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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Basın işletmelerinin tarihsel gelişim sürecine baktığımızda her zaman ekonomik bir
boyutunun olduğunu görebiliriz. Gazete öncesi yazılı haberleşme araçları olan “haber
mektupları” Venedik’in ticaret limanlarında doğmuştur ve ticari konuları içermektedir. İlk
haber ajansları da yine ticari bilgilerin iletilmesi için kurulmuştur. Doğuşundan günümüze
basın işletmeleri diğer ticari işletmeler gibi kâr amacı güden işletmeler olarak faaliyetlerini
sürdürmektedirler.
Başlangıçta yalnızca haber vermek amacıyla kurulmuş olan basın işletmeleri artık
siyasal ve ticari nitelikler kazanmıştır; ancak basın işletmelerinin kendine özgü birtakım
üretim faaliyetleri ve buna bağlı olarak da ürünleri bulunmaktadır. Bu da diğer işletmelerden
ayıran en önemli özelliğidir. Basın işletmesi kavramı gazete, dergi, radyo-tv gibi tüm
haberleşme ve iletişim örgütlenmelerini kapsamaktadır.
Bu modülde size öncelikle ekonominin temel kavramları ve basın işletmelerinin yapısı
hakkında temel bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda bir basın işletmesinin nasıl
örgütlendiğini, zamana karşı yarışan bu işletmelerin ürünlerini zamanında ortaya
çıkarabilmek için nasıl yönetildiğini göreceksiniz.
Ayrıca bu modül size basın işletmelerinde çalışanların görevlerini ve konumlarını
kavramanız açısından yol gösterecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Basın-yayın işletmelerinin ekonomik yapısını doğru ve eksiksiz bir biçimde
inceleyerek çözümleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
“İnsan ihtiyaçları sınırsızdır; ancak kaynaklar sınırlıdır” cümlesinin size
düşündürdüklerini kısaca yazınız ve sınıf ortamında bu düşüncelerinizi tartışınız.
Ülkemizin işsizlik ve gelir dağılımı açısından durumunu gösteren istatistikleri
inceleyerek Avrupa Birliği ülkelerinden birisiyle karşılaştırınız.

1. EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
VE BASIN İŞLETMECİLİĞİ
1.1. Ekonominin Temel Kavramları
1.1.1. Ekonomi
Günlük yaşamımızda ve basın-yayın organlarında ekonomi kavramını sık sık duyuyor
ve okuyoruz. Ekonomi kavramının kökeni eski Yunancaya dayanmaktadır. “Ev idaresi”
anlamına gelen “oikonomia” sözcüğü Latinceye “economia” olarak geçmiş, İngilizce
“economics”, Fransızca “economie” sözcüğü dilimize “ekonomi” olarak yerleşmiştir. Ayrıca
dilimizde ekonomi ile eş anlamlı olarak “iktisat” sözcüğü de kullanılmaktadır. Bu sözcük de
dilimize Arapçadan geçmiştir.
İhtiyaçların karşılanması temel amacına yönelik olarak yapılan etkinlikler sırasında
karşılaşılan sorunlar göz önüne alınarak ekonominin değişik tanımları yapılmıştır. Bu
tanımların içerisinde en yaygın olanı ve en çok kabul göreni şöyledir:
“Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve refahını artırmak amacıyla
sınırlı (kıt) kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını inceleyen bilim dalıdır.”
Bir malın ekonominin konusu olabilmesi için kıt olması gerekir. Bütün insanların
istedikleri kadar alacakları miktarda olmaması gerekir. Örneğin meşe yaprağı, hava, deniz
suyu gibi mallar ekonominin konusu değildir.
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1.1.2. İhtiyaçlar
Yaşamımızı sürdürebilmek için ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Geçmişten
günümüze bu ihtiyaçlar değişiklik ve çeşitlilik göstermiştir. Toplum halinde yaşayan
insanların bütün etkinlikleri ihtiyaç giderme amacını taşır. Ekonomik etkinliklerin temelinde
insan ihtiyaçları bulunur. İhtiyaçlarımız uygarlığın gelişmesi ve kültür seviyesinin artmasıyla
giderek artmaktadır. İhtiyaçların belirlenmesinde birçok etken belirleyici olmaktadır.
Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Yaşanılan çevre, iş ve meslek hayatı, yaş, cinsiyet,
gelenek ve görenekler, kültür vb.
O halde ihtiyacı şöyle tanımlayabiliriz: “İnsanın bir şeyin eksiliğini duyması, bu
eksiklikten dolayı rahatsız olması ve bu eksikliği gidermek için çaba göstermesidir.” Diğer
bir ifadeyle, giderilmediğinde acı, giderildiğinde mutluluk veren duygudur. Örneğin,
susayınca rahatsız oluruz ve bunu gidermek için suya gereksinim duyarız. Susuzluğumuzu
giderince mutlu oluruz.
1.1.2.1. İhtiyaç Çeşitleri
İhtiyaçlar çok çeşitlidir. Bunları şöyle sınıflandırabiliriz:
Zorunlu ihtiyaçlar: Yaşamsal önemi olan, yeme, içme, giyinme ve barınma gibi
kesinlikle karşılanması gereken ihtiyaçlardır.
Kültürel ihtiyaçlar: Okuma, televizyon seyretme, radyo dinleme gibi uygarlığın
gelişmesiyle oluşan ihtiyaçlardır.
Lüks ihtiyaçlar: Yaşamsal önemi olmayan özel araba, özel uçak, yazlık ev vb.
ihtiyaçlardır.
1.1.2.2. İhtiyaçların Özellikleri
İhtiyaçlar sonsuzdur. Gidermek zorunda olduğumuz çok çeşitli ihtiyaçlarımız vardır.
Yaş, gelir seviyesi, toplumsal konum ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak insanların
ihtiyaçları farklılaşır ve sürekli olarak artış gösterir.
Fizyolojik ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır. Örneğin susuzluk ihtiyacımızı bir
bardak suyla karşılayabiliriz ancak ikinci bardak suya olan ihtiyacımızın şiddeti daha az olur.
İhtiyaçlar birbirlerinin yerine geçebilen mallarla karşılanabilirler. Bal yerine
pekmez ya da şeker, zeytinyağı yerine ayçiçeği yağı birbirlerinin yerine kullanılabilen
mallardır. Bu tür mallara “rakip mal” denir.
İhtiyaçlar değişkendir. İhtiyaçlar kişiye, zamana ve yaşanılan yere göre değişkenlik
gösterirler. 1970’li yıllarda televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi lüks olarak görülürken
günümüzde zorunlu hale gelmiştir.
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İhtiyaçlar tekrarlanır. Bazı ihtiyaçlar karşılandıktan bir süre sonra tekrarlanırlar.
Örneğin yeme – içme gibi.
Genellikle ihtiyaçlar birbirini tamamlar. Çay-şeker, bilgisayar-yazıcı, çamaşır
makinesi-çamaşır deterjanı gibi.

1.1.3. Üretim (Arz)
İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için birtakım etkinlikler ve işlemler sonucunda bir
mal veya hizmet meydana getirme işlemine üretim denir. Ayrıca, bazı malların şekil veya
yapılarının değiştirilerek yararlarının artırılması da üretim faaliyetidir. Ham görüntü ve ses
kayıtlarından bir haber programı yapmak, haber havuzundaki verilerden bir gazete
oluşturmak, buğdaydan un, undan makarna yapmak örnek olarak verilebilir.

Resim1.1: Ülkemizde tarımsal alandaki üretim, ana üretim alanlarımızın başında gelir.

1.1.3.1. Temel Üretim Faktörleri
Üretim yapılabilmesi için genel olarak beş ana unsura ihtiyaç vardır:
Yer: işletmelerin çalışmalarını sürdürebilecekleri toprak parçasına ihtiyaçları vardır.
Sermaye (Anamal): Makine, arazi, tesis, bina, hammadde, para gibi üretimde
kullanılan her türlü araç ve varlıkların tümü.
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Emek (İş gücü): En önemli öğedir. Mal ve hizmetlerin üretimi için emek sunan
bireyler iş gücünü oluşturur.
Girişimci (Müteşebbis): Üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimi organize eden
kişi
Teknoloji: Malların ya da hizmetlerin üretimin başlangıcından pazara sunulması ve
sonrasında yer alan aşamalardaki teknik ve idari yöntemlerdir. Teknoloji kullanımı, basın
işletmeciliği açısından çok önemli bir faktördür. Basın işletmeleri, zamana karşı savaşan
işletmelerdir. Bu nedenle, en yeni teknolojileri kullanmak zorundadır.

1.1.4. Tüketim (Talep)
İhtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerden yararlanmaya tüketim denir.
Beslenmek için gıda, giyinmek için giysi, barınmak için konut gibi malları kullanırız. Bazı
mallar tüketilip yok edilir. Örneğin, ekmek beslenmek amacıyla tüketilir ve yok olur. Ancak
bazı mallardan uzun süre yararlanırız. Buzdolabı, araba, televizyon, çamaşır makinesi gibi.
Bu gibi mallara dayanıklı tüketim malları denir.
Bu malları elde etmek için yaptığımız harcamalara tüketim harcamaları denir. Bazı
mallarsa imalat veya hizmet sunumu sırasında kullanılır. Unu bir ekmek fabrikası alarak
ekmek üretiminde kullanırsa üretim malı, evde kullanırsak tüketim malı olur.

Resim 1.2:Üretim faktörlerinin bir araya gelmesi ile üretim yapan büyük ölçekli bir fabrika

1.1.4.1. Arz Talep Dengesi ve Fiyat
Arz edilen miktarın talep edilen miktara eşit olması durumuna arz-talep dengesi
denmektedir. Bu eşitliği sağlayan ve fark edilir bir değişme eğilimi göstermeyen fiyat
seviyesineyse denge fiyatı denmektedir. Belli bir fiyattan, arz edilen miktarın aynı fiyattan
talep edilen miktarı aşması durumunda, ortaya bir arz fazlası çıkmakta ve bu da fiyat
seviyesinin düşmesine neden olmaktadır.
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Yine belli bir fiyattan talep edilen mal miktarının, arz edilen mal miktarını aşması
durumunda ortaya talep fazlası çıkmakta ve fiyat seviyesinin yükselmesine neden
olmaktadır. Piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu bir ortamda, arz-talep bir araya
gelerek piyasa dengelerini oluşturur.
Bir malın piyasada talebinin artıp eksilmesinde en önemli faktör malın fiyatıdır. Genel
olarak fiyat arttıkça talep düşer, fiyat düştükçe talep yükselir; ancak talep değişikliğinin
oranı, malların özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin, ekmeğin fiyatındaki değişiklik
talep miktarında çok fazla değişikliğe neden olmazken, dondurmanın fiyatının değişmesi
talepte ciddi değişikliklere neden olur. Örnekten de anlaşılacağı gibi temel ihtiyaç maddeleri
söz konusu olduğunda talep, çok esnek değilken, lüks tüketim maddelerinde talep fiyata
bağlı olarak oldukça esnektir.

1.2. Temel Ekonomik Sorunlar
1.2.1. İhtiyaçları Karşılama
Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek araçları sağlamak, ekonomi biliminin en
temel sorunudur. İhtiyaçların sürekli artması ve çağa göre değişmesi bunların karşılanması
için yeni ekonomik politikalar üretilmesini gerektirir. Örneğin, yolculuk ihtiyacı değişik
çağlarda değişik araçlarla karşılanmıştır. Günümüzde yolcu taşımada en gelişmiş, hızlı ve
rahat ulaşım aracı uçaktır. O halde bu ulaşım aracından tüm toplum kesiminin
yararlanabilmesi için bu alanda yatırımları teşvik edici politikalar üretmek, yolcu taşıma
maliyetlerini azaltacak önlemler almak gerekir.

1.2.2. Tam İstihdam
Tam istihdam konusu, ekonominin en önemli sorunlarından birisidir. İstihdamın
sözcük anlamı bir kimseyi bir işte, bir hizmette kullanma, çalıştırma demektir. O halde
istihdam etmenin de işe yerleştirmek anlamına geldiğini söylemek yerinde olur. Tam
istihdam ise bir ülkedeki çalışabilir nüfusun tamamının üretime katılması, kişilerin istediği
takdirde vasıflarına uygun iş bulabilmesi durumudur. Tam istihdam, gelişmiş ülkeler için
düşünülmüş bir hedeftir; çünkü az gelişmiş ülkelerin, çözmeleri gereken yapısal sorunları
bulunmaktadır.
Ünlü ekonomi teorisyenlerinden Keynes’e göre istihdam dengesi, tümüyle
ekonominin dengesine bağlıdır ve makroekonomik bir sorundur. Bu teoriye göre istihdam
düzeyi, genel iktisadi etkinlik düzeyine bağlıdır. Ekonomik büyümenin yetersizliği işsizliği
artırır. Büyümenin fazla olmasıysa tam istihdamı sağlar. Bu görüş 1960’lı yıllara kadar
geçerliliğini korudu. Koşulların değişmesiyle ekonomik büyümenin tam istihdamı
sağlamakta tek başına yeterli olamayacağı görüldü. Ekonomik büyümenin hızlı olduğu
birçok gelişmiş ülkede istihdam sorunu temel bir ekonomik sorun olarak varlığını
sürdürmektedir.
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Çağdaş ekonomistler, tam istihdam konusunda şu noktaları vurguluyorlar:
Kadınların iş hayatına giderek artan oranda katılması işsizlik eğilimini artırmaktadır.
(Modernleşme sürecinde kadınların eğitim alıp istihdam edilmesi ile birlikte erkek işgücünün
istihdamı eskiye oranla azalmıştır.)
Üretim biçim ve yapılarının değişmesine paralel olarak geçiş dönemlerinde, işsizlik
oranının arttığı görülmektedir.
Kişilerin eğitim aldıkları ve arzu ettikleri istihdam türleri arasındaki karşıtlık. Örneğin,
demir doğrama eğitimi alan bir kişinin sıhhi tesisatçılık alanında istihdam edilmesi.
Bu sorunların giderilmesi veya en aza indirilmesi için mesleki formasyonun
geliştirilmesi ve çalışma koşullarının değiştirilmesi önerilmektedir.
(Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri (Kasım 2010))
TÜRKİYE
2009

Kurumsal olmayan nüfus (000)

2010

KENT
2009

2010

KIR
2009

2010

70 841
71 642

48 890 49 311

21 952 22 331

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)

52 007 52 860

36 308 36 684

15 699 16 175

İşgücü (000)

25 011 25 665

16 707 17 126

8 304

8 540

İstihdam (000)

21 741 22 854

14 156 14 869

7 586

7 985

İşsiz (000)

3 270

2 811

2 551

2 257

719

555

İşgücüne katılma oranı (%)

48,1

48,6

46,0

46,7

52,9

52,8

İstihdam oranı (%)

41,8

43,2

39,0

40,5

48,3

49,4

İşsizlik oranı (%)

13,1

11,0

15,3

13,2

8,7

6,5

16,2

13,7

15,7

13,6

18,5

13,9

24,4

20,8

26,3

23,6

20,2

14,7

7 395

7 636

Tarım dışı işsizlik oranı (%)
(1)

Genç nüfusta işsizlik oranı (%)
İşgücüne dahil olmayanlar (000)

26 996 27 195

19 601 19 559

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tablo 1.1: TÜİK Tarafından Yapılan Hane Halkı İşgücü Araştırması 2006 yılı Sonuçları
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1.2.3. Adil Gelir Dağılımı
Ekonominin önemli sorunlarından biri de ulusal gelirin paylaşımı konusudur. Ulusal
gelir; bir ülke vatandaşlarının belirli bir süre içerisinde meydana getirdikleri mal ve
hizmetlerin toplamından, üretim için yapılan harcamaların çıkarılmasıyla elde edilen
kısmıdır. Ulusal gelir, parayla ifade edilir. Ulusal gelirin dağılımı, kişisel ve fonksiyonel
olmak üzeri iki şekilde olur. Ulusal gelirin kişi başına düşen miktarı, kişisel gelir dağılımını
ifade eder. Kişisel gelir toplam ulusal gelirin (GSMH-Gayri Safi Milli Hâsıla) nüfusa
bölünmesiyle hesaplanır.
Fonksiyonel gelir dağılımıysa ulusal gelirin elde edilmesiyle ilgilidir. Ulusal gelirin
elde edilmesinde kullanılan rant, ücret, faiz ve kâr gibi üretim faktörleri arasındaki
dağılımıdır.
Sosyal devlet ilkelerinin geçerli olduğu demokratik ülkelerde çalışanlar ulusal gelirden
iyi pay alırlar. Bu ülkelerde uygulanan sosyal güvenlik sistemi, çalışanların sendikalaşması
ve toplu pazarlık haklarının üst düzeyde olması bunu sağlayan en önemli etkenlerdir.
Gelir dağılımında eşitsizliğe neden olan etkenlerden biri de coğrafi yapıdır. Ulaşımı
zor, doğal kaynakları az, iklimi elverişsiz, toprakları verimsiz bölgelerde ve diğer bölgelere
göre daha az gelişmiş bölgelerde yaşayanlar ulusal gelirden daha az pay alırlar. Böylesi
durumlarda devletler, bu tür bölgeler için özel kalkınma planları yaparlar. Yatırımları teşvik
edici ucuz krediler, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar (destekleme) uygulanır.
İŞLEM HACİMLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIM

İLAÇ KOZM. VE BİLGİSAYAR VE
DONA.
ELEKTRİK- TEMİZLİK ÜR.
OTOMOTİV YAN
3%
3%
ELEKTRONİK
SANAYİ
16%
7%
DİĞER
EV BÜRO
2%
İŞ MAKİNALARI
MOBİLYA YAPI
VE DONANIMI
MALZ.
9%
5%
ULAŞIM
ARAÇLARI
16%

TEKSTİL VE
KONF. 4%

BOYA VE
SANAYİ MAK.
KİMYASALLAR VE DONANIMI
14%
11%

DERİ VE
MAMULLERİ
10%

Şekil 1.1:İşlem hacmine göre sektörsel dağılım
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Yıl

Milyar US-$

Milyar YTL

Büyüme %

2006

399.673

575.783

6,0

2005

360.876

486.401

7,6

2004

299.475

428.932

9,9

2003

239.892

356.680

5,9

2002

180.892

275.032

7,9

2001

145.693

176.483

-9,5

Tablo1.2: Türkiye’nin yıllara göre gayri safi milli hasılası (Kaynak TÜİK)

1.3. Ekonominin Bölümleri
1.3.1. Makro Ekonomi
Milli gelir hesaplamaları, toplam talep, toplam arz, istihdam ve işsizlik, sermaye,
yatırım ve tasarruflar, harcama çarpanları, maliye politikaları, para ve para politikaları,
enflasyon, uluslararası ticaret, döviz kuru rejimleri, dış ticaret finansmanı gibi konuları
inceleyen ekonomi dalıdır. Ekonominin bu bölümü olayları bir bütün olarak inceler. Tarım
kesimi, otomotiv sektörü, demir-çelik sanayi gibi konular makroekonominin alanına girer.

1.3.2. Mikro Ekonomi
Mikroekonomi, tüketicilerin ve işletmelerin davranışlarını, piyasa şekillerini inceler.
Yani üretim birimlerinin ya da kişisel girişimlerin incelenmesi esasına dayanır.
Mikroekonomide tek bir tüketici veya üreticinin davranışları ele alınır. Örneğin, A tarım
işletmesi, X otomotiv sanayi, Ereğli Demir-Çelik Sanayi gibi kuruluşların incelenmesi
mikroekonominin alanına girer.
Mikro ve makroekonominin alanına giren konuların, birbiriyle çok sıkı ilişkisi vardır.
Mikro ve makroekonominin birbirine olan etkisi bilinmeden ekonomiyle ilgili sonuca
ulaşamayız. Örneğin, enflasyon makroekonominin konusudur. Bunun tüketici davranışlarına
yansımasıysa mikroekonominin inceleme alanına girer.
Makroekonomi daha çok bütünü incelerken, mikroekonomi bütünü oluşturan parçalar
üzerinde yoğunlaşır. Makroekonominin kullandığı araçları teleskopa, mikroekonominin
kullandığı araçlarıysa mikroskoba benzetebiliriz.
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1.4. Basın İşletmeciliği
1.4.1. Basın İşletmeciliğinin Yeri ve Önemi
Üretim faktörlerini bir araya getirerek kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ve bunları
pazarlamak amacıyla faaliyette bulunan kuruluşlara “işletme” denir. Diğer bir tanıma göre
işletme; mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan, doğal kaynaklar, emek ve sermaye
gibi üretim etmenlerini bir örgüt ve yönetim gücüyle bir araya getiren ekonomik amaçlı
kuruluşlardır. İşletmelerin başlıca iki özelliği vardır:
Ekonomik mal ve hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla faaliyet gösterir.
Ekonomik mal ve hizmetler ortaya koymak için gerekli üretim faktörleri bir arada
bulunur.
Basın işletmeleri de diğer tüm işletmeler gibi kâr elde etmek amacıyla kurulmuş
işletmelerdir. Basın işletmeleri diğer işletmelerden farklı olarak haber ve düşünce üretir.
Geniş anlamda basın, haberleri ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları
kitlelere ileterek kamuoyu oluşturma etkinliğini gerçekleştiren yazılı haberleşme aracıdır.
Dar anlamda basın, sadece gazete ve dergileri kapsamakta, diğer basın ürünleri bu kavramın
dışında kalmaktadır. Basın işletmeleri, yazılı ve sözlü basını kapsamaktadır. Bu işletmeleri
aşağıdaki şekilde gruplara ayırabiliriz:
Yazılı basın işletmeleri
Gazete işletmeleri
Dergi işletmeleri
Görsel ve işitsel basın işletmeleri
Radyo işletmeleri
Televizyon işletmeleri
Gazete, belli bir pazarda dağıtımı yapılan, zaman ve önemi dikkate alınan bilginin
basılmış şeklidir. Gazeteler, politik, ekonomik, toplumsal ve yazınsal konularda, yorumlu
veya yorumsuz haber ve bilgi vermek için genellikle günlük yayınlanır.
Dergi; siyaset, edebiyat, teknik, moda, çocuk, şiir, yemek, dekorasyon, bilgisayar,
bilim gibi konuları gazeteden daha ayrıntılı olarak işleyen, haftalık, iki haftalık, üç haftalık,
aylık, üç aylık, altı aylık süreli yayınlardır.
Görsel ve işitsel basın işletmeleri grubundaki, radyo ve televizyon işletmeleri, hizmet
üretimini tam olarak ortaya koymaktadır. Her iki işletmenin de üretiminden yararlanan
tüketicinin elinde kalan fiziksel bir varlık yoktur.
Basım işletmeleriyse, farklı baskı sistemlerini, ayrı ayrı ya da birlikte kullanarak,
standart tip ve belli hacimde olmayan, birbirinden farklı basılı mamullerin üretimini yapan
endüstri işletmeleridir.
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Basım işletmeleri, üretim faaliyetleri sonucunda oluşturulan mamullerin fikir ve
içerikleriyle ilgilenmez, yalnızca baskı işini üstlenir.
Yazılı basın işletmeleri, basım işletmeleriyle birlikte yaşamak zorundayken; basım
işletmeleri, yazılı basın işletmelerinden bağımsız olarak varlıklarını sürdürebilirler.
Basın işletmesi kavramıyla genellikle basım işlevini de kapsayan gazete
işletmesinden; basım işletmesi kavramı ile de her türlü baskı yöntemlerini kullanarak, baskı
öncesi ve baskı sonrası işlemlerini de üretim süreci içinde gerçekleştiren ve uygulamada
“matbaa işletmesi” diye anılan işletme türünden söz edilmektedir.

1.4.2. Basın İşletmelerinin Özellikleri
Basın işletmeleri temel olarak “hizmet” üretmektedirler. Bir basın işletmesine
özelliğini veren, ürettiği malın fiziki değeri olmayıp, bunun üzerindeki veya içeriğindeki
haber ve fikirler olmasıdır. Bu özellik basın işletmesini haberleşme hizmeti sağlayan bir
hizmet işletmesi durumuna getirmektedir. Üretilen bu hizmet basın işletmelerini diğer
işletmelerden ayıran temel özelliklerden biri olan “gazete”dir.
Basın işletmesi çevresinden etkilenir. Çevresinden aldığı girdileri işleyerek yine
çevresine gazete, dergi ve program olarak verir.
Günlük gazete, “en kısa ömürlü ürün” diye tanımlanır. Günlük gazetenin teknolojik
gelişmelerin en ileri olduğu yerlerde dahi ömrü birkaç saattir. Öyle ki, bir sabah gazetesinin
ömrü bir öğle gazetesiyle, bir öğle gazetesinin ömrü de bir akşam gazetesinin çıkmasıyla son
bulmaktadır. Ancak bu özellik gazetenin haber sütunları için geçerlidir. Dergilerdeyse bu
süre daha uzun olmaktadır.
Ayrıca, gazetenin hazırlanma sürecinde zamana karşı yarışmak zorunda olunduğunu
da bilmek gerekiyor.
Basın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran diğer önemli nitelikse, görünürde tek bir
mal olmasına karşılık, çok farklı iki pazarlama teşkilatı gerektirmesidir. Basın işletmelerinde
iki farklı hizmet ortaya konularak, iki farklı müşteri grubu elde tutulmaya çalışılır. Bu
işletmeler sürekli büyüme ve kaliteli ürün için çok sayıda reklâm satabilmeli, buna karşılık
reklâm sahiplerine çekici görünüp daha çok gelir elde edebilmek için iyi ürün ortaya
koyarak, çok sayıda okuyucuya ulaşabilmelidir. Yani aslında bir gazetenin iki ayrı müşteri
kitlesi vardır:
Okuyucular,
Reklâm verenler,
Basın işletmelerinin bir başka özelliği de insan faktörüdür. Basın işletmelerinin
başarısındaki temel ölçü, ürün olarak ortaya çıkarılan yayın ya da yayınların kamuoyundaki
olumlu imajıdır. Basın işletmeleri verilen hizmetin en son ve en iyi şeklini alabilmesinde
işgücü ve beyin gücüne bağımlılığın çok fazla olduğu organizasyonlardır.
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Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte kaliteli ve eğitimli insana yatırım ihtiyacı
çoğalmıştır. Gazeteci, teknik eleman, idari ve mali personelin eğitim yetersizliği, basın
işletmelerinin bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Basındaki personel idareciliği
özgündür. Bir yandan iş tarifinin standart olması zordur, öte yandan kademe azlığı ve yatay
ilişkilerin ağırlığı da yönetime bazı zorluklar getirmektedir.
Basın işletmeleri de her işletme gibi tek başlı bir yönetime bağlıdır, ancak,
uygulamada farklı bir görünüm sergilenmektedir. En iyi işleyen basın kuruluşu dahi iki
başlıdır; bir yanda gazeteciler ve gazetecilerden sorumlu olan yayın müdürü, öte yandan
bütün teknik, idari ve mali personel ve bu fonksiyonları yüklenen müessese müdürü.
Bir basın işletmesinde başarılı bir gazete üretimi için, ticari amaçlarla (üretim kanadı),
gazetecilik mesleği (yaratıcı kanat) amaçlarının bir noktada birleştirilmesi zorunludur. Her
işletme gibi basın işletmeleri de görevlerini iyi bir şekilde yerine getirebilmek için hizmet ve
üretim araçları arasında uygun ve uyumlu bir işbirliği kurmak zorundadırlar. Özellikle bu
konu süreli ve belli aralıklı yayınlar için çok önemlidir. Günlük bir gazetede sayfa düzeninin
ilgili servise saatinde verilmemesi, o gazetenin saatinde çıkmamasını, dolayısıyla işletme
hayatının ciddi şekilde sarsılması sonucunu doğuracaktır. Basın işletmeleri “ekip”
çalışmasının önemli, hatta zorunlu olduğu organizasyonlardır. Her türlü işletmede
faaliyetlerin işbirliği içinde yürütülmesi, istenen bir durumdur.
Basın işletmeleri üretim araçları ile işbirliği yapmak zorundadır. Her işletme gibi
üretim araçlarına sahip olmalıdır. Basın işletmeleri insan ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlayan ekonomik bir varlıktır. Bu ihtiyaçlar; haber alma, bilgi edinme, çeşitli dünya
görüşüne sahip olma, oyalanma, eğlenme, kişiler arası iletişim olarak sıralanabilir.
Basın işletmelerinin diğer önemli bir özelliğiyse ürünlerinin ikame (yerine kullanma)
olanaklarının çok sayıda olmasıdır. Kitle iletişim araçları, teknolojik gelişmelerle birlikte,
her geçen gün daha çeşitli ve daha kolay erişilebilir özellikler kazanmaktadır. Okuyucu bir
haberi gazete yerine radyo, televizyon, internet, cep telefonu aracılığıyla da
öğrenebilmektedir. Bir başka deyişle gazetenin olmadığı durumlarda başka kaynaklardan
rahatlıkla haber alınabilmesi gazeteye olan ihtiyacı azaltmaktadır. Yazılı basın işletmeleri de
mümkün olduğu kadar diğer haber edinme kaynaklarından farklılaşmaya çalışarak bu
duruma çözüm üretmeye çalışırlar.
Günümüzde özellikle ulusal düzeyde faaliyet gösteren basın işletmeleri, büyük yayın
grupları içerisinde yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni medya sektörüne yapılacak
yatırımların büyük sermaye gerektirmesidir. Bu özellik medya sektörünü tekelleşme
tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir. Medya sektöründe tekelleşmenin ürün kalitesizliği,
çalışanların ücretlerinin düşük olması, az istihdam gibi olumsuz ekonomik sonuçları vardır;
ancak insanların haber alma özgürlüğünün tehlikeye girmesi, soruna sosyal bir boyut
katmaktadır.

12

1.5. Basın İşletmelerinin Türleri
1.5.1. Büyüklüklerine Göre Basın İşletmeleri
Büyüklüklerine göre işletmeler, üretim kapasitesi veya çalışan sayısına göre belirlenir.
Üretim kapasitesine ve çalışan sayısına göre işletmeler:
Yarım işletmeler (1 çalışan)
Küçük işletmeler (1–6 çalışan)
Orta büyüklükte işletmeler (6–50 çalışan)
Büyük işletmeler (50–2000 çalışan)
Dev işletmeler (2000’den fazla çalışan)

1.5.2. Üretim Araçlarına Göre Basın İşletmeleri
Üretim araçlarına göre işletmeler üç gruba ayrılır:
Özel işletmeler: Sermayesini tamamı veya büyük bir bölümü özel kişilere ait olan
işletmeleridir.
Kamu işletmeleri: Sermayesinin tamamı veya büyük bir bölümü kamu tüzel
kişilerine ait işletmelerdir.
Karma işletmeler: Sermayesinin bir bölümü özel, bir bölümü kamuya ait olan
işletmelerdir.

1.5.3. Yönetim Biçimlerine (Yasal durumlarına) Göre Basın İşletmeleri
Yasal yapılarına göre özel işletmeler Türk Ticaret Kanunu’nda aşağıdaki gibi
gruplandırılmıştır:
Kişi işletmeleri:
Tek Kişi İşletmesi: Emek, sermaye ve sorumluluk açısından bir kişinin gözetiminde
olan işletmelerdir. Tek kişinin kurduğu bu tür işletmelerde işletme sahibi işletmeye koyduğu
sermaye dışında kendi öz varlığı ile de borçlulara karşı sorumludur. Basın işletmeciliğinde
daha çok yerel düzeyde görülür.
Adi Şirket: Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre gerçek kişiler arasında
kurulabileceği gibi kişiler ile ticaret şirketi arasında da kurulabilir. Ortaklardan her biri
şirkete sermaye koymakla yükümlüdür. (Borçlar Kanunu Madde: 520–544)
Kollektif Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 153. maddesine göre şöyle tanımlanır: “
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Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvan altında işletmek maksadıyla gerçek kişiler
arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı
sınırlandırılmamış olan şirket, kollektif şirkettir.”
Komandit Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 243. maddesine göre şöyle tanımlanır:
“Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla gerçek kişiler arasında
kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklarından bir veya birkaçının sorumluluğu
sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu uygun bir sermaye ile
sınırlandırılmış olan şirkettir.”
Sermaye İşletmeleri:
Sermayeye dayalı işletme türüdür. Ortaklar, sermayeleri oranında işletme alacaklarına
karşı sorumludurlar. Bu işletmeler aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:
Anonim Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 269. maddesine göre şöyle tanımlanır:
“Anonim Şirket, bir unvana sahip esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve
borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ortakların sorumluluğu,
taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sınırlıdır.” Yani sermaye miktarının belli olması gerekir.
Şirket, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumludur. Ortaklarsa yalnızca taahhüt
ettikleri sermayeyle sorumludurlar. Anonim şirketler en az beş kişinin ortaklığı ile kurulur.
Anonim şirketler iki şekilde kurulur.
Şirket sermayesinin bir bölümünün kurucu ortaklar tarafından kalan bölümünün halka
açılarak karşılanması ile gerçekleştirilen kuruluşa tedrici kuruluş denir.
Şirket sermayesinin tamamı kurucular tarafından taahhüt ediliyorsa bu kuruluş şekline,
ani kuruluş denir. Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir.
Limited Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesine göre şöyle tanımlanır: “İki
veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup
ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı ve esas sermayesi
belirli olan şirkete limited şirket denir.” Limited şirket birbirini yakından tanıyan kimselerin
kurduğu dışarıya kapalı bir aile şirketi niteliğindedir. Ortak taahhüt ettiği sermaye payı
oranında tamamladığı kısım üzerinden sorumlu olur.
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 475.
maddesine göre şöyle tanımlanır: “Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermayesi
paylara bölünen ve ortaklardan bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket,
diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir.” Şirketin idare ve temsili
komandite ortaklara aittir. Anonim şirket ortaklarına benzeyen ortaklara komanditer,
kollektif şirket ortaklarına benzeyen ortaklara komandite ortak denir.
Değişik ihtiyaçlar yasal yapıları ve işleyişleri birbirinden farklı türde işletmeler
oluşmasına neden olmuştur. Örneğin, dışarıdan kimsenin ortak olmasının istenmediği bir aile
şirketi bu amaca en uygun olan limited şirket olarak kuruluşunu gerçekleştirir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Aile bireylerinizin ihtiyaçlarını
listeleyerek ailenizin gelir
durumuna göre ne kadarını
karşılayabileceğinizi öğreniniz
 Enflasyonun ne olduğunu
araştırınız.
 Bir basın işletmesine giderek
organizasyon şemasını çıkarınız
 İşletmelerin yasal durumlarının
neden çeşitli olduğunu araştırınız

Öneriler
 İhtiyaçlar konusunu okuyunuz. Türlerine göre
gruplandırınız. Önceliklerinizi belirleyiniz.
 İnternette arama motorlarını kullanarak bu
konuda birçok kaynağa ulaşabilirsiniz.
 Ulaşabileceğiniz bir basın işletmesinin
yetkilileriyle görüşerek bu çalışmayı
yapabilirsiniz
 İşletme türleri konusunu okuyunuz.
Çevrenizdeki işletmelerin yetkilileriyle
görüşerek araştırmanızı yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM
Bu faaliyetle hangi bilgileri kazandığınızı, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

İşletmenin hangi bilim dalı ile ilişkisi yoktur?
A) İktisat
B) İstatistik
C) Hukuk
D) İnsanbilim

2.

Malların insanların ihtiyaç ve isteklerini giderme özelliği hangisidir?
A) Fayda
B) Hizmet
C) Sermaye
D) Üretim

3.

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
A) Doğal Kaynak
B) Sermaye
C) Emek
D) Hizmet

4.

“Fayda yaratmaya yönelik olarak yapılan ekonomik mal ve hizmet meydana getirme”
olarak tanımlanan faaliyet hangisidir?
A) İşletme
B) İşgücü
C) Üretim
D) Doğal Kaynak

5.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketidir?
A) Adi şirket
B) Anonim Şirket
C) Kolektif Şirket
D) Komandit Şirket

6.

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımı
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Üretim
B) Tüketim
C) Yarar
D) Girişimcilik
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7.

Hava, çam kozalağı, meşe yaprağı, gibi mallar ne tür mallardır?
A) Üretim Malları
B) Tüketim Malları
C) Serbest Mallar
D) Ekonomik Mallar

8.

Anonim şirketler en az kaç ortaktan oluşur?
A) 10
B) 5
C) 7
D) 8

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek bilgi
düzeyinizi ölçünüz.
Bu faaliyette gördüğünüz konular ile ilgili eksiklerinizi Öğrenme Faaliyeti-1’e tekrar
dönüp işlem basamaklarını yeniden sorgulayıp uygulayarak arkadaşlarınız veya
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

17

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Basın-yayın işletmelerinin örgütsel yapısını doğru ve eksiksiz bir biçimde inceleyerek,
çözümleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Yakın çevrenizde bulunan basın-yayın işletmelerini gezerek çalışanların yaşadıkları
sorunları öğreniniz, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bir gazetenin ve derginin künyelerini inceleyiniz.
Ulusal düzeyde yayın yapan üç televizyon kuruluşunun künyelerini internet siteleri
üzerinden inceleyerek karşılaştırınız.

2. BASIN İŞLETMELERİNİN
ÖRGÜTLENME YAPISI

Resim 2.1: Gazetelerde yazı işleri bölümü
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Örnek Bir Organizasyon Şeması
Gazete Sahibi/Genel
Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü

İdari İşler Müdürü

Haber merkezi

Ekonomi Servisi

İlan ve Reklâm
Servisi

İstihbarat Servisi

Dış Haberler servisi

Yurt Haberleri Servisi

Magazin servisi

Fotoğraf Servisi

Spor Servisi

İnsan kaynakları

Muhasebe

Halkla İlişkiler

Dağıtım Satış
Grafik ve Tasarım

Kültür Sanat Servisi

Ulaşım güvenlik
ve bina hizmetleri

Arşiv

Şekil 2.1: Orta ölçekli büyüklükte bir basın işletmesinin organizasyon şeması

Basın işletmelerinin örgütlenmesi birçok değişkene bağlı olarak farklı özellikler
gösterir; ancak orta ve büyük boy basın işletmelerinin örgütlenmesinde ortak noktalar
bulunmaktadır.

2.1. Üst Yönetim
2.1.1. Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu bir işletmeyi yönetmekle görevlendirilmiş kişilerden oluşur. Şirket
tipi basın işletmelerinde yönetimsel etkinliklerden sorumlu olanlar genellikle:
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Yönetim kurulu başkanı (basın işletmesi sahibi, ortaklarından birisi ya da diğer üst
düzey yöneticilerden biri olabilir),
Yönetim kurulu başkan yardımcısı (aynı şekilde seçilir)
Genel sekreter,
Finans görevlisi,

2.1.2. Genel Yayın Yönetmeni
Genel yayın yönetmeni, haber ve yayınla ilgili konulardan sorumludur. Basın
işletmesinin haber ve düşünce üreten kısmını başarılı bir biçimde yönetmekle görevlidir.
Ayrıca haber yayın etiğine uygun yayın, yapılmasını sağlamalıdır. Bazı işletmelerde genel
yayın müdürü olarak da anılır. Küçük işletmelerde yayıncının kendisi, aynı zaman genel
yayın yönetmeni olabilir.

2.2. İdari Yönetim
2.2.1. İnsan Kaynakları
Günümüz işletmelerinin en büyük korkusu hızlı gelişme ve değişme içerisinde kendini
yenilemeyip üretimini artıramamaktan dolayı piyasada eriyip gitmektir. İşte insan kaynakları
yönetimi hem işletme yönetimine yönelik hem de çalışanlara yönelik çeşitli eğitim
programları hazırlamakla görevlidir. İşletmelerin en büyük gücü düşünen ve üreten insandır.
Çalışanların gücü ve verimi işletmeyi hedeflerine ulaştıracak en önemli faktördür. Bu iş
değişik şekillerde oryantasyon (uyum) eğitimi adı altında yapılmaktadır. İnsan kaynakları
bölümünün görevleri:
İşe yeni alınacakların seçimi,
Çalışanların değişikliklere uyumunun sağlanması,
Çalışanlara yeni bilgi ve beceriler kazandırılması,
İşletmenin çeşitli organizasyonlarının sağlanması (konukların ağırlanması, kutlamalar
vs.) şeklinde sıralanabilir.

2.2.2. Muhasebe
Bir işletmenin ekonomik çalışmalarını oluşturan mal ve hizmet alım ve satımlarıyla
gelir ve giderlerini izleyen, para ile ifade eden, yorumlayan ve kaydeden sisteme muhasebe
denir. İşletmenin varlığını sürdürebilmesi, girdi ve çıktıların parasal değer olarak
dönüşümünün çok titiz bir şekilde izlenmesiyle ve ölçülmesiyle sağlanır.
Muhasebe bölümü orta ve büyük işletmelerde bulunur. Küçük işletmelerde bu işi
serbest muhasebeciler ve mali müşavirler yerine getirir. Muhasebe bölümü işletme
yöneticileri için işletmenin mali durumunu birtakım tablo ve çizelgeler haline getirerek
düzenli bilgi vermekle sorumludur. Ayrıca işletmenin devlete karşı parasal
yükümlülüklerinin de (vergi vb.) yerine getirilmesini sağlar.
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2.2.3. İlan Reklâm
İşletmenin reklâm müdürü tarafından yönetilen ve en çok gelir üreten bölümüdür.
Medya organizasyonlarının en büyük gelir kaynağı ilan ve reklâmlardır. Her ne kadar haber
iletimi birinci amaç olsa da tüketiciler ilan ve reklâmları için de kitle iletişim araçlarından
yararlanırlar. Reklâm görsel-işitsel (Radyo-TV) basın işletmelerinde daha çok ön plana
çıkarken, gazetelerde ilanlar ön plana çıkar.

2.2.4. Dağıtım ve Promosyon
Yayın dağıtımı; basım süreci tamamlanan ve belli bir merkezde toplanıp ayrıştırılan
yayınların istenilen yere zamanında ulaştırılması, doğru yer ve zamanda yeterli sayıda ve
görünür konumda satışa hazır olarak bulundurulmasıdır. Dağıtım; pazarlama, satış
etkinlikleri ve mali işler bir bütündür. Dağıtım bölümü:
Dağıtım kanalını seçmek,
Dağıtımın yapılacağı alanı belirlemek,
Dağıtım hattını belirlemek,
Dağıtımı bu bilgiler ışığında gerçekleştirmek,
Dağıtımla ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür.
Promosyonsa, satışı artırmak amacıyla yayınla birlikte çeşitli ürünlerin verilmesidir.
Genellikle kitap, CD, kaset, poster, bayrak, kırtasiye malzemesi gibi ürünler promosyon
olarak dağıtılır. Promosyon ürünleri günlük ve uzun süreli (kupon biriktirerek) olmak üzere
iki çeşittir.

2.2.5. Teknik Servisler
Kendi matbaasına sahip olan basın işletmelerinde bir teknik servis ve başında da
teknik müdür bulunur. Yine işletmenin özelliğine göre kullanılan alet ve makinelerin bakım
ve onarımlarından da teknik servis sorumludur.

2.3. Yazı İşleri
Bu bölüm reklâm dışında yayında kullanılacak diğer tüm malzemelerin hazırlandığı
bölümdür. Yazı işleri bölümü haber ile ilgili fotoğraf ve benzeri görsel malzemelerin de
toplandığı ve işlendiği bölümdür. Muhabirlerin ve foto muhabirlerinin topladığı haber ve
fotoğrafların dışında haber ajanslarından gelen haberler de yazı işleri bölümünde toplanır.

2.3.1. Haber Merkezi
Haber merkezi çeşitli konularda haber toplayan, toplanan haberleri değerlendiren ana
merkezdir. Ayrıca gündemin takip edildiği ve planlamanın yapıldığı en önemli birimdir.
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2.3.2. Dış Haber Servisi
Yurt dışında meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bu bilgileri değerlendiren
bölümdür.

2.3.3. Yurt Haberleri Servisi
Yurt içinde meydana gelen olayları izleyip haber yapan bölümdür. Büyük gazeteler
yurt haberleri için genellikle büyük şehirlerde muhabir istihdam etmektedirler. Muhabir
istihdam edilmeyen şehirlerde temsilciler ya da anlaşmalı muhabirlerle çalışılır. Ayrıca
önemli olayların meydana geldiği zamanlarda muhabirler görevlendirirler. Ayrıca Anadolu
Ajansının Yurt haberleri servisi önemli bir haber kaynağıdır gazeteler için. Yine TRT ve
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü de bu konuda hizmet vermektedir.

2.3.4. Ekonomi Servisi
Ekonomik olay ve konuları takip eden ve haber üretimini gerçekleştiren bölümdür.
Borsa, finans, bankacılık, krediler, uluslararası ekonomik kuruluşlar (Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu gibi) ekonomi servisinin görev alanına girer.

2.3.5. Spor Servisi
Ulusal ve uluslararası her türlü spor etkinliklerinin, spor politikalarının izlenip,
incelenip haber üretiminin gerçekleştirildiği bölümdür. Günümüz gazetelerinde spor
haberlerinde eskiye oranla daha fazla önem verilmektedir. Buna paralel olarak da spor
sayfalarının sayısı her geçen gün artmaktadır.

2.3.6. Kültür Sanat Servisi
Tiyatro, sinema, konser ve çeşitli sergilerle ilgili açılış, eleştiri ve yorumların
değerlendirilip işlendiği bölümdür. Ayrıca sanatçıların özel yaşamları, makaleler ve
röportajlarda kültür sanat servisinin alanına girer.
Kültür sanat servisinin bir diğer görevi de okuyuculara sanat etkinliklerinin yapılacağı
yeri ve zamanı bildirmektir. Yeni çıkan kitapların tanıtımı ve eleştirisi, yeni çıkan müzik
eserleri bu bölümün çalışma alanına girer. Bu bölümün bir yöneticisi ve görevli muhabirleri
vardır. Bazı gazetelerde ünlü sanatçıların köşe yazıları da yayınlanır.

2.3.7. Magazin Servisi
Gazeteciliğin okuru bilgilendirmekten çok, “merak” duygusuna hitap eden, eğlenceli
zaman geçirtmeyi amaçlayan boyutudur. Genellikle özel yaşantılar haber konusu yapıldığı
için işin ahlaki boyutları önem kazanmaktadır.
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Genellikle deneyimli muhabirler tarafından yürütülen bir servistir. Magazin servisi de
diğerleri gibi ayrı olarak örgütlenmiştir. Bir yöneticinin koordinatörlüğünde, magazin
alanında uzmanlaşmış muhabirler çalıştırılır. Foto muhabirleri bu servisin en önemli
elemanlarını oluştururlar. Magazin haberleri genellikle ünlülerin özel yaşamları, eğlence,
sosyete gibi konuları içerir.

2.3.8. Fotoğraf Servisi
Fotoğraf tekniğini ve kompozisyonunu çok iyi bilen fotoğraf editörleri tarafından
yönetilen bu serviste yazı işleri ile koordineli çalışan foto muhabirleri istihdam edilir. Ayrıca
gazetenin abonesi olduğu haber ve fotoğraf ajanslarından gelen fotoğrafların seçimi ve
işlenmesi yapılır

Şekil 2.2: Anadolu ajansının merkez örgütlenmesi
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2.4. Radyo TV Kuruluşlarının Örgütsel Yapısı

Resim 2.2:TRT hizmet binası

Radyo TV kuruluşlarının örgütsel yapısı kamu ve özel işletmelere göre farklılıklar
gösterir. Bir kamu kuruluşu olan TRT’nin örgütsel şeması şöyledir:
TRT Genel Müdürü
Genel Müdür Yardımcıları
Yayın Program Yardımcısı
İdari Yardımcısı
Teknik Yardımcısı
Mali Yardımcısı
Ana Hizmet Birimleri
Haber Dairesi Başkanlığı
Televizyon Dairesi Başkanlığı
Radyo Dairesi Başkanlığı
Müzik Dairesi Başkanlığı
Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı
YPKD Dairesi Başkanlığı
Stüdyolar Dairesi Başkanlığı
Vericiler Dairesi Başkanlığı
Yayın Arşivleri Dairesi Başkanlığı
Danışma ve Denetim Birimleri
Hukuk Müşavirliği
APK Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı
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Yardımcı Hizmet Birimleri
Genel Sekreterlik
Savunma Sekreterliği
Personel Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hâsılat Dairesi Başkanlığı
Reklâm Dairesi Başkanlığı
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Alım İkmal Dairesi Başkanlığı
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ARİM Dairesi Başkanlığı
TPK Dairesi Başkanlığı
Taşra Teşkilatı
Ankara Televizyonu Müdürlüğü
Ankara Radyosu Müdürlüğü
Ankara Bölge Vericiler Müdürlüğü
İstanbul Bölge Müdürlüğü
İstanbul Televizyon Müdürlüğü
İzmir Bölge Müdürlüğü
Antalya Bölge Müdürlüğü
Çukurova Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
Erzurum Bölge Müdürlüğü
Trabzon Bölge Müdürlüğü
Özel kanalların örgütlenme yapısı kanalın ekonomik gücüne göre farklılıklar gösterir.
Özel televizyonların örgütlenme yapısı genellikle aşağıdaki gibidir:
Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Yayın Yönetmeni
Reklâm ve Mali İşler Müdürü
Haber Dairesi Başkanı
Program Dairesi Başkanı
Yayın Dairesi Başkanı
Mali İşler Daire Başkanı
İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Planlama ve Teknik Daire Başkanı
Hukuk Müşaviri
Ankara Temsilcisi
Avrupa Temsilcisi
Diğer temsilcilikler
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Basın kurumlarından ayrı olarak radyo TV kuruluşlarında haber programlarını
hazırlayan kadro daha geniştir.
Yayın içeriklerinin hazırlanma aşamasında yapım ekibi ve stüdyo, kurgu ve çekim
ekibi olmak üzere temelde iki ekip vardır. Haber bültenlerinde haber müdürü, editörler,
sorumlu müdür, spikerler, muhabirler ve haber kameramanları görev yapmaktadır.
Haber merkezi, haberlerin toplanıp işlendiği birimdir. Buraya ulaşan haberler kontrol
edilip kurgu ve seslendirmeler yapılarak yayına hazır hale getirilir. Ayrıca ajanslardan geçen
haberler de yayına verilebilmektedir.
Haber müdürü, radyo-tv haber bültenlerinde bülten haberlerinden sorumludur.
İstihbarat şefi yerine de kullanılır. Büyük medya kuruluşlarında haber müdürü, yazı işleri
müdürüyle istihbarat şefi arasında haber akışını sağlar. Muhabirlerden gelen haberleri
kontrol eder. Yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Ayrıca değişik kaynaklardan gelen
haberleri yeniden biçimleyebilir.
Spiker (Sunucu): Haber bültenlerini mikrofon ya da kamera karşısında seslendiren
(okuyan) ve sunan kişidir. Spiker haber yazmaz, habere gitmez; ancak bir haberle ilişkili
olarak stüdyoda bulunan konuğa editörün ilettiği soruları sorar. Spiker gündemi sürekli takip
etmeli, gelişmeleri kaçırmamalıdır. Bu onun habere hâkim olmasını sağlar.
Yorumlayıcı (Anchorman): Haber programlarının yapımcı ve sunucusudur. Haberleri
kişisel yorum ve katkıları ile sunar.
Bu kadroya ayrıca yönetmenler, sorumlu müdür, muhabirler, kameramanlar da
eklenebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
 Çeşitli gazete ve dergilerin
künyelerini okuyunuz.

 Bir basın işletmesini geziniz.

Öneriler
 Basın işletmelerinin örgütlenme şemasını
okuyunuz. Ulusal, yerel veya bölgesel gazetelerin
künyelerini karşılaştırınız.
 Gezdiğiniz basın işletmelerinin örgütlenme
şemasını çıkarınız. Bu şemaları karşılaştırarak
aralarındaki benzerlik ve farklılıkları bulunuz.
 Ayrıca muhabirlerle görüşerek görev alanlarını
öğreniniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde yer olan boşlukları doldurunuz.
Basın

1.

işletmelerinin

örgütlenme

şemasını

incelediğimizde

en

başta………………gelir.
2.

Basın işletmelerinde işe alınacakları ……. ………….. bölümü seçer.

3.

Basın işletmelerinin en çok gelir getiren bölümü ………… ve ………… bölümüdür.

4.

Dağıtım kanalını seçmek ……………….. servisinin görevidir.

5.

Haber, fotoğraf gibi haber malzemelerinin toplanıp yayının hazırlandığı bölüm
…………… bölümüdür.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

6.

(

Yazı

)

işleri

bölümü

ajanslardan

ve

muhabirlerden

gelen

verileri

değerlendirerek haber üretir
7.

(

)Yazı işlerinin ana merkezi fotoğraf servisidir.

8.

(

)

Tirajı artırmak için promosyon kampanyaları düzenlenir.

9.

(

)

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla ilgili

haberler hem dış haberler servisinin görev alanına hem de ekonomi servisinin alanına
girer. ( )
10. .(

)Ülkemizde ilk radyo yayını 1920 yılında başlamıştır.

DEĞERLENDİRME
Konuyla ilgili ölçme sorularını cevapladıktan sonra cevap anahtarından kontrol edin,
yanlış cevapladığınız soruların doğrusunu öğrenmek için ilgili konuya geri dönerek tekrar
okuyun konunun pekişmesi için yanlış cevapladığınız soruları gözden geçirin.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğrenci aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir;
EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI VE BASIN İŞLETMECİLİĞİ
(Basın-yayın işletmelerinin ekonomik yapısını incelemek)
Ekonominin temel kavramlarını inceler,
Ekonomi biliminin temel sorunlarını analiz eder,
Ekonomik açıdan basın işletmelerinin ekonomik özelliklerini inceler,
Basın işletmeleriyle diğer işletmeleri karşılaştırır.
B. BASIN İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI
(Basın-yayın kuruluşlarının örgütsel yapısını incelemek)
1. Gazetelerin örgütsel yapısını inceler,
2. Dergilerin örgütsel yapısını inceler,
Modülü bitirdiniz.
Modül sonunda kazanmanız gereken yeterliliği kazanıp kazanmadığınızı ölçen bir
ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır.
Bu uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçmeyeceğiniz size öğretmeniniz
tarafından bildirilecektir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İ N CEVAP ANAHTARI
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