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Yunus Erduran; araştırmacı, sosyal girişimci, yazar ve belgesel yapımcısı. 25
yıldır Türkiye’de çok farklı konularda sosyal araştırmalar yürütüyor.
Yeni/alternatif medya alanında yurttaş gazetecilerini bir araya getiren sosyal
girişimlere öncülük yapıyor. Son dönemde yurttaş haberciliği, araştırmacı
gazetecilik, veri gazeteciliği ve alternatif medya trendleri üzerine çeşitli
araştırma projeler yürütmektedir. Bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları 3 kitap ve
farklı makaleler ile yayınlamıştır.

Dilek İçten; medya ve kültürel çalışmalar üzerine disiplinler arası araştırmalar
yürüten bir saha araştırmacısı ve gazetecidir. Çalışmalarında gazetecilerin ifade
ve basın özgürlüğü pratiklerini ve medyada dezavantajlı gruplar ile azınlıklara
yönelik ayrımcılık ve nefret söylemini incelemektedir. Medya ve Göç Derneği’nde
kurucu yönetim kurulu üyeliği ve kreatif içerik koordinatörlüğü görevini
üstlenmektedir.

Hasan Berk Akkoç; Yeditepe Üniversitesi'nde Gazetecilik ile Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler okudu. Hacettepe Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Medya
yüksek lisans programını tamamladı. Yerel Medya Veritabanı Araştırması'nda
saha araştırmacısı; Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri
İzleme Araştırması'nda yazar ve araştırmacı olarak yer aldı. 

K Ü N Y E  

"Bu yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği
ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Medya Araştırmaları Derneği
(MEDAR)'a  aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Bilgi notunun içerisinde yer alan görsel ve şablonlar telifsiz içeriklerle
tasarlanmış ve  tüm görseller canva.com sitesinden, telif ödemesi yapılarak
kullanılmıştır.



“Türkiye'de Yerel Medyayı Anlamak ” MEDAR iş birliği ile yürütülen üç aşamalı
araştırma dizisinin ikinci bölümünü oluşturuyor. Çalışmanın ilk aşamasında, son
dönemde ivmesi oldukça yükselen bir gazetecilik formu olan yurttaş
gazeteciliğinin Türkiye’deki aktif izleyiciler ve profesyonel gazeteciler
tarafından nasıl tanımlandığına dair 2016 ve 2018 senelerinde iki kantitatif
(nicel) araştırma yürütüldü. Bu çalışmalardan elde edilen çıktılar ile “Profesyonel
Gazetecilerin Yurttaş Gazetecilik Algısı Araştırma Raporu” oluşturuldu. 

Çalışmanın ikinci aşaması ise yurttaşların hayatlarına doğrudan dokunan,
merkezi medya ile yerel sivil toplum aktörleri arasında oldukça geniş bir
etkileşim ağının merkezinde yer alan “yerel medyayı anlamaya” odaklanıyor. Bu
aşamanın ilk adımını oluşturan “Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması” Türkiye’de
yerel medyayı odağa alan ilk census araştırması olarak ETKİNİZ AB Programı
desteğiyle hayata geçirildi. Temmuz 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında 8 ay
boyunca yürütülen araştırma kapsamında, 81 ilde faaliyet gösteren tüm yerel
medya kurumları ve bu kurumlara dair temel demografik özelliklerin tespit
edilmesi hedeflendi. 

MEDAR’ın yerel medya üzerine gerçekleştirdiği bu çalışmalardan elde ettiği
bulgular, yerel medyanın içinden geçtiği finansal sürdürülebilirlik krizini ve
yerel gazetecilerin büyük çoğunluğunun kurumlarındaki finansal sorunlardan
kaynaklı olarak kötüleşen çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya
koyuyor. Ulaşılan bu veriler, yerel medyada gazetecilerin karşılaştığı çalışma
koşulları ve mesleki hak ihlallerinin daha kapsamlı olarak incelenmesi ve tespit
edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu eksiklikten yola çıkarak, MEDAR yerel
medyadaki çalışma koşulları ve mesleki hak ihlallerine yönelik politikalar
oluşturulabilmesi için gerekli veri altyapısını sağlayacak uygun hak izleme,
durum tespiti ve ihtiyaç analizi yöntemlerinin geliştirilmesi hedefiyle “Yerel
Medya Hak izleme ve İhtiyaç Analizi Yöntem Araştırması” projesini başlattı. Sivil
Düşün AB programı desteğiyle yürütülen proje kapsamında yerel medya alanında
faaliyet yürüten gazeteciler, sivil toplum çalışanları, mesleki birlik & sendika
temsilcileri ve akademik uzmanlar ile çalıştaylar yürütüldü. Bu çalıştaylar
sonucunda, yerel medyada karşılaşılan mesleki hak ihlalleri, bu ihlallerin
tespitinde kullanılması gereken hak izleme yöntemleri ile ilgili yönergeler
içeren bir bilgi notu oluşturuldu.

P R O J E  H A K K I N D A  

https://medarder.org/wp-content/uploads/2019/06/MEDAR-Report-2019-on-The-Perception-of-Citizen-Journalism-among-Professional-Journalists-in-Turkey.pdf
https://medarder.org/wp-content/uploads/2019/01/yurttasgazetecilik.pdf
https://medarder.org/wp-content/uploads/2019/06/MEDAR-Report-2019-on-The-Perception-of-Citizen-Journalism-among-Professional-Journalists-in-Turkey.pdf
http://www.yerelmedyavt.com/


Çalışmanın yerel gazeteciler ile yürütülen görüşmeler
ayağında, yerel medyada aktif olarak faaliyet gösteren 4
muhabir ve farklı şehirlerdeki 4 yerel medya kurum
yöneticisiyle telefon aracılığıyla derinlemesine mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 15 ile 30 dakika arasında
seyretmiş; katılımcılar rastgele seçilmiş ve araştırma
hakkında bilgi verilerek dahil olmaları istenmiştir.
Görüşmecilerin faaliyet gösterdiği şehirler: Yalova, Çanakkale,
Eskişehir, Siirt, Dersim, Hatay, Gaziantep ve Samsun olarak
sıralanmaktadır (Katılımcılara dair detaylı bilgi için EK1’e
bakınız). 

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde, yarı
yapılandırılmış derinlemesine görüşme formatı uygulanmış ve
belirli konulara odaklanan bir izlek takip edilmiştir. Bu izlek,
temel olarak yerel medyanın mevcut durumu ve sorunlarıyla
ilgili olarak katılımcının görüşlerini öğrenmeyi hedeflemiştir.
İzleğin diğer bileşenlerini görüşülen gazeteci ve kurum
yöneticilerinin ‘dijitalleşme’ üzerine
oluşturdukları/oluşturamadıkları planlar, varsa şehirlerindeki
yerel medya ekosisteminde bu açıdan gözlemledikleri
eğilimler; ‘yurttaş gazeteciliği’ pratiklerinin şehirlerinde ne
ölçüde geliştiği veya bu yönde herhangi bir inisiyatifin alınıp
alınmadığı ve son olarak mevcut ‘gelir modellerinin’ durumu
ve alternatif modellere dair bakış açıları oluşturmaktadır.

Y E R E L  M E D Y A  V E  G A Z E T E C İ L E R  Ç A L I Ş T A Y I

Ç A L I Ş T A Y L A R  H A K K I N D A  
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Çalışmanın sivil toplum uzmanlarıyla görüşmeler ayağında,
yerel medya ve basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren
sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanlar ile çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’ni
temsilen Yusuf Kanlı,  Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS)’nı temsilen Mustafa Kuleli ve Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği’ni (MLSA) temsilen Barış Altıntaş’ın
dahil olduğu çalıştay 14 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilmiş ve 1 saat 50 dakika sürmüştür. Bu
toplantıya ek olarak, Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi’ni temsilen Ceren Salmanoğlu’yla da 20 Ekim
2021’de destekleyici bir derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

Çalışmanın akademik uzmanlarla görüşme ayağında ise
05.10.2021 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Süleyman İrvan, Mersin Üniversitesinden Doç.Dr.Erhan Arslan ve
Dr. Berna Arslan’ın katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca,
çalıştaya ilaveten, Ankara Üniversitesi’nden Prof.Dr. Çiler
Dursun ile de telefon aracılığıyla derinlemesine görüşme
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay ve görüşmelerde yer alan akademik
uzmanlar yerel medya alanında yürüttükleri kapsamlı
araştırmalar ve Türkiye’deki yerel medya literatürüne
sağladıkları güncel katkılar göz önüne alınarak davet edilmiştir. 

Y E R E L  M E D Y A  V E  S İ V İ L  T O P L U M  Ç A L I Ş T A Y I

Y E R E L  M E D Y A  V E  A K A D E M İ  Ç A L I Ş T A Y I

Çalıştayda öncelikle katılımcılara yerel medyanın güncel durumunu -çalıştıkları
kurumların çalışma alanı ekseninde- nasıl değerlendirdikleri, alana dair yürüttükleri
faaliyetler ve yerel medya alanında yürütülecek hak izleme çalışmalarından
beklentileri ve önerdikleri tavsiyelere dair sorular yönetilmiş ve odak grup
tartışmaları yürütülmüştür.  

Çalıştayda akademik uzmanlara yerel medyanın sorunlarına dair kendi çalışmaları
üzerinden edindikleri izlenimler, yerel medya üzerine yürütülecek hak izleme
çalışmalarında kullanılacak uygun araştırma yöntemleri, bu araştırmalarda örneklem
oluştururken dikkat edilmesi gereken temel noktalar, araştırma esnasında yönetilecek
uygun soru tipleri ne tür gibi bilimsel araştırma yöntemlerine dair sorular yönetilmiş ve
odak grup tartışmaları yürütülmüştür.
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Sektör içerisindeki geniş kapsamı ve yerelde demokrasi açısından taşıdığı kritik
öneme rağmen yerel medyanın sorunları basın özgürlüğü tartışmalarında genellikle
ulusal ve alternatif medyada yaşanan problemlerin gölgesinde kalmaktadır. Ancak son
dönemde yayınlanan araştırmalar (IPI,2019; MEDAR,2021), artan siyasi ve ekonomik
baskılarla ilişkili olarak yerel medya kurumlarının sayılarında ciddi bir düşüş olduğu
ortaya koymaktadır. Ulusal ölçekte gerileyen ekonomik koşullar ve medya sektöründe
yaşanan finansal daralma, yerel medyada kurumsal sürdürülebilirliğin önündeki en
temel engelleri oluşturmaktadır (IPI,2019; Arslan&Arslan,2016). Özellikle pandemi
etkisiyle daha da ağırlaşan ekonomik şartlar sebebiyle yereldeki pek çok kurum bütçe
yetersizliği veya finansal problemlerle ilişki olarak kapasite küçültme veya yayından
tamamen çekilme kararı almaktadır (IPI, 2021; MEDAR,2021). Diğer bir yandan, yayın
lisansı iptalleri, para cezaları ve kapatma kararları üzerinden basın üzerinde gittikçe
artan siyasi baskılar yerel medyada kurumlarının hem ekonomik hem de editöryel
açıdan sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (IPI, 2021).

Bunların yanı sıra, yerel medyanın yıllardır süre gelen pek çok kemikleşmiş yapısal
sorunu bulunuyor. Ulusal medya kurumlarına kıyasla yerel medya kuruluşlarının daha
kısıtlı finansal kaynaklara sahip olması yerel yayınların gelişimini olumsuz
etkilemektedir (Gezgin, 2007). Yerel medya kuruluşlarının resmi ilan gelirleri ve basılı
yayınlardan elde edilen tiraja dayalı az ve düzensiz finansal kaynakları yerel
kurumların teknik donanım, baskı & dağıtım ve istihdam açısından kısıtlı kalmasına
yol açmaktadır (Dalgalıdere & Çelik, 2014).

Özellikle buna bağlı olarak yetersiz kalan personel sayısı ve kalifiye eleman
istihdamında yaşanan zorluklar yerel yayınların hem kapsam hem içerik ve hem de
ulaşılabilirlik açısından kapasitesini düşürmektedir (Gezgin, 2007; Nalcıoğlu, 2007). 
 Bu zorlu koşullar altında, yerel medyada çalışan gazetecilerin çoğu işsizlik, yetersiz
maaş, sözleşme ve sosyal güvence eksikliği, orantısız mesai gibi ağır çalışma koşulları
ve diğer pek çok teknik ve mesleki imkansızlıkla karşı karşıya kalmaktadır (MEDAR,
2020; IPI,2019).

Y E R E L  M E D Y A N I N  D U R U M U  

T Ü R K İ Y E ' D E  Y E R E L  M E D Y A N I N  G Ü N C E L  D U R U M U
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https://freeturkeyjournalists.ipi.media/wp-content/uploads/2019/07/IPI-Report-Turkey-for-print-11072019.pdf
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https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/178281
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https://medarder.org/wp-content/uploads/2021/02/Medar_Yerel-Medyada-Kadin-Gazeteci-Olmak.pdf).,%20/%20https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-turkiye-dijital-medya-raporu/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/wp-content/uploads/2019/07/IPI-Report-Turkey-for-print-11072019.pdf


Uluslararası alanda yerel medya üzerine geliştirilen
literatür incelendiğinde dikkat çeken temel unsurun
sürdürülebilirlik meselesi olduğu görülmektedir. Zira
yerel medya yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada
özellikle ekonomik açıdan kan kaybetmektedir. Bu
bağlamda uluslararası güncel çalışmalar genellikle,
‘yerel medya neden sürdürülemiyor’ ile ‘yerel medya
nasıl sürdürülebilir?’ sorularına odaklanmaktadır. 

İlk soru çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yerel
medya kurumlarının neden güç kaybettiğine dair
ekonomik, tarihsel ve toplumsal açıklamalar
geliştirilmektedir. İkinci soruya odaklanan çalışmalar
ise yerel medyanın geleceğine dair neler yapıldığına
dair analizler ve neler yapılabileceğine dair çözümleri
içermektedir. Kamu desteği ile sivil toplum örgütleri
ve vakıflarla işbirlikleri geliştirme bu çözüm
arayışlarının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunun
haricinde haber üretiminde yeni hikâye anlatma
tekniklerinin neler olabileceğine dair sorular,
dijitalleşmeye ayak uydurma, kaybolan okuyucuyu
çekecek yeni ve yaratıcı içeriklerin nasıl
üretilebileceği çalışmalarda yer alan diğer temel
konular arasındadır.

Literatürde yerel medyanın zayıflamasının
demokratikleşme bağlamında da endişe yarattığı
görülmektedir. Her gün kapanan yerel medya
kurumları taşrada ‘yerel medya çölleri’ oluşmasına
sebep olmaktadır. Bu durum literatürde, yerel medya
kurumlarının yerel yöneticiler üzerinde yarattığı
kamuoyu baskısı ve bahsi geçen baskının
kapanmalarla birlikte azalarak ‘yerelde medyanın
denetleme fonksiyonunun’ güç kaybetmesine sebep
olabileceği endişesi etrafında tartışılmaktadır. Aynı
zamanda yerel medya çöllerinin artmasıyla doğru
orantılı olarak yerelde kamuoyunun oluşmasının
engelleneceğine yönelik tedirginliğin izleri de
literatürde sıkça yer almaktadır. 

U L U S L A R A R A S I  Ö L Ç E K T E  Y E R E L  M E D Y A
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Çağdaş Türkçe bir sözcük olan ‘yerel’ kelimesi Nişanyan’a göre
Fransızca ‘local’ kelimesinden çağrışım yoluyla -al/el yapım ekiyle
türetilmiştir (Nisanyan, 2015). Sözcük, 16. yüzyıl başlarında belirli
bir coğrafi bölgeyi karşılayacak anlam yükünü taşımaya
başlamıştır.  Bu bağlamda TDK kelimeyi ‘yöresel olan’ olarak
tanımlamaktadır. (TDK, t.y). 

Kelimenin “yerel haber” tamlaması içinde kazandığı anlam ise, bir
gazetede, merkezden uzak bölgeden edinilen haberi işaret
etmektedir ve tamlamanın resmi olarak kullanıldığı en eski kayıt
1869 yılına aittir. (etmyonline.com, t.y). Ancak, ‘yerel’ kelimesiyle
tanımlanan yörenin, yöreyi tahayyül eden kişinin ‘yöreyi’ algılayış
biçimine göre değiştiğini belirtmek gerekir. Söz gelimi bağlama
göre kelime; bir mahalleyi, köyü, beldeyi, ilçeyi ya da şehrin
kendisini ifade edebilir. Bununla birlikte sözcük mütemadiyen
ulusal olmayana işaret etmekte ve her şekilde görece kısıtlı bir
coğrafi alana karşılık gelmektedir.

T E M E L  K A V R A M L A R   

Y E R E L  K A V R A M I  
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McCombs ve Winter (1981: 16-20), ‘yerel haber’
kavramını, sınırları belirlenmiş bir coğrafi bölge
içinde gerçekleşen ve haber değeri taşıyan siyasi,
sosyal, kültürel, sportif ve önem arz eden diğer
olaylardan hareketle yazılmış haber metni olarak
ele almaktadır. Bu bağlamda Franklin’in (2006: 1-
14) kavradığı şekliyle ‘yerel medya’ ise ulusal ve
uluslararası olmayan, yayın hayatını sürdürdüğü
yörenin haberlerini derleyen, bahsi geçen yöredeki
ekonomik, siyasal, sosyal ve sportif olaylara
duyarlı olan ve yine kurulduğu bölgenin insanları
ya da yöreye ilgililer tarafından okunan ve
ekonomik olarak desteklenen yayın organı olarak
tanımlanabilir.

Y E R E L  H A B E R  V E  Y E R E L  M E D Y A  

Y E R E L  O K U R / İ Z L E Y İ C İ  

Toplumdaki okuyucu/izleyici kitlesini hem
genişleten hem de ona muhtaç bir çıktı olarak
medya kuruluşlarının ayakta kalması;
okurun/izleyicinin satın alma davranışıyla
doğrudan ilintilidir. Bu bağlamda ‘yerel
okur/izleyici’ kavramının; toplumdaki herhangi bir
okuru değil yerel ölçekte yayın yapan belirli bir
medya kuruluşunun ürettiği içerikleri tüketen
kimse/kimseleri işaret ettiği söylenebilir. Bu
bağlamda yörede yaşayan ya da yörenin gündemini
takip eden yazılı, görsel veya dijital her türden
içeriğe ulaşarak yerel haberleri tüketen her türden
yurttaş yerel gazete okuru/izleyici olarak
nitelendirilebilir. 
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Y E R E L  M E D Y A  Ü Z E R İ N E
Y Ü R Ü T Ü L E C E K  Ç A L I Ş M A L A R  İ Ç İ N  

A R A Ş T I R M A  Y Ö N T E M L E R İ  



Nicel yöntem verinin ‘ne kadar’ olduğu sorusu etrafında kurulan bir araştırma
yöntemidir. Bu bağlamda, nicel yöntemlerde araştırma nesnesinin miktarı,
adedi, genişliği, çapı gibi sayısal özelliklerinin toplanması amaçlanır ve
araştırılan konu hakkında sayısallaştırılmış veri sunulması hedeflenir. Bu sayede
araştırılan olgunun kantitatif çerçevesini oluşturmaya yönelik analizlerin
oluşturulması için çaba sarf edilir (Summer, 2006: 249). 

Bunun yanı sıra, nicel veri toplama yollarıyla elde edilen verilerle oluşturulan
istatistiğin nedensel sonuçları da ortaya konulmaya çalışılır. Bu bakımdan nicel
yöntem; nitel yöntemlerin genellikle kapsam dışında bıraktığı sayısal verileri
sağlaması bakımından hayli avantajlı olduğu söylenebilir. Buna karşılık,
kantitatif yöntem, nitel araştırma yöntemlerine kıyasla, sosyal gerçekliğin
bileşenlerini, insan faktörünün barındırdığı entropiyi ve kesişimsel faktörlerin
neden ve nasıl etkili olduğunu betimlemekte yetersiz kalabilmektedir. 

Nicel yöntemin yerel medya temelli bir araştırmada kullanılması belirli
açılardan fazlasıyla olumludur. Söz gelimi nicel metot, Türkiye’de faaliyet
gösteren yerel medya kurumlarının sayısı, yerel medyanın coğrafi dağılımı,
yayın mecraları, yerel medyada çalışan sayısı, yerel medyanın kurumlarının satış
oranları gibi gibi temel sayısal demografik verilerin elde edilebilmesi için
elverişli yöntemler sunmaktadır. Nicel yöntemlerle elde edilecek bu tip sayısal
veriler grafikler üzerinde kolayca görselleştirebildiği için, okuyucu kitlesinin
alışkanlıklarına uygun şekilde kamuoyuna eriştirilmesi açısından da avantajlıdır.
 
 Buna karşılık nicel metot, yerel medya bileşenlerinin toplumsal düzlemde birer
aktör olarak yürüttükleri eylemleri ve deneyimlerini kayıt altına almakta
yetersiz kalmaktadır. Örneğin, yerelde kurumların, kurum yöneticileri ve
çalışanların gündelik hayat ve gazeteciliğin kesiştiği bölgedeki sorunlarını
detaylıca inceleyememektedir. Bu bakımdan, nicel metot kişisel hikayelerdeki
politik, ekonomik ve sosyal deneyimleri özel ve genel ölçekte yorumlayıp,
yerelde medyanın güncel koşullarına dair derin bir anlatı sunamamaktadır. 

N İ C E L  A R A Ş T I R M A  Y Ö N T E M L E R İ  
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Bir araştırma yöntemi olarak nitel metot araştırma sürecinde verinin yalnızca
nitel yollarla toplanması tercihini karşılamaktadır. Bahsi geçen nitel yollar,
metin analizi, mülakat, katılımlı gözlem ve sair şekilde gerçekleşebilir. Bu
araştırma yönteminin esas gayesi, olguyu ve olguya dair verileri toplumsal
ortamda bulunduğu şekliyle olabildiği kadar doğal haliyle gözlemleyip, olgu
hakkında gerçekçi ve yekpare bir tablonun ortaya konulmasıdır (Yıldırım &
Şimşek, 2009: 39). Bununla birlikte nitel metot araştırmacının kendi bakış
açısından yola çıkarak elde ettiği gözlem ve yorumlamaları da barındırır. 

Başka bir deyişle, nitel yöntemlerde araştırmacının ortaya koyduğu ‘gerçek’,
onun bireysel bakış açısından bağımsız değildir. Haddizatında, nitel yollarla veri
toplayan araştırmacılar, araştırmanın bir parçası haline gelmektedir. (Erdoğan,
2003: 27). Bu bakımdan nitel yöntemlerle, araştırmada incelenen olguya dair
gerçekliğin fotoğrafı daha detaylı bir açıyla ve başka şekilde elde edilemeyecek
incelikte çekilebilir. Buna rağmen, bu yöntem araştırmacının mütemadiyen
incelenen olguya dahil olmasını gerektirdiğinden sunulan verilere yönelik
‘nesnellik kaybının’ akılda tutulması gerekir.   

Bir yerel medya araştırmasında nitel araştırma metodunun kullanılması, yerel
medyada yönetici ve çalışanların iş hayatı ve gündelik hayatlarına dair sorunlar
ve bu sorunlara dair ortak deneyimlerini analiz etme ve teorileştirme açısından
oldukça faydalı olabilir. Zira nitel araştırma metodunun kullanıldığı bir
çalışmada yerel medya gazeteciliğinin güncel durumu hakkında bu durumu
direkt olarak deneyimleyen aktörlerin kendisinden veri elde edebilme imkanı
mevcuttur. Buna karşılık kişisel deneyimleri ve öznel bakış açısını temel alarak
hazırlanacak bir yerel medya araştırmasının sayısal verilerle desteklenmesi,
verinin çok yönlülüğü ve araştırma bulgularının objektifliği açısından da
oldukça önemlidir. Bu bağlamda nitel metotun imkanları sınırlı kalmaktadır.

N İ T E L  A R A Ş T I R M A  Y Ö N T E M L E R İ  
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Karma metot aynı araştırma içerisine hem nitel hem nicel araştırma
yöntemlerini birleştirerek bahsi geçen yöntemlerin ontolojik kusurlarından
kaynaklanan ‘kusurlu’ sonuç ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Bu bakımdan ‘karma metodun’ uygulandığı araştırmalar hem sayısal
verilerden güç almakta hem de incelen olgu toplumsal gerçekliğin içinde
gözlemlenerek elde edilen nitel verilerle desteklenmektedir. Dolayısıyla
karma metodun kullanıldığı çalışmalar farklı veri kaynaklarının birleşimiyle
çift yönlü doğrulama imkanına ulaşmaktadır. O sebeple karma araştırma
yöntemiyle yürütülen araştırmaların, yalnızca tek metodun kullanıldığı
araştırmalarla karşılaştırıldığında, açıklama kapasitesinin daha yüksek
olduğu ileri sürülebilecek haldedir. 

Yukarıda tartışıldığı üzere nicel ve nitel metodun karşılıklı olarak olumlu ve
olumsuz yönleri bulunmaktadır. Yerel medya üzerine hazırlanacak çalışma,
her iki metodun olumlu yönlerini içermeli eksik ya da yetersiz kaldığı
kısımları ise bertaraf edebilmelidir. Bu bakımdan karma metotun yerel
medyada yürütülecek araştırmalar açısından en verimli yöntem olarak öne
çıktığı söylenebilir. 

K A R M A  A R A Ş T I R M A  Y Ö N T E M L E R İ  
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Bu başlık altında çalıştaylardan hareketle gelecekte hazırlanacak bir yerel medya
hak izleme araştırmasının örneklem parametresi seçilerken takip edilecek
kıstaslar sıralanacaktır.

          Coğrafi Bölge ve Nüfus Temsiliyetinin Sağlanması 

Örneklem seçilirken yerel medyanın Türkiye’deki dağılımı göz önünde
bulundurulmalıdır. Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması 2021 ’in de gösterdiği
üzere Türkiye’de yerel medya kurumları genellikle Batı Anadolu’da ve sermayenin
yoğunlaştığı ticaret şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Buna karşılık ülkenin doğusu
yerel medya dağılımı açısından görece daha çoraktır. Bu sebeple araştırmaya
dahil edilecek kurumlar bölgeler arası yerel medya aktifliği farkı göz önünde
bulundurularak seçilmelidir. Söz gelimi Bursa özelinde 10 ve daha fazla işçi
çalıştıran kurumlar taramaya alınacaksa bu Bartın’da 5 ve üzeri olarak
uyarlanmalıdır. Başka bir deyişle belirlenen seçme kıstası bölgeye göre
genişleyip daralabilmelidir. 

Yerel Medyada Araştırma Örneklemİ Oluştururken Dİkkat
Edİlmesİ Gereken Unsurlar 

Ö R N E K L E M D E  D E M O G R A F İ K  K R İ T E R L E R
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Kurumsal Geçmiş:  Kurumun tarihsel olarak köklü olması Türkiye yerel
medyasının durumu ve geçmişten bugüne dönüşümü hakkında karşılaştırmalı
cevap verebilme kapasitesini beraberinde getirmektedir. Kurumsal geçmiş, belirli
bir kurumsal aklın ve hafızanın da oluşmasını beraberinde getirdiğinden
araştırmaya daha sağlıklı veri sağlanmasını da sağlayacağı düşünülebilir. 

Erişim Kitlesinin Niceliksel Büyüklüğü: Bir yerel medya araştırmasında örneklem
oluştururken belirli bir tiraj/tıklanma/izlenme kriteri belirlenmelidir.
Oluşturulacak kıstas, belirli bir etki yaratma kapasitesini dikkate almalı ve yerel
medya kurumunun faaliyet gösterdiği yörede okunan ya da tıklanan bir mecra
olmasını öncelemelidir. 

Ö R N E K L E M D E  Y E R E L  M E D Y A
K U R U M L A R I N A  D A İ R  K R İ T E R L E R  

Ö R N E K L E M D E  Y E R E L  G A Z E T E C İ L E R E
D A İ R   K R İ T E R L E R

Mesleki Pozisyon: Araştırmaya dahil edilecek katılımcıların kurum içindeki
pozisyonlarına göre, söz gelimi, muhabir, haber müdür, yazı işleri müdürü, genel
müdür gibi, dağılım oluşturulmalıdır.

Mesleki Tecrübe: Örnekleme dahil edilecek kişiler için mesleği icra etme süresi
dikkate alınmalıdır. Araştırmaya katılacak kişiler, oluşturulmuş yaş gruplarına
göre temsil dengesini bozmayacak şekilde seçilmelidir. 

Uzmanlık Alanı: Görüşme yürütülecek gazetecilerin uzmanlaştığı alanlar, örneğin
polis-adliye, politika, spor gibi, ayrıştırılmalı ve temsil dengesinin korunması
amaçlanmalıdır. 

Yaş ve Cinsiyet: Örneklem içine alınacak gazeteciler için belirli yaş ve cinsiyet
kotası uygulanmalı yaş gruplarına ve cinsiyete göre dengeli dağılım
sağlanmalıdır. 
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Y E R E L  M E D Y A  Ü Z E R İ N E
Y Ü R Ü T Ü L E C E K  A R A Ş T I R M A L A R D A

İ N C E L E N E C E K  

T E M E L  K O N U  B A Ş L I K L A R I  



 Türkiye yerel medyası ekonomik anlamda az finansal kaynakla çok ve her
geçen gün artan masraf kalemlerinin kesiştiği bir genel manzaraya
sahiptir. Bu bakımdan Türkiye’deki yerel medya yöneticileri ve çalışanları,
bir yandan azalan okuyucu gelirleri ve daralan reklam gelirlerinin yarattığı
bütçe açıklarını kapatmaya çabalarken bir yandan temel giderlerde
yaşanan fiyat artışları ve katı vergi politikaları ile mücadele etmektedir.
 
Belirli bir geçmişe sahip, Basın İlan Kurumu’ndan düzenli ilan alma ruhsatı
bulunan, kendi matbaası olan ya da yörenin önde gelen sermaye
gruplarıyla ilişkili kurumlar nispeten kaynak yaratmakta güçlük
çekmemekte; buna karşılık resmi ilan alamayan, matbaa hizmetini
dışarıdan temin eden daha küçük kurumlar ekonomik olarak zorluk
yaşamaktadır. 

Ayrıca Türkiye’de son 30 yılda okuma alışkanlıklarının değişmesi matbu
haber tüketiminin azaltmış ve basılı gazetenin karlılığını düşürmüştür.
Diğer bir yandan özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde Türkiye yerel
medyası, reklam harcamalarının dramatik düşüşünü ve abonelik kaybını da
deneyimlemek zorunda kalmıştır. 

K U R U M S A L  S O R U N L A R  

F İ N A N S A L  K A Y N A K  Y E T E R S İ Z L İ Ğ İ  
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Küçülen Reklam Pastası: Küçülen reklam pastası resmi ilan alsın
almasın tüm kurumları olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Okuyucu sayısının düşmesi, kent uzamında yaygınlaştırılan reklam
panoları ve billboard gibi reklam mecralarının varlığı, reklam
verenlerin bütçelerini daraltma eğilimi içinde olması ya da
reklamın yerel medya-dışı mecralara kayması gibi sebeplere bağlı
olarak yerel medya kurumlarının tanıtım ve reklam eksenli
gelirlerinde düşüş gözlenmektedir.

Basın İlan Kurumu’ndan İlan Alabilme: Yerel medya kurumlarının
ekonomik durumu ele alınırken Basın İlan Kurumu’ndan ilan alma
ya da almama temel bir ayrım yaratmaktadır. Öyle ki ‘resmi ilan’
alabilen kurumların, finansal sorunları olsa dahi, ilan
alamayanlarla karşılaştırılamayacak ölçüde ekonomik olarak
avantajlı oldukları gözlemlenmektedir. Zira resmi ilan almak,
gerekli şartlar yerine getirildiği müddetçe kurumun ekonomik
olarak önünü görmesini kolaylaştırmakta ve reklam piyasasının -
doğal olarak makro ekonominin- dalgalanmalarına karşı kurumun
görece korunaklı kalmasını sağlamaktadır. 

Düşen Abone Sayısı: Yerel medya kurumlarının temel itibariyle
abonelik ve bayii satışı yoluyla okur desteğine açıldığı
düşünülebilir. Zira abonelik, yerel gazetelerin ‘okuyucu bazlı’ en
düzenli gelir kalemini oluşturmaktadır. Yörede faaliyet gösteren
kamu kurumları, şirketler ya da esnafların gazeteye abone olması
gazetenin bir nüshasının ne kadar basılacağını belirleyen temel
ölçüttür. Buna karşılık özellikle pandemi döneminde birçok yerel
gazete abonesinin, üyeliğini iptal ettiği tespit edilmiştir. 

İkincil Sebepler: Kurumları dönemsel olarak etkileyen olaylar
olarak düşünülebilecek haldedir. Söz gelimi COVID-19 pandemisi,
artan enflasyon ve TL’nin değer kaybetmesi bu başlık altında
sıralanabilir. 

Bu bağlamda hem Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması 2021 hem çalıştaylardan
hareketle yerel medya kurumları etkileyen finansal açmazın temel bileşenleri şu
şekilde sıralanabileceği düşünülmektedir:
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Türkiye yerel medyasının teknik imkanlar
konusunda ‘kısmen yeterli’ teknolojik yatırımlar
konusunda ise ‘geri kalmış’ durumda olduğu
gözlemlenmektedir. Zira Türkiye ekonomisinin
güncel durumu ve liranın değer kaybıyla
perçinlenen genel alım gücü düşüklüğü ile yerel
medya kurumlarının hali hazırda finansal açıdan
‘ucu ucuna’ kendini sürdürebilir halde oluşu,
teknik ve teknolojik yatırımların önünü kesen
temel faktör olarak ele alınabilecek haldedir.
  
Öyle ki hem ‘Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması
2021’ için hem çalıştaylar kapsamında görüşülen
çoğu medya kurumu yöneticisinin, enformasyon
teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin
‘farkında’ kimseler olduğu hiçbir şüpheye yer
bırakmadan söylenebilecek haldedir. Bununla
birlikte çoğu görüşmeci maddi koşullar
elvermediği için teknik kapasiteye yatırım
yapamadığından hayıflanmış eldeki malzemelerle
‘idare etmeye’ çalıştıklarından bahsetmiştir.

Başka bir deyişle kurumların, bilgisayar ve video
teknolojileri konusunda çağın gerisinde kalan ya
da yetersiz araçlarla gazetecilik faaliyeti
yürüttüğü hem kurum yöneticileri hem de
çalışanlar tarafından ziyadesiyle bilinmekte fakat
sorun çözülememektedir. Bu bakımdan bilişim
malzemelerinin ve her türden ekipmanın kısıtlı ve
eski oluşu, Türkiye yerel gazeteciliğinin
potansiyeline ket vuran bir faktör olarak
değerlendirilebilecek konumdadır.

Y E T E R S İ Z  T E K N İ K  E K İ P M A N  &  D O N A N I M  İ M K A N L A R I   
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MEDAR’ın 2021 yılında yürüttüğü Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması yerel
medya kurumlarında genellikle ortalama dört kişinin istihdam edildiğini
göstermektedir. Kurumların %74,6 gibi büyük çoğunluğunda çalışan sayısı 1 ile
5 kişi arasındayken, 5 ile 10 kişi çalıştıran kurumların genele oranı %16.4 ile
kısıtlı kalmaktadır. Bu bakımdan Türkiye’de yerel medyanın az emek gücüyle
kendini sürdürme eğiliminde olduğu görülmektedir (MEDAR, 2021).

Bahsi geçen trendin iki temel sebebi olduğu düşünülmektedir. İlki yerel
medyanın finansal açıdan güçlü olmaması kaynaklıdır. Hem çalıştay hem Yerel
Medya Veri Tabanı Araştırması 2021 ’de görüşülen kurum yöneticileri, eleman
istihdam etmenin sosyal sigorta ve yan haklarıyla birlikte üzerlerinde büyük
maddi yük yarattığını pek çok kez dile getirmiştir. Bu sebeple kurum
sahiplerinin genellikle yeni eleman istihdam etmek yerine mevcut iş yükünü,
elindeki çekirdek kadronun üstlenmesini tercih ettiği söylenebilir. 

Sektörde yetersiz insan kaynağı sorunu yaşamasının bir diğer sebebi ise kalifiye
eleman eksikliğidir. Yerelde gazeteciliğin yapısal sorunlarından kaynaklanan
maddi yetersizlikler, siyasal baskı, gazetecilik mesleğinin ‘saygınlığını yitirmesi’
ve gazetecilik faaliyeti kaynaklı tehditler genç gazeteci adaylarının ya sektöre
dahil olmamasına ya da belirli bir süre çalışıp daha ‘güvenceli’ işlere
yönelmesine sebep olmaktadır. Aynı sebepler deneyimli gazetecilerin, mesleği
bırakmasına veya daha büyük bölgelerde ya da ulusal kurumlarda çalışmayı
tercih etmesine yol açabilmektedir. 

Bu bağlamda hem Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması 2021 kapsamında hem
yerel medya çalıştaylarında gerçekleştirilen görüşmeler boyunca çok sayıda
yerel kurum yöneticisinin yörelerinde yetişmiş eleman eksiğinden şikayet ettiği
gözlenmiştir. Özellikle maddi şartların elverişsizliği genç gazetecilerin büyük
şehirlere ya da gazetecilik yetilerini kullanabilecekleri farklı iş alanlarına
yönelmesine sebep olmaktadır. 

Başka bir deyişle yerelde gazeteciliğin ‘cazip’ ve ‘makul’ bir istihdam kolu
olarak görül(e)miyor olması; çok boyutlu bir problem sarmalının kendini
yeniden üreten parçalarından biri olarak Türkiye’de yerel medyanın gelişimini
olumsuz etkilemektedir.

Y E T E R S I Z  İ N S A N  K A Y N A Ğ I  V E  K A L İ F İ Y E  E L E M A N  Y E T E R S İ Z L İ Ğ İ  
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Baskı: Yarattığı maliyet türlerinin çokluğu ve çeşitliliği sebebiyle
matbaa giderleri yerel medya kurumlarının sıklıkla şikâyet ettiği
masraf kalemlerinin başında gelmektedir. Mürekkep, kâğıt gibi sarf
malzemelerinin enflasyonla doğru orantılı yükselen birim fiyatı gazete
basım maliyetleri arttırmaktadır. Öyle ki renkli baskı yerelde çoğu
zaman ilk ve son sayfalar için yapılmakta ya da yalnızca siyah-beyaz
baskıyla dağıtıma çıkılmaktadır.

Bu bağlamda yerel medya kurumları arasında ‘matbaa sahibi olmak ya
da olmamak’ hayli kritik bir ayrım haline gelmektedir. Kendi baskı
malzemelerine sahip olan kurumlar, matbaayı gelir getirici yan işlerde
de kullanma imkanına sahip olduklarından enflasyona ve diğer artan
gider kalemlerine daha dirençli olabilmektedir. Buna karşılık matbaa
sahibi olmayış, gazetenin piyasadaki düzensizliklere karşı daha kırılgan
olması sonucunu doğurabilmektedir. Ayrıca gazete baskısında
kullanılan kâğıdın ithal ediliyor olması, bu gidere doğrudan döviz
üzerinden gerçekleştirilen bir alışveriş niteliği yüklemekte ve kurumlar
ithal edilen kâğıda ayrıca vergi ödemek zorunda bırakılmaktadır.

Dağıtım: Yerel medya kurumlarının yüz yüze geldiği bir diğer sorun
başlığı dağıtımda yaşanan kısıtlıklardır. Kurumlar genellikle
yörelerindeki belirli büfe, bakkal, market ya da her türden esnafla
anlaşıp gazetelerini ‘elden’ bırakma yolunu tercih etmektedir. Fakat
kimi durumlarda satış noktalarının azlığı gazetenin okun(a)mamasına
sebep olabilmektedir. Zira basılan gazetelerin dağıtımı profesyonel
kadrolardan ziyade gazete sahibi ya da çalışanları aracılığıyla
yapıldığından dolayı yerel gazeteler yöredeki okuyucunun her yerde
bulabileceği, erişimi yüksek bir ürün olmaktan çıkmaktadır. Diğer bir
yandan, yayına girdiği yörede genellikle bulunamayan veya az noktada
satılan bir gazete için dağıtım noktalarının arttırılması mevcut baskı
ortalamasının üzerine çıkılması anlamına gelmektedir. 

B A S K I ,  D A Ğ I T I M  V E  T İ R A J  S O R U N L A R I  1 8



Tiraj: Tirajın, yerel medya kurumlarında gelir getirici
fonksiyonun her geçen gün düşüş göstermektedir. Azalan
matbu gazete okuma oranı, düşen abone sayısı ve daralan
reklam gelirleri sebebiyle baskı, kimi zaman yalnızca Basın
İlan Kurumu’nun belirlediği kotayı aşma amacıyla
yapılmakta, ve satış üzerinden ticari kar elde
edilmemektedir. 

Örneğin, Yerel Medya Veri Tabanı Araştırmasında yer alan
verilere göre, araştırmaya katılan yerel gazetelerin pek
çoğu (%8,4) ücretsiz dağıtım gerçekleştirmektedir (MEDAR,
2021). Lakin gazetecilerin, baskı sayısını yörede
gerçekleşen ve ilgi çeken olay, etkinlik ya da haberlerin
gelişimine göre esnek bir şekilde belirlediğinin de altı
çizilmesi gerekir. 
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S E K T Ö R E L  S O R U N L A R   

Y E T E R S İ Z  V E  T A R A F L I  K A M U  D E S T E Ğ İ

27 Mayıs Darbesi’nden sonra demokratik bir basın atmosferi
yaratmak adına kurulan Basın İlan Kurumu’nun (Üstün, 2010: 70-
81), zaman içerisinde siyasi tarafsızlığını yitirdiğine dair görüşler
artmaktadır. Günümüzde resmi ilanın dağıtılması konusunda
yetkili mercii olan BİK’in ilan dağıtma politikası çok sayıda yerel
gazete sahibi ve çalışanı tarafından eleştirilmektedir. Bahsi
geçen eleştiriler, BİK’in resmi ilan dağıtımı için belirlenen
uygunluk kriterlerini yerel medya kurumları üzerinde siyasi baskı
ve sansür oluşturacak şekilde araçsallaştırması, dolayısıyla bu
kriterlerin yerel medya kurumlarını iktidara "bağlı" hale getirdiği
gözlemi üzerinden kurulmaktadır. 
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Türkiye’de yerel medya alanında faaliyet gösteren kurum sahipleri ve
çalışanlarının ortaklaştığı temel sorun başlıklarından biri devletin basın
yayın sarf malzemeleri üzerindeki vergilendirme politikasıdır. Matbaacılık
eksenli ‘kağıt’, ‘boya’ gibi ürünlerin serbest piyasa kurallarına bağlı şekilde
ithal ediliyor olması sektörün hem döviz-Türk Lirası dengesine hem küresel
arz-talep ilişkilerine göbekten bağlı olmasına sebep oluyorken; devletin bu
ürünler üzerinden çeşitli vergiler almaya devam etmesi, mevcut yükün
katmerlenmesine yol açmaktadır.

Ayrıca güç kaybeden bir sektörün temsilcileri olarak yerel medya sahipleri,
istihdam ettikleri işçiler için devlete ödedikleri verginin sübvanse edilmesi
gerektiğini dillendirmektedir. Benzer yönde temellenen bir diğer istek
elektrik/su/doğalgaz gibi temel giderlerde belirli bir devlet desteğinin
sağlanması ya da bahsi geçen hizmetlerden alınan ek vergilerin tahsil
edilmemesi yönündedir. Zira devletin dolaylı ya da dolaysız aldığı vergilerin
yükü, halihazırda finansal olarak kırılgan sektörü daha da kırılgan hale
getirmektedir. 

Başka bir deyişle, Türkiyeli yerel medya sahipleri devlet tarafından sıradan
bir ‘ticari işletme’ olarak değil; halkın haber alma hakkına binaen ‘kamu
görevi yürüten bir teşekkül’ olarak kabul görmek istemekte ve vergi yükünün
bu ölçü kıstas alınarak belirlenmesini talep etmektedir.  

V E R G İ L E N D İ R M E  P O L İ T İ K A L A R I N I N  Y Ü K Ü
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Türkiye siyasetinde güç kazanan rekabetçi otoriterlik (Castaldo,
2018:1) medyadaki çok sesliliğinin giderek daralmasına yol açmaktadır.
(MEDAR, 2021). Bu bağlamda Türkiye’de ulusal medyanın düşünce
özgürlüğü konusunda karşılaştığı sıkıntılar, yerel ölçekte de benzer
şekilde ancak farklı biçimlerde deneyimlenmektedir.  

Yapılan görüşmelerden hareketle bu yerel medya üzerindeki siyasi
baskının iki çeşidi olduğu gözlemlenmiştir: Bunlardan ilki, ulusal
ölçekli iktidar partilerinin yereldeki aktörlerine muhalefet eden yerel
medya kurumlarına uygulanan doğrudan ya da dolaylı baskılar olarak
çerçevelenebilir. Baskının ikinci versiyonu ise yerelde iktidar sahibi
partilerin yörede gerçekleştirdikleri faaliyetleri eleştiren yerel medya
kurumlarına yönelik tavırlarında vücut bulmaktadır.Bunun yanı sıra
Basın İlan Kurumu’ndan ‘ilan alabilmek’ için yalnızca gerekli şartları
yerine getirmenin yetmemesi; aksine yerel eşraf, devlet görevlileri,
ileri gelen yerel siyasetçiler veya ulusal bağlamda siyasi konum
sahiplerinin muadilleri aleyhinde gazetecilik faaliyet yürütmenin ilan
alamama tehlikesiyle eş anlamlı olduğu ‘sözsüz ve içselleşmiş’ bir
şekilde bilinmektedir.

Bunun dışında gerektiğinde yargı erkinin de yerel kurumların üzerinde
‘Demokles’in kılıcı’ işlevine büründüğü, gazetecilik faaliyeti
yürütmenin sonucu olarak yerel medya kurumlarının sıklıkla ağır para
cezaları veya kapatma kararlarıyla karşı karşıya kaldığı
görülmektedir.Benzer şekilde yerel kurumlarda çalışan basın
emekçilerinin durumu farklı değildir. Kamu yararına gazetecilik
yürüten basın emekçileri kimi durumlarda işsiz bırakılarak -yörede iş
bulmasının da önü kesilecek şekilde- ‘sivil ölüme’ mahkûm
edilebilmekte, kimi durumlarda yine devletin yargı mekanizması
aracılığıyla cezalandırılabilmektedir.

S İ Y A S İ  B A S K I L A R  
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Dünya 21. yüzyılda enformasyon teknolojilerinin benzeri görülmemiş şekilde
gelişimine şahitlik etmiştir. Senkronik bir şekilde medya sektöründe de haber
yazma, dolaşıma sokma ve tüketme pratikleri gün geçtikçe değişmektedir. Bu
sebeple medya alanının, mütemadiyen teknoloji yatırımı alması ve güncel kalması
gereken bir faaliyet alanı olduğu ileri sürülebilecek haldedir. Yerel Medya Veri
Tabanı Araştırması 2021 ’in verilerine göre yerel medyada faaliyet gösteren
gazetelerin %82.9’u internet siteleri üzerinden de haber yayınlamaktadır. (MEDAR,
2021). Gelecekte matbu gazetenin nüsha başına maliyet kaleminin daha da
yükseleceği, okuma alışkanlıklarının internet üzerinden şekilleneceği
düşünüldüğünde yerel medya gazeteciliğinde ‘tiraj’ kavramının yerini ‘tıklanmaya’
bırakacağı öngörülebilir haldedir.

Yapılan görüşmelerde matbu gazetelerin, web siteleri veya sosyal medya üzerinden
dijitalde yayınlanan versiyonlarının yöre halkı, başka yerlerde yaşayan hemşeriler ve
yöreyle ilgilenen insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edildiği; buna karşılık basılı
versiyonların görece sınırlı bir tiraja sahip olduğu anlaşılmıştır. Yerel ölçekteki
okuyucu alışkanlığında gözlemlenen bu değişim aslında küresel anlamda haber
tüketme pratiklerinin değişimiyle paralel ilerlemektedir. Ayrıca kurumların tiraj
arttırmaktan ziyade tıklanma sayısını yükseltmeye yönelik bir motivasyonla hareket
ettikleri de söylenebilecek haldedir. Zira mevcut baskı sayısının, örneğin 500’den
1000’e çıkarılması, reklam geliri açısından fark yaratmamakta ve baskı maliyetini
daha da arttırmaktadır. Bu sebeple gazeteler, standart baskı sayısını aşmaya ya da
tiraj arttırmaya özel önem göstermezken tıklanmanın yükselmesi için çaba
harcayabilmektedir çünkü artan ‘tık’ nispetinde Google’dan alınan reklam geliri de
çoğalmakta, okuyucu ilgisi kolaylıkla finansal kazanca dönüşebilmektedir.

Y E R E L  M E D Y A  V E  K I S I T L I  D İ J İ T A L L E Ş M E
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 Türkiye yerel medyası sendikalaşmanın hayli az olduğu bir emek rejimine
sahiptir. Ne yazık ki Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) yerel bazda
örgütlendiği sayılı medya kuruluşu bulunmaktadır. Aynı alanda faaliyet
gösteren Basın-İş sendikasının da yerel medyada etkili olduğunu söylemek
zordur. O sebeple yerel gazetecilerin sendikal mücadele yürütme
kapasitesinin düşük olduğu belirtilmelidir. Bu sebeple ücretler görece
düşük, mesai saati -gazetecilik mesleğinin doğasının getirdiği şartların da
etkisiyle- belirsizdir.

Türkiye’de basın alanında faaliyet gösteren sendikaların yerel medya
alanında yürüttüğü çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu bakımdan hem ‘Yerel
Medya Veri Tabanı Araştırması 2021’ hem de yerel medya çalıştayı
sürecinde çok sayıda şikayetle karşılaşılmıştır. Sendikaların yerel bağlamda
faaliyet yürütemeyişi basın emekçilerinin örgütlenememesine yol
açmaktadır.Buna karşılık meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin
yerel medya konusunda daha hassas olduğu söylenebilecek haldedir.
Örneğin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yerel medya kurumlarının teknolojik
kapasitelerinin gelişmesi için destek vermekte; telifli olarak yerel
gazetecilere makale ve köşe yazısı yazdırmaktadır. Bugüne kadar 2000’den
fazla gazetecinin telif ödemesinin yapılmıştır.Bununla birlikte yerel bazda
sendikalaşma ve cemiyetleşmenin kimi durumlarda ‘hak mücadelesi’
perspektifini yitirdiği bilinmektedir. Anadolu’nun bazı illerinde
cemiyet/sendika seçimlerini kaybeden gazeteciler kendi cemiyetlerini
kurmaktadır. Halihazırda az sayıda kurum ve gazetecinin bulunduğu kimi
küçük kentlerde, bazı durumlarda, dört ya da beş kadar gazeteci
cemiyetinin faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. 

S E N D İ K A L A Ş M A D A  S I N I R L I L I K L A R  V E  M E S L E K İ
Ö R G Ü T L E R İ N  F A A L İ Y E T L E R İ

Bunun haricinde Af Örgütü ve MLSA gibi
sivil toplum örgütleri yerel gazetecileri
hak odaklı habercilik, gazetecilik dilinin
dezavantajlı gruplar lehine kurulması,
insan hakları ve gazetecilik gibi konularda
atölyeler düzenlemekte telifli olarak yazı
yazmalarını teşvik etmektedir. Yerel
medya alanında yürütülen çalışmaların
gazeteciler nezdinde rağbet gördüğü ve
katılım sağlandığı söylenebilecek haldedir.

2 4



Yurttaş gazeteciliği Türkiye yerel medyasında yeni yeni gelişmekte olan
bir alandır. Ne var ki mevcut durum yurttaşın, haber üretmek için olay
yerine intikal etmesi, gerekli kişilerle görüşmesi, görsel ve yazılı
belgeleri toplayıp haber metnini yazması olarak ilerleyen bir gazetecilik
faaliyetinden ziyade; karşılaşılan ‘haber değeri’ taşıyan olayın
fotoğraflanması/videosunun çekilmesi veya yörede faaliyet gösteren
gazetecilere ‘ihbar edilmesi’ şeklinde ilerlemektedir. Bu bağlamda
ulusal ve uluslararası fonlarla düzenlenen gazetecilik eğitimlerinin
Anadolu sathında verildiği bilinmekle birlikte mevcut durumun tatmin
edici düzeyde olduğunu söylemek güçtür. 

Türkiye yerel medyasının etki gücü düşük olsa da okuyucunun ilgisini
hala çekebildiği ve pratik anlamda yetkin bir ‘yurttaş gazeteciliği’
görül(e)mese de yurttaşın gazete üretim sürecine dolaylı katılımının
mevcut olduğu söylenebilecek haldedir. Başka bir deyişle yerel bir
gazete, yurttaşın doğrudan etkisiyle değil ama yurttaşın ‘etkileşimiyle’
vücut bulmaktadır. Türkiyeli yerel okur belki gazeteciliğin mutfağına
girmeye erinmekte ya da çekinmektedir fakat pasif şekilde de olsa
yaşadığı yörede meydana gelen olayların bilinmesini istemekte,
yolsuzlukların açığa çıkması için ihbarda bulunmakta ve kamusal
aksaklıklar hakkında ortak duyu yaratmaya çabalamaktadır.

Zira esas itibariyle yerel gazetelerin, yöre çapındaki kamuoyunu
etkilediği, gündem belirleyebildiği, yapısal dönüşüm yaratmaya gücü
kifayet etmese de, minör değişikliklere sebep olabildiği, yörede
gerçekleşen olayların ihbar edildiği bilinmektedir. Her ne kadar yerelde
gazetecilik, tanımlanmış ‘makbul gazeteciliğin’ konfor alanının dışına
taşması istenmeyen bir faaliyet olsa da halihazırda değiştirme
kapasitesine sahip bir eyleme alanı olduğu ve/veya yurttaş tarafından
‘böyle görüldüğü’ söylenebilecek haldedir.

O K U Y U C U  P R O F İ L İ  V E  Y U R T T A Ş
G A Z E T E C İ L İ Ğ İ N İ N  D U R U M U  
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Dünya-tarihsel bir olay olarak COVID-19 pandemisinin Türkiye genelinde
olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de yerel medya olduğu söylenebilir.
Zira halihazırda ‘güç bela’ ayakta kalmaya ve finansal sürdürülebilirliği
sağlamaya çabalayan kurumlar, toplumsal hayatın yer yer durma noktasına
geldiği bir süreçte ticari hayatın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam
etmiştir.

Bu bağlamda çoğu kurum ya ‘kısa çalışma ödeneğinden’ faydalanarak geçim
sıkıntısını basın emekçisinin üzerine atmıştır. Sürecin bir diğer olumsuz
etkisi ilan gelirlerinin düşmesi ve abone kaybıdır. Kriz zamanlarında reklam
vermeme eğilimi oldukça klasik bir ticari hamle olarak düşünülebilecek
haldedir. Bahsi geçen eğilim pandemi sürecinde çok sayıda reklam veren,
bütçe bazlı sebeplerle ilan vermekten caymıştır. Aynı sebeplerle yerel
gazeteler abone kaybı da yaşamışlardır.

Pandemi döneminin Türkiye yerel medyası üzerindeki bir diğer etkisi gazete
birleşmeleri ya da ‘birleştirilmeleri’ özelinde görülmektedir. Çoğunlukla
Basın İlan Kurumu’nun direktifleriyle kimi bölgelerde daralan reklam
pastasını ve ilan gelirlerini korumak adına gazeteler birleştirilmiştir. Bu
bağlamda Kayseri örneği ilk akla gelen yöresel alanı oluşturmaktadır
(Habertürk, 2020). 

Pandemiden bağımsız olarak ‘gazete birleştirme’ hadisesi ele alındığında bu
birleşmelerinin zorla yapıldığı (Kılıçgedir ve Budancir, 2015); ve gün sonunda
gazetelerin daha az sayfayla ya da daha az gün yayınlanmak zorunda
kaldıkları bir geleceğe ittiği (Bülbül, 2019) iddiaları hesaba katılmalıdır. 

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

P A N D E M İ  D Ö N E M İ N D E  Y E R E L  G A Z E T E C İ L İ K
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 Türkiye yerel medyası az çalışanın çok emek sarf ettiği ve az kazandığı bir sektör
konumundadır. Gazete emekçileri çoğunlukla asgari ücret ya da biraz fazlasını
kazanabilmekte; kimi durumlarda -özellikle COVID-19 döneminde uygulanan ‘kısa
çalışma ödeneği’ uygulamasında olduğu gibi- asgari ücreti dahi elde
edememektedir. 

Bilindiği üzere gazetecilik faaliyeti, yıpranma payının yüksek olduğu bir iş koludur.
Öyle ki gazete emekçilerine bu sebeple 1977 yılında 5 yıl erken emekli olma hakkı
tanınmıştır (Ocak, 2020). Bunun yanında mesleğin içinde eyleyen herkesin kabul
ettiği gibi gazetecilik ‘mesai saatinin ve tatil gününün olmadığı’ bir çalışma
alanıdır. Zira habercinin mesaisi, haber değeri taşıyan olay(lar)ın gerçekleşmesiyle
doğru orantılı uzamakta; varsa izin günü kesintiye uğrayabilmektedir. Bu şartlar
ulusal çapta faaliyet gösteren gazeteciler kadar yerel gazeteciler için de geçerlidir.

Ayrıca çalışmada daha önce belirtildiği üzere medya kurumlarının bütçe sıkıntıları
çoğunlukla bir çalışanın birkaç kişilik işi yapmasına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu
bakımdan gazete emekçileri hali hazırda zor bir meslek olan ‘gazeteciliği’ icra
ederken taşımaları gerekenden fazla bir iş yükünü de sırtlamak zorunda
kalmaktadır. Hal böyleyken emek-yoğun bir iş kolu olarak gazetecilik faaliyeti,
harcanan emek nispetinde hak edişin ödenmesini gerektirmektedir. Yerel medya
kurumlarının gerek kurumsal finansal yetersizlik gerek yöredeki ortalama
ücretlerden hareketle gazetecileri kısıtlı bir aylık ücrete tabii kılması alanın
cazibesine azaltmakta ve kalifiye emek gücünün bulunamamasına yol açmaktadır.

Y E T E R S İ Z  M A A Ş  V E  A Ğ I R  Ç A L I Ş M A  S Ü R E L E R İ

M E S L E K İ  H A K L A R  V E  Ç A L I Ş M A

K O Ş U L L A R I N A  D A İ R  S O R U N L A R  
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 Yapılan görüşmelerden hareketle yerel
gazeteciliğin işletilme biçimi açısından ikiye
ayrılabileceği düşünülmektedir. Bunlardan
ilki yörenin ileri gelenlerini, reklam
verenleri, çeşitli iktidar odaklarını rahatsız
etmeyen ‘belediye gazeteciliği’ olarak
çerçevelenebilir. İkinci tür gazetecilik ise
kamu faydası güden ve yerelde iktidar sahibi
aktörleri eleştirmeyi etmeyi göze alan
soruşturmacı gazeteciliktir.
 
Bu sebeple ‘güvenlik endişesi’ sıklıkla kamu
faydası güden yerel gazetecilerin
deneyimlediği bir problemdir. Yaptığı
haberler ve soruşturduğu dosya konuları
sebebiyle haberciler, yasal olmayan yollarla
tehdit edilebilmektedir. Bahsi geçen
tehditler, özellikle gazetecilerin can ya da
mallarına yönelmekle birlikte kimi zaman
aile ve çevrelerini de içerebilmektedir. Aynı
zamanda bu tehditler kimi durumlarda
yalnızca ‘ikaz etmekle’ kalmamakta,
kolaylıkla eyleme dökülerek yerel
gazetecilere yönelik şiddet saldırılarına
dönüşebilmektedir. 

G Ü V E N L İ K  S O R U N L A R I
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Yerel gazetecilik, ulusal gazetecilikten farklı olarak görece
küçük ve birincil ilişkilerin büyük şehre nazaran daha sık
kurulduğu bir toplumsal formasyonun içinde işlemektedir.
Ayrıca Türkiye’de yerel medya kurumlarının ekonomik ve
politik olarak ayaklarını ‘özerk bir şekilde’ yere
bas(a)mamalarından kaynaklı olarak sansüre ve otosansüre
elverişli bir editöryal ortamın oluştuğu görülmektedir. 

Öyle ki yapılan görüşmeler esnasında çok sayıda gazeteci
‘yüz yüze baktıkları biri aleyhinde haber yapmanın’ insani
güçlüğünden bahsetmiştir. Fakat birincil ilişkilerden daha
etkili bir faktör olarak yerel medya kurumlarının, yöre
içindeki aktörler ve iktidar sahipleriyle kurduğu ilişkilerin
durumu ve yerel medya alanının devlet tarafından
düzenleniş biçiminin sansür/otosansürün temel
belirleyenleri olarak öne çıkmaktadır.

Yine görüşmelerden hareketle çok sayıda muhabir, yörenin
önde gelen iktidar sahibi bir kişiyle ilgili ortaya çıkan bir
olayı, söz gelimi yolsuzluk ve usulsüzlük konulu,
yazamadığını dile getirmiştir. Öyle ki sansür mekanizması,
çoğu zaman işletilmek zorunda dahi kalmadan
içselleştirilmiş şekilde muhabirler tarafından otosansür
uygulanarak çalışmaktadır.

S A N S Ü R  V E  O T O S A N S Ü R
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