer sektöre göre 
çok daha yüksek. 

 Gazetecilerin etnik ve sınıfsal arkaplanları da okurlarla çoğu zaman 
ilgilerini kesiyor, hangi konuda nasıl haber yapmaları gerektiğini 
bilmiyorlar.

 Klasik askeri-endüstriyel kompleks eleştirisi hâlâ fazlasıyla geçerli.



Gazeteciliğin finansal 
krizine giriş: ABD özelinde 
erimeyi gözlemlemek

ABD’ye bakarken unutulmaması gerekenler de var 
tabii ki:

 ABD’deki popüler dijital haber odalarının trafikleri 
aylık 20-23 milyon tekil tıklama ortalamasında 
seyrediyor. (35 dijital haber odasını kapsayan bir 
araştırmaya göre)

 Podcast, mail bülteni gibi Türkiye’de henüz bakir 
diyebileceğimiz türler bu yayınlarda sıklıkla 
tüketiliyor ve bir ekonomileri var.

 Abonelik konusunda modeller çoktan gelişmiş 
durumd



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Krize rağmen 
büyüyenler

 New York Times dijital abonelik gelirini 709 milyon $’a çıkardı. 

 2019 itibariyle NYT’de dijital içeriğe para harcayan insan sayısı 3.3 
milyon. 

 Ekibe geçen yıl 120 haber çalışanı daha eklenmiş ve gazeteci sayısı 
1.600'e çıkmış.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Yerli ve milli 
medya krizimiz

Kendi krizimize bakalım; ama 
önce dikkat etmemiz 

gerekenler:

Türkiye’de taşralı nüfusun 
alışkanlıklarına ilişkin yeterince 

kapsayıcı bir araştırma yok.

Dijital ürünlerin tüketiminde 
«ödeme» mantığı ne yazık ki 
söz konusu haber endüstrisi 

olduğunda henüz yerleşmedi 
(kentsoylu odaklı araştırmaların 

iddialarının aksine).

Türkiye’deki siyasal durum, 
ABD’dekinin aksine yurttaşların 

medyaya sarılması değil ona 
tepki ve güvensizlik duyması 

şeklinde gerçekleşiyor.

Merkez medya, alternatif 
medya vb. kavramlar toplumun 

gözünde netleşmese de, 
toplumsal kutuplaşma farklı 

haber odalarına güven 
istatistiklerine yansıyacak 
şekilde de belirgin. Bu da 

politik/sosyal okuma olmadan 
haber endüstrisinin krizini 

anlamayı imkansızlaştırıyor.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Yerli ve milli 
medya krizimiz

Habertürk neden basılı yayınlarını durdurdu?

Fatih Altaylı: «Türkiye’de merkez medyada rantabl olacak
gazete yatırımı yapmak mümkün değil.»

Binali Yıldırım: «Birini kapattık, biri kaldı.»



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Yerli ve milli 
medya krizimiz

Havuzun içindekiler de tehlikede mi?

Diriliş Postası Eski Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak:
“Hür yandaşlığın kalesiyiz ama reklam vermiyorlar”

 Politik duruş hem reklam almada hem de görünürlük söz konusu 
olduğunda fazlasıyla belirleyici.

 Sadece politik olarak hizalanmak maddi sürdürülebilirlik açısından 
yeterli değil.

 Vatan da dahil birçok gazete aynı akıbeti paylaştı, paylaşacak.

 2019’da yerel seçimlerden sonra daha fazla gazete iflas bayrağını 
çekecek ya da basılı yayınlarına son verecek.

Karar Gazetesi açıklaması: Reklamverenler ve ilan-reklam
dağıtımını yapan ajanslar KARAR’a ilan verilmemesi
konusunda uyarılmıştır.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Yerli ve milli 
medya krizimiz

 Kağıt krizini de bu noktada es geçmemek şart.

 Basın İlan Kurumu bile o dönem çareler aradı. Resmi ilan için basım 
alt limitini %20 düşürdü.

 Geçmişte 10 bobinlik harcama yapan gazete 2 bobin az basar hâle 
geldi.

 Aydınlık gazetesi birkaç günlüğüne yayınlarına ara verdi.

 Evrensel gazetesi sayfa sayısını azalttı.

 Vatan gazetesi kapandı.

 AMK gazetesi (?) kapandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar:
“8 ilde üretim tesisi bulunan SEKA Kağıt
Fabrikası, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu.
Şimdi tuvalet kağıdı bulamıyoruz."

İYİ ŞEYLER DE OLDU:
Bu süreçte ekonomi gazetesi Dünya
dijitaldeki içeriklerinin bir kısmını
Ücretli aboneliğe bağladı.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Yerli ve milli 
medya krizimiz

 Medyada zorunlu 
emeklilik yasası yok; 
ama zorunlu emekli 
olan çok.

 Türkiye’de medyadan 
«çıkan» patronların 
çıkışı daima olaylı 
gerçekleşiyor.

 Aydın Doğan’ın 
«zorunlu çıkışı» ise 
sektörel anlamda en 
çok etki yaratanı.

Oligopolden tekele doğru basılı medya geleneğimiz nereye gidiyor?

Aydın Doğan: «Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum.
Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime
nokta koymaya karar verdim.»



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Müşterimizi 
tanıyalım 

(TANIYAMADI)

Reuters araştırması hakkımızda ne söylüyor?

Kentli nüfusa çoğunlukla yönelen araştırma sırasıyla
Online, televizyon, sosyal ağlar ve basılı medya olarak haber
kaynaklarını belirliyor.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Müşterimizi 
tanıyalım 

(TANIYAMADI)

Reuters araştırması hakkımızda ne söylüyor?

Tabletlerin piyasadaki payı araştırmaya göre artıyor.
Akıllı telefonlar ise en yüksek erişim sağlayan araçlar.



Gazeteciliğin 
finansal 
krizine giriş: 
Müşterimizi 
tanıyalım 

(TANIYAMADI)

Reuters araştırması hakkımızda ne söylüyor?

 Haber için ödeme yapanların oranı %26 (hani nerede?)

 %33’ü adblocker kullanıyor (bir yılda %6 artmış)

 Habere ortalama güven %38 (%2 düşüş var)

 Kişilerin tercih ettikleri medyaya güveni (%43)



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Bu krizin 
sebebi ne?

Farklı 
perspektifler, 
farklı 
yanıtlar…

Bazı araştırmacılar ve medya 
eleştirmenleri bu krizi 

teknolojik belirlenimci bir 
yaklaşımla ele alırken, 

bazıları da ekonomik bir 
yaklaşımı tercih etme 

eğilimindedir. 

Teknolojik belirlenimciler 
forma dayalı dönüşümlere 

odaklanıp büyük bir 
dalgalanma yaşanacağını ve 
eski formların aşınarak yok 

olacağını ya da kuşaklar 
boyunca eriyeceğini 

düşünme eğilimindeler.

Ekonomik yaklaşımlar ise, 
çoğunlukla medyanın 

ekonomi politiğine dayanan 
bir analiz ortaya koyarak, 
oligopolleşme eğilimlerini 

ve sendikasızlaştırma 
pratiklerini inceliyor.

Çevrimiçi trafikle birlikte 
geleneksel reklam gelirlerinin 

erimeye başlaması ve var 
olan ekonomik modellerin 

işlememesi de özellikle 
profesyonellerce alanda 

yaşanan krizin sebeplerinden 
biri olarak görülüyor 
(McChesney, 1999).



Gazeteciliğin finansal krizi: Bu krizin
sebebi ne?

Üretketici
(Prosumer)
Ekonomisi

 Prosumer/produser, bir ürünü 
hem tüketen hem de üreten 
kişidir.

 Kavramı üretketici ya da 
üreten-tüketen şeklinde 
çeviren akademisyenler 
mevcuttur.

 Yakın zamanda BuzzFeed’de 
meydana gelen işten 
çıkarmalarda BuzzFeed’in 
meşhur bulmacalarını 
hazırlayan bir gazetecinin işten 
çıkarılması prosumerism 
tartışmaları hakkında değerli 
bir örnek.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Bu krizin 
sebebi ne?

Dijitalleşme 
geleneksel 
okurla bağı 
koparıyor mu?

The Independent’in 2016’nın 
yalnızca çevrimiçi olana geçişi 
üzerine yapılan yeni bir 
çalışma, basılı okurların gazete 
dijitalleştiğinde, dijitale 
geçmediğini ortaya koyuyor. Maviler online



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Dijital 
aboneleri 
tanıyalım

Dijital aboneler nelerden hoşlanıyor, ne istiyorlar? Ne talep ediyorlar?

• Dijital abonelerin kentli olmaları basılı yayın okurlarına göre daha 
muhtemel.

• Dijital aboneler yaş olarak basılı yayın tüketicisine ve abonelerine göre 
daha genç.

• Dijital abonelerin eğitim düzeyleri daha yüksek.

• ABD özelinde demokratlar cumhuriyetçilere göre daha yoğun oranda 
dijital abonelik sahibi.

• Dijital okurlar yerel habere de ilgi duyuyorlar.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Dijital 
aboneleri 
tanıyalım

Dijital 
abonelerle, 
geleneksel 
aboneler 
arasındaki 
farklar 
neler?



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Adblocker’lar
ve savaşımız

Adblocker’lar dost mu
düşman mı?

• Reklam engelleyiciler bize yeni gelir modelleri için ilham 
kaynağı olabilirler.

• Sozcu.com.tr’nin reklamsız sözcü uygulaması bu konuda 
çok mühim.

• Bugün Washington post ve benzeri birçok yayıncı reklam 
engelleyicilere izin vermiyor.

• Reklam engelleyici okur için önemli bir koruyucu. Birkaç 
eklenti ile desteklendiğinde büyük fark yaratabilirler.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Clickbait çare 
değil

Clickbait nedir?

Tıklama için yem atma olarak 
kısaca tanımlanabilen bu 
yönelim, dijital platformlarda 
tık sayısını çoğaltmak için 
çoğunlukla provokatif metin ya 
da görsel kullanma eğilimi 
olarak da tanımlanabilir.

Görsel ve metinsel kültürlere 
göre farklılaşan clickbait
türlerini tespit etmek kolay.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Clickbait çare 
değil

Clickbait neden tercih ediliyor, nasıl işe yarıyor?

Clickbait kullanımına ilişkin bugüne kadar yazılan makalelere baktığımızda 
ortak nokta, okur/izleyici/kitle üzerinde belli başlı duyguları uyandıran bir 
söylem ya da görselliğin tercihi.

Başkalarının bildiği şeyleri bilmeme korkusu, yapmamanız gereken bir şeyi 
yapmanızdan kaynaklı oluşan suçluluk, sevdiğiniz ve hoşunuza giden şeyler, 
bilmekten gurur duyacağınıza şeyler ve yapmaya özendiğiniz şeyler gibi.

Clickbait neden tercih edilmemeli, neden işe yaramıyor?

• Clickbait mantıklı başlıklarla çıkan içeriklerin hemen çıkma oranlarındaki 
artışı tetikliyor ve dolayısıyla arama motorlarının web sitesinin içeriğine 
verdiği değer bakımından bir ölçüt olan hemen çıkma oranının 
yükselmesiyle, siteye trafik yönlendirmesi azalıyor. 

• Yalnızca Google’da değil, Facebook’ta da clickbait içeriklerin artık 
görüntülenme oranlarını etkiliyor. 

• Kullanıcıların güveni zedeleniyor.
• SEO dostu değil.
• Okur sadakatini sağlamak imkansızlaşıyor.

Hemen Çıkma Oranı, sitenizi 
ziyaret eden bir kişinin, açılış 
sayfası haricinde başka bir 
sayfayı ziyaret etmeden 
siteden ayrılma yüzdesini 
gösteren bir metriktir.

https://titanwebmarketingsolutions.com/clickbait-headlines-more-harm-than-good/


Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Clickbait çare 
değil

Reklam döngüsünün dışndaki muhalif mecralar da mı clickbait
yapmayacak? Öyleyse nasıl yaşayacaklar?

Özellikle Türkiye’de okurların mecralara abone olmama, içerik için para 
ödemeden içeriğin kaliteli olmasını bekleme gibi eğilimlerini düşününce zaten 
çoğu “günü kurtarma” peşinde olan medya kuruluşlarının kısa yoldan 
clickbait’e yönelmeleri pek de şaşırtıcı değil.

Muhalif mecraların clickbait
yönelimi pratik değil varoluşsal 
bir sorunun, bir tür “gereksizlik” 
sorununun örneği. Herhangi bir 
boşluğu doldurmayan, 
hedeflediği damak tadının hakkını 
veremeyen ve “maliyetini 
kurtarmayan” ambalaj 
içerisindeki bir keki üreten 
firmanın son “damping” hamlesi 
bu.

Türkiye’de her alanda yayın 
yapan medya kuruluşlarının
yayın stratejilerini gözden 
geçirmesi şart.
Hattâ bazıları için “varlıklarını” 
gözden geçirme
zamanı geldi de geçiyor. Zira 
sundukları ürün, özgünlükten 
uzak ve tüketim değeri 
taşımıyor.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü ararken

Haberi dijital 
ekosistemde 
aramak ve 
orayla 
sınırlamak ideal 
bir durum değil

Gazeteciliğin Twitter odaklılığı
onu ekonomik olarak kötü 
etkiliyor.

• Haberciler Twitter’ı kendileri için bir haber arama mecrası 
hâline getirmemeli.

• Sosyal ağların her birinin farklı toplumsal kesim ve eğilimlere 
hitap ettiği unutulmamalı.

• Farklı sosyal ağlarda haber «aramanın» da buralarda haber  
«üretmenin»  de biçimleri farklılaşmalı.

• Twitter gazeteciler için yeni tür bir yankı fanusu oluşturuyor.
• Tweet’lerin haber değeri ayrı bir tartışma söz konusu.
• Twitter’da farklı güç grupları da ortaya çıkıyor. (Güç-Karşı 

Güç / Castells).
• Okur grupları ve yayınların takipçileri arasındaki derin 

ayrışma da ekonomik olarak yayınların kapasitesini kısıtlıyor.
• Sosyal ağlar polarizasyonu beslediği ve ondan 

beslendiğindne gazetelerin onlara benzeşmesi korkutucu 
sonuçlara yol açabilir.

Gazeteciler internet’i kendi 
kullandıkları alandan ibaret 
sanıyorlar.

Business Insider’ın
«twitter’sız haber 
odası» deneyi



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Çözümü 
ararken

Her şeyin 
suçlusu 
«lanet» 
Facebook mu?

Yayın platformlarını suçlamak 
kolay

• Yerelden ulusala Facebook birçok medya aktörü ile 
işbirlikleri yapıyor.

• Sinizmle ya da militan bir karşıtlıkla Facebook’u ve 
aktivitelerini ele almak, kısa vadede gazetecilik 
endüstrisine yarar sağlamaz.

• İskandinavya’daki Schibsted örneğine benzer örnekler 
geliştirilmedikçe Facebook’la retorik olarak savaşmak 
anlamsız ve slogandan ibaret bir gösterişçilik.

• Facebook’un yerel gazeteciliğe verdiği önemi daima göz 
önünde tutmamız şart.

• Facebook’un hakikat düşmanlarının eline geçmesini 
önlemek için gazetecilerin bu alandaki varlığı mühim.

• ABD’de Facebook’un haber endüstrisine yapacağı 300 
milyon dolarlık yatırımı gözden kaçırmamak şart. Bu 
yatırım başka ülkelere de yansıyabilir.

• Oligopollerin en büyük şansı alternatifsiz olduklarına dair 
algının gücü.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Patreon mu 
hedefli fon 
kampanyaları 
mı?

Herkesin patreon açması kötüye işaret mi? 
Hangi durumda Patreon kullanılmalı?

• Patreon tek gelir kaynağınızsa büyük bir probleminiz var.
• Sürekli masraflarınızı karşılamak için Patreon’u tercih edin.
• Indiegogo ve Fongogo gibi platformlar uzun vadeli hedefler 

için çok daha mantıklıdır.
• Henüz Patreon devletin «radarında» değil; ancak günün 

birinde Patreon gelirlerinin de devlet tarafından bir şekilde 
engellenmesi mümkün.

• Aracısız üyelik modelleri geliştirebilecek kapasiteniz varsa 
Patreon pişmanlıktır.

• Patreon’la özellikle uluslararası kitleye yönelecekseniz 
avantaj sağlayabilirsiniz.

• Mevcut Patreon kullanıcılarının temel gücü Türkiye özelinde 
içerikleri. Yoksa Patreon hesaplarını kullanma biçimlerinde 
çoğunlukla bir «numara» yok.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

İyi bir Patreon
kampanyası 
hazırlamak 
için öneriler

• Bir takipçi tabanına sahip olun
• Derdinizi az ve öz anlattığınız bir video paylaşın
• Diğer kampanyaları analiz edin
• Hedef belirleyin
• Birkaç ödül bağı oluşturun
• Patreon kampanyanızı sosyal ağlarda tanıtın
• Ödül önerirken posta masraflarını unutmayın
• Sürekli üretin
• Patronunuz olmayanlar için de üretmeye devam edin
• Patronlarınıza kişiselleştirilmiş mesajlar yollayın 

(Özellikle başlarda)



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Podcast işine 
girsek tutar 
mı?

Podcast popülerleşecek. 
Ama bu 2019 içerisinde 
bu formun Türkiye’de 
gelir modelini yaratacağı 
anlamına gelmiyor. Uzun 
vadeye dayanacak 
soluğunuz/kaynağınız 
yoksa bu işe girmek 
mantıklı olmayabilir.

Türkiye’de podcast
yapmayı radyo tipi 
formatta yayın 
yapıp kaydetmek 
sananlar var. Önce 
bu yanılgıdan 
kurtulmak 
gerekiyor.

Podcast için risk 
almaya hazır 
yatırımcı ihtiyacı 
var.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Fon 
başvurularında 
nelere dikkat 
etmeliyiz?

Gazetecilik tarihi geleneği 
gereği bir yandan da bir 
girişimcilik işi. Sırtımızı 
yalnızca sivil toplum fonlarına 
dayayamayız. Ama bu alandan 
gelecek geliri de yadsımak 
mümkün değil.

Eric Karstens’ten kimi öneriler:

• Hüküm ve koşulları okumamak ve anlamamak sık karşılaşılan bir problem. 
İyi okuyun ki kendi zamanınızdan da jürinin zamanından da çalmayın.

• Esas konu başlığını kaçırmayın, alakasız bir çağrıya başvuru yapmayın.
• Teklifiniz ve detayları konusunda net olun.
• Jürinin konunuz hakkında hiçbir şey bilmediğini varsayın. 
• Hibe vereni bu işi gerçekten yapabileceğine ikna etmek için geçmiş işleriniz

ve onları finanse etme yöntemlerinizden yararlanın. 
• Hibe gediklisi izlenimi verin.
• Kredibilitesi ve/veya açıklaması olmayan bütçeler sunmayın.
• Donörün dili ve teması üzerine kafa yorun.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Fon 
başvurularında 
nelere dikkat 
etmeliyiz?

Benim önerilerim

• Melez modellere yönelin.
• Orta ya da uzun vadede fon başvuruları tek umudunuzsa o işe başlamayın.
• Kitlenizden alacağınız desteğin öneminin farkına varın kitlesel fonlamaya

yönelin.
• Kitle ilişkileri yönetiminiz iyi olmalı.
• Sosyal ağ varlığınız «fake» istatistiklere dayanmasın. Donörler bu konuda her

geçen yıl daha bilinçli hâle geliyorlar.
• Farklı dillerde projenizle ilgili bilgiye erişilebilecek sayfalar oluşturun.
• Uluslararası gazetecilik yayınlarında görünür olmaya çalışın.
• En azından basit bir About sayfanız olsun ve birkaç İngilizce içerik örneği ya da

projenizle ilgili söyleşi bulunsun.
• Uzun soluklu bir projeyseniz işinizi tanıtan küçük video belgeseller işe yarar.
• Lobiciliği asla ihmal etmeyin. 
• Başvurular öncesinde kurumsal kimliğe yatırım yapın.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Ücretli 
aboneliğe 
geçsek mi?

Avrupa ile aynı gazetecilik 
geleneğini çoğunlukla 
paylaşmıyoruz; ama 
öğrenebileceğimiz şeyler var.

Haber için para ödeyenlerin 
(dijitalde) sayısı artıyor; ama 
bu büyüme ölen basılı 
yayınların yarattığı boşluğu 
doldurmuyor. Avrupalı kimi 
haber odaları «insanlar 
habere para ödemez» 
algısına karşı çeşitli modeller 
üretmiş. 2016 tarihli bu 
pazara ilişkin bir araştırma 
genç medya kullanıcıları da 
dahil olmak üzere kaliteli 
içerik ve hizmetlere ödeme 
yapma olasılığının yüksek 
olduğunu ortaya koymuş 
durumda.

Araştırmaya göre 
okurda satın alma 
potansiyeli var; 
ama haber 
odalarında deneme 
cesareti yok.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Kendi reklam 
ağımızı 
kurabilir 
miyiz?

Reklam alanını Google, 
Facebook, Twitter gibi ağlara 
terk etmek 
gazetelerin/yayıncıların 
yapmaya devam ettikçe 
özerkliklerine en yüksek zazarı
verecekleri strateji.

• Reklam departmanlarını canlandırmak.
• Reklam ve medya satın alma pozisyonlarını  arttırmak.
• Tasarım ve akışta reklamı yeniden konumlandırmak.
• Advertorial gibi türlere ağırlık vermek.
• Yeni formlara uygun reklam biçimleri geliştirmek.
• Bağıran, zıplayan reklamların yerine 



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

E-bülten 
fikrim var, 
tutar mı?

E-bülten fikri olanlara 
tavsiyeler

• Kendiniz bir e-bülten’e üye değilseniz ya da 
düzenli okur değilseniz bu işe başlamayın. E-
bülten bir kültür işidir.

• E-bülten işi içeriklerinizi rss’ten çekip okurunuza 
yollama işi de değildir. Özgün metin ve editörlük 
isteyen bir iştir.

• Ücretli e-bülten modelleri için çok sayıda 
uygulama/servis var; ancak freemium dediğimiz 
türde bir yaklaşım daha iyi olabilir.

• E-bülten düz bir metinden ibaret değildir. 
Hiperlinkleri doğru kullanmalı, tipografi 
konusunda seçici olmalısınız.

• E-bülten’inize başlarken olası hedef kitleye göre 
servis seçin. Böylece şişkin masraflardan 
kurtulabilirsiniz.



Gazeteciliğin 
finansal krizi: 
Öneriler ve 
deneyimler

Pazarlama 
disiplinini 
küçümsemeye
lim

• Gazete bir üründür, ürününüzü 
tanıyın.

• Odak grup ve anket çalışmaları 
yapın.

• Okularınıza fikirlerini sorun.
• Sosyal ağ yalnızca paylaşım değil 

ölçüm için de etkilidir.
• Google Analytics ve benzeri 

servisleri doğru kullanın.


