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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Yayın-Dağıtım 

MODÜLÜN TANIMI 
Yayın dağıtım organizasyonu ve tiraj hesabıyla ilgili temel 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

YETERLİK Yayın dağıtım organizasyon şemasını çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında yayın dağıtım organizasyon 

yapısını analiz ederek şemasını çizebilecek; tiraj belirleme 

yöntemlerini kullanarak tiraj hesabı yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Yayın dağıtım organizasyon yapısının şemasını 

çizebileceksiniz. 

2. Basit düzeyde tiraj hesabı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı, çalışma ortamı, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı  

Donanım: Bilgisayar, CD, broşür, resimler, tepegöz, 

DVD, VCD, projeksiyon, kitaplar, sınıf kütüphanesi, 

gazete ve dergiler vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Basın; bütün dünyada yasama, yürütme ve yargı gücünden sonra dördüncü güç olarak 

kabul edilir. Bunun nedeni yüklendiği sorumluluklardan kaynaklanır. Gazetecilikte amaç 

hedef kitleyi bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmektir. Bu yönüyle gazeteler kamusal görev 

üstlenen işletmelerdir. 20. yüzyılda bilginin öneminin artmasıyla birlikte gazetecinin görevi 

de karmaşıklaşmıştır. Günümüzde gazeteci, bilgiyi elde etmekle kalmayan, onu analiz eden 

ve kolay anlaşılacak hâle getirerek sunan kişidir. Bu çalışma bir işletme içinde belli 

organizasyon kuralları çerçevesinde gerçekleşir. 

 

Her işletmenin amacı, verilen hizmetin karşılığında belli bir kâr elde ederek varlığını 

sürdürmektir. Gazete işletmelerinde de aynı amaç söz konusudur. Ancak gazetecilik 

işletmelerinin amacı ilk elden kâr elde etmek değil, bilgi, haber ve düşüncelerle kamuoyu 

oluşturmak ve halkı bilinçlendirmektir. Basının bu işlevini yerine getirebilmesi için basın 

ürünlerinin (gazete, dergi, kitap vb.) muhataplarına en kısa zamanda ulaştırılması gerekir. 

Basın kuruluşları yayınlarının, okurlarının sabahın ilk saatlerinden itibaren yayını satın 

alabilecekleri yakınlığa dağıtılmasını sağlar. Çünkü istediği yayını satış noktalarında 

bulamayan okuyucunun başka bir yayını satın alma olasılığı çok yüksektir. 

 

Yayın Dağıtım modülü ile ülkemizde ve dünyada yayın dağıtım kanallarıyla ilgili 

organizasyon süreci, satış noktalarına istediğimiz yayının ulaşma aşamaları, gazetelerin 

tirajlarını artıran ve düşüren nedenler ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Yayın dağıtım organizasyon yapısının şemasını çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yayın dağıtımı yapılan son satış noktalarına gidiniz.  

 Yetkililerden dağıtım sürecinin nasıl işlediğini öğreniniz ve gözlemleyiniz. 

 

1. YAYIN DAĞITIM ORGANİZASYONU 
 

1.1. Dağıtım Nedir? 
 

Dağıtım, bir ürünün, bir merkezden çeşitli yerlere gönderilmesidir. Dağıtım, tek 

başına, bir malın bir yerden alınıp bir başka noktaya fiilî olarak götürülmesi işlemi değildir. 

Dağıtım; pazarlama, satış faaliyetleri ve mali işlemlerle birlikte bir bütündür.  

 

Yayın dağıtımı, basım süreci tamamlanan ve belli bir merkezde toplanıp ayrıştırılan 

yayınların doğru zamanda, doğru yerde, doğru sayılarda ve görülür durumda satışa hazır 

olarak bulundurulmasıdır.  

 

Diğer bir tanıma göre ise dağıtım; basılmış eserin çok sayıdaki kişilere 

ulaştırılmasıdır. Bu görüşe göre basılmış eserin muhatapların egemenlik alanına 

sokulmasıyla dağıtım tamamlanmış olur. Örneğin, bir yayının okuyucunun posta kutusuna 

atılmış olması dağıtımın gerçekleşmiş olduğu anlamına gelir.  

 

1.2. Yayın Pazarlaması  
 

Basın işletmeleri açısından pazarlama; okuyucuların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak 

üzere pazarlama bileşenlerinin planlanması, uygulanması, koordinasyonu ve denetimini 

içeren faaliyetler dizisidir.  

 

Basın işletmeleri, okuyucularına yalnızca gazete ve dergi değil, tüm pazarlama 

bileşenlerini satar. Dolayısıyla gazete veya dergi, okuyucuya biçimi, içeriği, fiyatı, dağıtım 

kolaylıkları, imajı ile bir bütün olarak satılmaktadır.  

 

Basın işletmelerinde pazarlama amaçlarına ulaşabilmek, verimli bir üretim ve satış 

yapabilmek için önce hedef kitlenin seçilmesi, bu kitlenin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak 

koşulların sağlanması gerekmektedir.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Basın işletmeleri gazetenin biçim ve içeriğini belirlemek için okur eğilimlerini, 

ihtiyaçlarını sürekli izlemek, araştırmak zorundadır. Okuyucu taleplerine göre yayın 

kuruluşunun politika değişikliği yapması gerekir. Ancak biçim ve içerikleri belirlemede 

okuyucu eğilimlerinden çok genel yayın yönetmeni ve editörlerin arzuları ya da bu konudaki 

ön yargıları etken olmaktadır.  

 

Basın işletmelerinde hedef okuyucu kitlesinin belirlenmesinde; okuyucuların yaş, 

cinsiyet, öğrenim düzeyi profili, gazeteye bağlılıkları, gazetenin uyguladığı pazarlama 

bileşenlerine karşı tutumları gibi etkenler rol oynamaktadır.  

 

Basın işletmelerinde pazar araştırmalarının yoğun bir şekilde yapılması gerekir. Bu 

işletmeler, reklam gelirlerinin artırılması, satış potansiyelinin tespiti, dağıtım kanallarının 

saptanması, reklam ve tutundurma araçlarının seçimi ve bunların etkilerinin ölçülmesi gibi 

konularda pazar araştırması yaparak pazarda kalabilmekte ya da pazar paylarını 

artırabilmektedir. Pazar araştırmalarında rakip gazetelerin tutumları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Yayın pazarlaması, baskısı tamamlanmış süreli veya süresiz yayınların okur istekleri 

de göz önünde bulundurularak ülke geneline dağıtımının yapılması, satışı artırıcı eylemlerin 

gerçekleştirilmesi, piyasa isteklerinin belirlenmesi ve satılmayan ürünlerin toplanmasını 

içeren bir süreçtir. 

 

1.3. Yayın Dağıtımının Tarihçesi 
 

İlk çağlarda Roma’da duvar gazeteleriyle başlayan basın hareketleri, XV. yüzyılda 

matbaanın Gutenberg tarafından icat edilmesiyle hızlanmıştır.  

 

Önceleri birkaç yüz adet basılan ve elle dağıtılan gazeteler, gelişen basım teknikleri ve 

dağıtım olanaklarıyla birlikte milyonları bulan sayılarda basılmaya başlanmıştır. 

 

1.3.1. Türkiye’de İlk Gazeteler ve Dağıtımları 
 

İlk Türkçe gazete, 1831’de çıkarılan ve bir süre sonra resmî gazete olarak yayın 

hayatını sürdüren Takvim-i Vekayi’dir. Özel sektör tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazeteler 

ise Ceride-i Havadis (1840) ve Tercüman-ı Ahval’dir (1860). Yalnızca 250 adet olarak 

basılan Takvim-i Vekayi, devlet büyüklerine, bilim adamlarına, yüksek rütbeli memurlara, 

taşradaki yöneticilere ve elçiliklere gönderilmekteydi. Daha sonra yayın hayatına başlayan 

Ceride-i Havadis ve Tercüman-ı Ahval’de ise baskı sayısı birkaç bin adetle sınırlı kalmıştır. 
 

1862 yılına kadar okuyucular, basımevlerine giderek gazeteleri almaktaydılar. 1862 

yılından sonra gazeteler, ücretli personel tarafından belli merkezlere götürülüp bırakılmış ve 

okuyucular da buralardan gazeteleri almaya başlamışlardır. 
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1872 yılında, gazete satıcılarının sokakta bağırarak gazete satışı yasaklanmıştır.  

Ancak kısa bir süre sonra İstanbul Belediye Meclisi tarafından gazete satıcılığı, yani 

“müvezzilik” bir meslek olarak kabul edilmiş ve gazete dağıtımı resmiyet kazanmıştır. 

Müvezzilik sistemi, Türk basın tarihinde 1980’lere kadar uygulanmış bir dağıtım ve satış 

yöntemidir. 

 

Fotoğraf 1.1: Gazete dağıtan çocuk fotoğrafı (âdeta eski Türk filmlerinden fırlamış gibi) 

 

1.3.2. Cumhuriyet Dönemi’nde Gazete Dağıtıcılığı  
 

Bu dönemi iki bölümde inceleyebiliriz. Birinci bölüm, gazete kuruluşlarının her 

birinin kendi olanaklarıyla ve kendi buldukları kişiler aracılığıyla gazete dağıtımı yaptıkları 

ve 1959’a kadar süren örgütsüz dönem; ikinci bölüm ise dağıtım şirketlerinin kurulduğu ve 

kitlesel dağıtımın başladığı 1959 sonrası örgütlü dönemdir. 

 

Ülkemizde gazete dağıtımının gelişmesinde kara ve demir yolları yapımının 

artmasının büyük katkısı olmuştur. Türkiye’de 1946’dan sonra başlayan çok partili dönemle 

birlikte kentleşme ve okuryazar sayısı artmaya başlamış ve bu durum gazete satışını olumlu 

yönde etkilemiştir. Ancak gazetelerin haberleri alabilmek için beklemeleri, baskıya geç 

saatlerde başlamaları ve dağıtımın hızlı bir şekilde yapılamaması nedeniyle yeterli gelişme 

sağlanamıyordu. Ayrıca “gazete bayii” denilen aracı kuruluşlar, yalnızca büyük şehirlerde 

bulunmaktaydı. 

 

1957 yılında İstanbul’da yayımlanan Akşam gazetesi, ilk kez uçakla İzmir’e gazete 

göndermiştir. Gazetenin aynı gün pazara sunulmasının dağıtıma çok büyük katkısı olmuş ve 

tirajların çok düşük olduğu o yıllarda, Akşam gazetesinin tirajı 10 bin adede yükselmiştir. Bu 

dönemde ulaşım araçlarından yararlanılmasına karşın her gazete kuruluşunun kendi 

dağıtımını kendisinin ve görevlendirdiği kişilerin yapmasına devam edilmiştir.  

  



 

 6 

Bu yıllarda siyasal alanda meydana gelen hareketlenmeler basını da etkilemiş, 

gazeteler sayıca çoğalmış ve kitle basını doğmuştur. Bu da ulusal dağıtımı zorunlu kılmıştır. 

Gazeteler dağıtım sorunlarını çözmek için bir araya gelmişler ve ortaklaşa dağıtım şirketi 

kurmuşlardır. Türkiye’de ilk dağıtım şirketi olan GAMEDA (Gazete Mecmua Dağıtım 

Limited Şirketi) 1959 yılında Tercüman, Milliyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah ve Dünya 

gazeteleri ile Tifdruk Matbaacılık ortaklığı ile kuruldu. Bu gazeteler, İstanbul dışındaki basın 

bayiliklerine GAMEDA kanalıyla gönderilmeye başlandı. Önceleri bayiliklerin dağıtım 

alanları çok genişken yeni bayiliklerin açılmasıyla her bayinin sorumlu olduğu alan daraltıldı 

ve daha iyi hizmet verilmeye başlandı. Bu dönemde ilk kez birçok gazete Türkiye’nin birçok 

yerine aynı gün içerisinde ulaşır duruma geldi. 

 

Hürriyet gazetesi üç yıl sonra rakiplerinden daha hızlı pazara çıkmak amacıyla kendi 

dağıtım şirketini kurdu. Hürriyet gazetesi, 1963 yılında GAMEDA’dan ayrılarak Hür-

Dağıtım (Hürriyet Gazete Dağıtım AŞ) adı altında Türkiye’nin ikinci dağıtım şirketini 

kurmuş oldu. 

 

Gazeteler bu dönemde daha hızlı dağıtım sağlanması ve okurlara daha erken ulaşması 

için Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde de baskı tesisleri kurmuşlardır. 

 

GAMEDA ve Hür-Dağıtım şirketleri Anadolu’da bayilik örgütünü geliştirirken 

İstanbul’da eski bayilik sistemi devam etmekte, gazeteler, her matbaanın kendi bayisi 

tarafından satış noktalarına dağıtılmaktaydı. “Madrabaz” olarak adlandırılan İstanbul bayileri 

çalışmalarını 1975 yılına kadar sürdürdüler. Bu tarihten sonra dağıtım şirketleri İstanbul’da 

da kendilerine bağlı bir bayilik örgütü kurdular. 

 

GAMEDA ve Hür Dağıtım (Daha sonra Hürriyet Holding ve Hür Basın Dağıtım AŞ 

isimlerini almıştır.), 1991 yılına kadar varlıklarını sürdürdü. 1991 yılında GAMEDA 

bünyesindeki Sabah Gazetesi, Hürriyet gazetesiyle birlikte Birleşik Basın Dağıtım AŞ’yi 

(BBD) kurdu. Böylece Hür Dağıtım kapanmış oldu.  

 

1.3.3. Günümüzde Yayın Dağıtım Şirketleri 
 

GAMEDA 1992’de kapandı ve Milliyet-Türkiye gazeteleri ortaklığında YAYSAT 

(Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım AŞ) kuruldu. YAYSAT; Dünya, Fanatik, Hürriyet, 

Milliyet, Radikal, Vatan, Millî Gazete, Posta, Türkiye gibi gazetelerin dağıtımını 

yapmaktadır. 

 

1998 yılında Star Dağıtım AŞ kuruldu. Ancak 3 yıl sonra bu şirket kapandı. 

 

2002 yılında ise Merkez Dağıtım Pazarlama (MDP) dağıtım piyasasına girdi. 

Günümüzde yerini Turkuaz Dağıtım Pazarlama şirketine bırakmıştır.  

 

Bunların dışında, bazı yerli gazete ve dergiler ile yabancı yayınların dağıtımını yapan 

Dünya Süper Dağıtım AŞ gibi dağıtım şirketlerini de sayabiliriz. 
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Bazı yayınlarda, elden dağıtım sistemi uygulanmaktadır. Bazı yüksek ve düşük tirajlı 

yayınlar bu sistemle yayın dağıtımını sürdürmektedir.  

 

Dağıtım firmalarının satış ve pazarlama bölümlerinin amacı; dağıtımını yaptıkları 

ulusal ve yerel gazetelerin tiraj, satış, promosyon pazarlama faaliyetlerini planlayarak 

minimum iade ve maksimum satışı yakalamaktır. 

 

1.4. Yayın Dağıtım Şirketlerinin Önemi ve Amaçları 
 

Okura, gününde ve saatinde ulaşmak için dağıtım organizasyonunun önemi büyüktür. 

Dağıtım şirketleri nakliye, bayilik ve satış örgütleriyle bir bütündür. Temel amaç okuyucu 

kitlesinin memnuniyetidir. Bu amaca ulaşmak için yayınlar istenilen zamanda, istenilen 

miktarda ve bulunabilecek her noktada satışa sunulmalıdır. 

 

Büyük yayın dağıtım şirketleri gazete grupları tarafından veya birkaç yayın grubunun 

ortaklığı sonucu kurulur. Şirket ortağı olan gruplar “ortak yayınevleri” olarak adlandırılır. 

Daha küçük gazete ve dergi yayınevleri de mevcut dağıtım şirketleri aracılığıyla yayını 

okura ulaştırır. Bunlar “müşteri yayınevleri” olarak adlandırılır. Yayın dağıtım şirketleri, 

dağıtımını yapmakta olduğu ortak ve müşteri yayınlar arasında ayrım yapmadan eşit hizmet 

verirler.  

 

1.5. Yayın Dağıtım Şirketlerinin Yapısı 
 

1.5.1. Dağıtım Kanalları 
 

Yayın dağıtım şirketleri; basın ve yayın işletmeleri tarafından üretilen ürünlerin, 

üretim merkezlerinden alınıp alıcıya ulaştırılması sürecini planlayarak örgütleyen, iş akışını 

bu plana göre yürüterek gazete ve derginin okuruyla buluşmasını sağlayan aracı 

işletmelerdir. Dağıtım işletmeleri bu işlevleri dağıtım kanalıyla yaparken diğer taraftan yayın 

satışına yönelik pazarlama işlevlerini de yerine getirmektedir. Dağıtım kanalı; ürünlerin, 

üretim noktasından alınıp tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçte faaliyet gösteren 

kurum ve kuruluşlardan oluşmuş bir sistemdir. 

 

      Gazete-Dergi İşletmesi                   

                                           

                                           Gazete-Dergi   

                                                                    

                                                                  Dağıtım Kanalı    

                                                                           

                                                                                            Son Satıcı   

                                                                                     

                                                                                                        Okur Kitlesi  

Şekil 1.1:  Dağıtım kanalı 
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Bu süreçte pazarlama işlevinin temel amacı üretilen malın okuyucuya istenen yer ve 

zamanda ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle dağıtım kanalındaki birimlerin iş birliği çok 

önemlidir. Yayınlar yukarıda da gördüğünüz gibi basımlarından itibaren 5 kanal içerisinde 

hareket eder. Özellikle gazeteler için en önemli unsur, 12 saatten az bir süre içinde bu 

kanallardan geçmesidir. 

 

1.5.2. Dağıtım Kanalları Seçimindeki Kriterler 
 

Dağıtım kanalları oluşturulurken şu ögeler göz önünde bulundurulur: 

 

 İlk düşünülen nokta, son tüketici olmalıdır. Çünkü diğer kanallara ulaşım 

zamanı, son tüketiciye ulaşım zamanına göre hesaplanır. 

 Kanallar seçilirken birinin kullanılması, diğerinden vazgeçme sonucunu 

doğurmayacak şekilde esnek olmalıdır. Örneğin; dağıtımın toptancı ve 

perakendeci aracılığıyla yapılması, perakendecilerle yapılacak olan satışa engel 

olmamalıdır. 

 Dağıtım kanalındaki işletmeler arasında karşılıklı bağımlılık söz konusu 

olduğundan her işletme diğerini desteklemek durumundadır. 

 Dağıtım kanallarını oluşturan tüm kuruluşlar, işletmenin pazarlama amaçlarına 

uygun olmalıdır. 

 Dağıtım kanalındaki değişimler takip edilmeli ve gerektiği zaman da 

değişiklikler yapılabilmelidir. Örneğin rekabet ortamı yeni görevlerin 

üstlenilmesini gerekli kılıyorsa dağıtım kanalına yeni aracıların alınması 

zorunlu olacaktır. 

 Dağıtım kanalları işletmeyi önceden saptanmış hedef pazar payına ulaştıracak 

potansiyele sahip olmalıdır. Örneğin satışı fazla olan bir ürün yalnız bir tür 

perakendeci işletmede satışa sunulursa yanlış olur. 

 

Aşağıdaki dört farklı dağıtım kanalını inceleyelim. 

1. Kanal tipi :  Üretici            Tüketici 

2. Kanal tipi :  Üretici             Perakendeci             Tüketici  

3. Kanal tipi :  Üretici               Toptancı              Perakendeci             Tüketici 

4. Kanal tipi : Üretici        Yrd. Aracı          Toptancı           Perakendeci          Tüketici  

 

Yayın dağıtım şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılan dağıtım kanalı, 4. kanal 

tipine girmektedir. 

 

1.5.3. Baskı Merkezleri 
 

Yüksek tirajlı gazetelerin baskı merkezlerinin sayısı, düşük tirajlı gazetelere göre daha 

fazladır. Dergilerin ise gazetelerden farklı özellikleri bulunması nedeniyle birden çok şehirde 

basılmalarına gerek yoktur. Bu nedenle düşük tirajlı gazetelerle dergilerin basıldığı 

matbaalar İstanbul’dadır. 
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Baskı merkezlerinin bölgesel kurulmasının amaçları şunlardır: 

 

 Türkiye’nin her tarafına daha kısa sürede ulaşabilmek 

 Okuyucuya bölgesel ve yerel haber verebilmek 

 Yöresel reklam ve ilan potansiyelini artırmak 

 Son dakika haberlerin yetiştirilmesi nedeniyle üretimin farklı merkezlerde 

yapılarak baskı yükünün paylaştırılmasını sağlamak 

1.5.4. Yayın Dağıtım Şirketlerinin Örgütlenme Yapısı 
 

Yayın dağıtım şirketleri, baskı merkezleriyle eş güdümlü olarak aynı merkezlerde 

bölge müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir. 

 

Gazetelerin merkez yönetimlerinin ve en büyük baskı tesislerinin İstanbul’da olması 

nedeniyle, yayın dağıtım şirketlerinin merkezleri de İstanbul’dadır. Baskı merkezlerinin 

bulunduğu şehirlerde kurulan yayın dağıtım şirketleri bölge müdürlükleri, bağlı oldukları 

bölgelerde etkinliklerini sürdürür. 

 

Bölge müdürlüklerinin kurulduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve 

Antalya gibi büyük şehirlerdir. Bölge müdürlükleri, bölgeler arası farklılıklara rağmen temel 

prensiplerde aynı kurallara bağlı kalarak çalışır.  
 

1.5.5. Bayisel Örgütlenme 
 

Yayınlar, yayın dağıtım şirketleri tarafından belli kriterlere göre seçilmiş olan bayiler 

kanalıyla son satıcılara ve okuyuculara ulaştırılır. 

 

Bayiler, dağıtım şirketlerinin kendilerine ulaştırdıkları yayınları, sınırları belirlenmiş 

yerleşim birimleri içerisinde son satıcılara, yayın dağıtım şirketinin belirlemiş olduğu şartlara 

uygun şekilde dağıtım, satış ve pazarlamasını yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. 

 

Bayiler iki kategoriye ayrılır: 

 

 Dağıtıcı bayiler 

 Tezgâh bayiler  

 

Dağıtıcı bayiler, okuyucuya doğrudan yayın satışı yapan noktalar değildir, son satıcı 

ile yayın dağıtım şirketleri arasında bir aracı kurum görevi görürler. Bu bayilere ana bayi de 

denir.  

 

Tezgâh bayiler ise yayın dağıtım şirketinden teslim aldıkları yayını okuyucuya 

doğrudan satan son satış noktalarıdır. Dikkat edilecek nokta, tezgâh statüsündeki bir bayinin, 

son satıcılardan ayrı olmasıdır. Yayın dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen önemli satış 

noktalarında veya bayi tarafından yayın götürülmesinin zor olduğu satış noktalarında 

oluşturulmuşlardır. 
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Dağıtıcı ve tezgâh bayilerin her ikisi de yayın dağıtım şirketleri ile olan mali 

ilişkilerinde aynı statüdedir.  

 

Bu iki kategori dışında, yayın dağıtım şirketleri sadece kendilerine bağlı bayilikler 

kurabildikleri gibi genellikle iki dağıtım şirketine hizmet veren ve müşterek bayilikler olarak 

adlandırılan bayilikler de kurabilirler.  

 

1.5.6. Şehir ve Taşra Bayilikleri 
 

Bayilik örgütü; şehir bayilikleri ve taşra bayilikleri olarak ikiye ayrılır. 

 

Şehir bayilikleri, baskı merkezleri ve yayın dağıtım şirketi bölge müdürlüklerinin 

bulunduğu illerdeki bayiliklerdir. 

 

Yayın dağıtım şirketleri bölge müdürlüklerinin kurulmuş oldukları şehirler dışında 

kalan tüm bayiliklere taşra bayileri denir.  

 

Bayiliklerin bölge müdürlüklerine göre dağılımları şöyledir: 

 

Şehir Bayilikleri Taşra Bayilikleri 

İstanbul Şehir Bayileri İstanbul Taşra Bayileri 

Ankara Şehir Bayileri Ankara Taşra Bayileri 

İzmir Şehir Bayileri İzmir Taşra Bayileri 

Adana Şehir Bayileri Adana Taşra Bayileri 

Antalya Şehir Bayileri Antalya Taşra Bayileri 

Trabzon Şehir Bayileri Trabzon Taşra Bayileri 

  

Şekil 1.2: İstanbul Bölge Müdürlüğü sınırları 
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Yayın dağıtım şirketlerinin bölge müdürlüklerinin bulunduğu iller, genellikle 

Türkiye’nin okur sayısının en yoğun olduğu yerlerdir. Buralarda okur kitlesi gün içinde çok 

hareketlidir ve piyasanın her an denetimde tutulması gerekmektedir. Dağıtım müfettişleri, 

bayileri gün içinde denetleyerek hem ürünlerin gerekli şekilde satışa sunulup sunulmadığına 

hem de satış rakamlarına bakarlar. Ayrıca bayiler, kendilerine gelen günlük gazete ve 

dergiler ile bunlara ait ek ve promosyonları iki üç saat gibi kısa sürede ayrıştırmak, 

paketlemek ve kendilerine bağlı son satıcılara ulaştırmak zorundadır. Büyük şehirler birden 

çok bayilik bölgelerine ayrılmaktadır. 

 

Şekil 1.3: Ulusal bir gazetenin büyük şehirlerdeki bir günlük satış payları 

 

1.5.7. Son Satıcılar 

 

Fotoğraf 1.2: Son satıcı 

Son satıcı denen, halk arasında bayi olarak da adlandırılan büfe ve benzeri satış 

noktaları, bayiler ve yayın dağıtım şirketlerinin ortak çalışmaları ile belirlenir. Son satış 

noktaları belirlenirken şu faktörler dikkate alınır: 

 

 Bölgesel özellikler  

 Okur yoğunluğu 

 Coğrafi yapı 

 Yeni oturma alanları 

 Teşhir imkânı 

 Yazılı basın ürünlerini satabilecek özelliklere sahip olması 
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Son satıcı, bölge bayilerinden almış olduğu yayınları, okuyucuya, yayının satış 

fiyatıyla satar ve her satış için belirli bir komisyon alır. 

 

Son satıcılar, tiplerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır: 
 

 Kiosklar 

 Mobo, gazete büfeleri ve özel büfeler 

 Bakkal ve marketler 

 Kitapbevi, kırtasiyeler 

 Müzik marketler 

 Otel, motel, tatil köyü vb. 

 Benzin istasyonları ve şehirler arası dinlenme tesisleri 

 Grosmarketler ve zincir mağazalar 

 Hastane, üniversite, kamu sektörü kantinleri 

 Seyyar satıcılar 

 

Gazete satışı açısından en önemli son satıcı tipleri mobo, kioks, büfe, bakkal ve 

marketlerdir. Grosmarket ve kitabevleri ise dergi satışı açısından önemlidir. 

 Kiosklar 

 

 

Fotoğraf 1.3: Kiosk 

 

 Okur hareketinin yoğun olduğu merkezlerde kurulmaları nedeniyle 

yüksek satış elde edilen yerlerdir. 

 Bu tip son satıcıların tek kazancı yayın satışıdır. 

 Kiokslar özel bir dizayna sahiptir. Alan olarak fazla yer kaplaması 

nedeniyle her yerde kullanılması zordur. 

 Genellikle belediyeye ait alanlarda ve belediyenin izni ile kurulur. 
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Fotoğraf 1.4: Gazete satış büfesi 

 

 Mobo ve gazete satış büfeleri  

 Okur hareketinin yoğun olduğu merkezlerde kurulur ve yüksek satış elde 

edilen yerlerdir. 

 Bazı mobo ve büfeler, okuyucunun günlük gereksinimlerini karşılayan 

ürünleri de satar. 

 Mobolar ve gazete satış büfeleri küçük satış kulübeleridir. Yayın teşhir 

edebilmeleri için stand (teşhir aracı) gereksinimi fazladır. 

 Genellikle belediyeye ait alanlarda ve belediyenin izni ile kurulur. 

 

 Bakkal ve marketler 

 

Türkiye’nin her yerinde en yaygın olmaları nedeniyle satış noktalarının en büyük 

bölümünü teşkil eder. 

 

 Sabahın erken saatlerinde yayınları okuyuculara ulaştırır. 

 Yaygın olmaları, diğer gündelik gereksinimleri de satmaları nedeniyle 

okuyucuya en yakın satış noktalarıdır. 

 Büyük kentlerdeki kapıcılık sistemi nedeniyle okuyucuya zahmetsizce ulaşır. 

 

 Diğer satıcılar (uç bayilikler) 

 

Herhangi bir son satıcıdan, kendi müşterilerine hizmet için iadesiz olarak ve komisyon 

bedeli olmaksızın yayın alırlar ve devamlı müşterilerine satarlar. Bölge bayileriyle resmî 

ilişkileri yoktur. Genelde bakkal, market, kantin tipi yerlerdir. 

 

 Özel bayilikler 

 

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde gelişen büyük alışveriş merkezlerinde 

kurulmuş bayilik çeşididir. Son satıcı grubunda grosmarketler olarak da tanımlanır. Bunlar; 

 

 Tüketici satın alma davranışlarının büyük alışveriş merkezlerinde yoğun 

olması nedeniyle önem kazanmıştır.  
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 Yayın dağıtım şirketleri özel teşhir standları kurar. 

 Satışlar özel satış kontrolörleri tarafından günlük olarak izlenir. 

 

Grosmarketler, yayın dağıtım şirketlerinin son satıcılarıdır. Ancak yayınların teslimi 

ve iade alımları bayiler tarafından yapılır. 

 

Özel bayilikler, iyi teşhir ve kredi kartlı alışveriş olanağı özelliği ile özellikle dergi 

satışlarında önemli bir artış sağlamıştır. 

 

 

Şekil 1.4: Yayın dağıtım organizasyon şeması 

1.5.8. Dağıtım Sözleşmesi 
 

Dağıtım şirketleri, gerek şirket ortaklarının gerekse müşteri yayınevlerinin ürünlerini 

dağıtırken birtakım prensipler belirlemek ve kurallar koymak zorundadır. Bu kurallar 

dağıtım şirketleri ve yayınevleriyle yapılan “dağıtım sözleşmesi”yle yazılı hâle getirilmiştir.  

 

Buna göre; 
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 Yayın dağıtım şirketleri, dağıtımını yaptıkları yazılı basın ürünlerinin arasında 

taraf tutmadan ve ayrım yapmadan eşit hizmet prensibine göre hareket eder. 

 Dağıtımını yaptıkları yazılı basın ürünlerini bayilik örgütü bulunan her yere 

götürmeyi taahhüt eder. 
 Yayınevleri, piyasa süresi dolduğunda satılmayan yayın iadelerini geri almak 

zorundadır. 

 Yayınevleri, ürün teslimi ile ilgili olarak dağıtım şirketleri tarafından belirlenen 

tarih, saat ve teslim şekillerine uymak zorundadır. 

 Yazılı basın ürününün ilk dağıtım miktarı, yayıneviyle dağıtım şirketi tarafından 

belirlenir. 

 Bölgesel ve bayisel tiraj planlamaları dağıtım şirketi tarafından yapılır. 

 Yayınların içerik ve pazara çıkış şekli (muzır neşriyatta poşet içinde dağıtım) ile 

ilgili konularda, yasal sorumluluk yayınevine aittir. 

Yayın dağıtım şirketleri, dağıtım sözleşmesi yaptıkları yayınevine ait yazılı basın 

ürünlerini dağıtır, satışa sunar, piyasa süresince pazarda tutar, pazarı kontrol eder ve piyasa 

süresi sonunda iadelerini alıp satış bedelini tahsil ederek yayınevine öder. Tüm bunları 

yaparken iki taraf da sözleşme kurallarına uymakla yükümlüdür. 

 

1.5.9. Basın Yasasında Dağıtım 
 

Basın Kanunu’nun 23. maddesinde dağıtımla ilgili olarak şu hükümlere yer 

verilmiştir: 

 

“Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, 

dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre 

belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on 

misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

 

Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda 

diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu 

kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna 

bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.” 

 

Ayrıca Kanun’un 25. maddesinde yasaklanmış yayınlarla ilgili “Yasaklanmış yayın 

veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan 

eser sahibi gibi sorumludurlar.” ifadesine yer verilmiştir. 

 

1.6. Avrupa Ülkelerinde Yayın Dağıtım Sistemleri 
 

Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen dağıtımın bir bölümü, abonelik sistemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Yayınların yüzde 50’den fazlası bu yöntemle okura ulaştığından, 

dağıtım daha basit ve seri bir şekilde gerçekleşmektedir. Geri kalan yayınlar ise yayınevi-

bayi-son satıcı veya yayınevi-son satıcı kanalı ile okuyucuya ulaşmaktadır. 
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Avrupa’da bayiler, ülkemizdeki yayın dağıtım şirketleriyle bayilerin birleştirilmiş bir 

şeklidir. Başka bir deyişle, bayiler hem dağıtım hem de pazarlama işlevi görür.  

 

Bayilik yapısının ikinci özelliği ise kâr marjıdır. Yayın dağıtımından alınan 

komisyonlar, ürünlerin satış rakamlarına göre ayarlanır. Çok satılan bir ürünün komisyonu az 

olurken az satılan bir üründe ise bu rakam yukarılara çıkar. 

 

Şirket yapısında görülen üçüncü bir özellik ise bayilerin şehir bayiliği ve istasyon 

bayiliği diye ikiye ayrılmasıdır. Şehir bayileri, kentin istasyonları hariç her yerde; istasyon 

bayileri ise tren ve metro istasyonlarında etkinlik gösterir. 

 

1.7. Abonelik Sistemleri 
 

1.7.1. Doğrudan Dağıtım 
 

Basın pazarlamasında dağıtım kanalı, “basılı bir yayının, yayınevinden okuyucuya 

doğru hareketinde izlediği yol” olarak tanımlanır. 

 

Yayınevinin aracı kullanmadan yayını doğrudan okuyucuya sattığı en kısa dağıtım 

kanalına “doğrudan dağıtım” adı verilir. Finansal bakımdan güçlü basın işletmeleri, kendi 

perakendeci mağazalarını kurarak okuyucuya doğrudan satış yapar. 

 

Bunun yanı sıra yayınlarını abone yoluyla ya da evden eve / iş yerinden iş yerine 

dolaşarak pazarlamaları, doğrudan dağıtım tanımına girmektedir. Bu sisteme başka bir 

ifadeyle “kapıdan kapıya (door to door)” abone sistemi de denir. Abone sisteminde, abone 

olan okuyucuya ilgili yayın, posta kanalı ile ya da elden dağıtım yoluyla ulaştırılır. 

 

1.7.2. Türkiye’de Elden Dağıtım ve Abonelik Uygulamaları 
 

Elden dağıtım sisteminde okuyucu sabahın erken saatinde, gazetesini kapısında 

bulabildiği için memnundur. Yurt dışında uygulanan bu sistemdeki başarı, bunun Türkiye’de 

de uygulanmaya başlanmasının yolunu açmıştır. Türkiye’de elden dağıtım sistemini uzun 

süre başarıyla sürdüren günlük gazeteler bulunmaktadır. 

 

Ülkemizde bazı günlük gazeteler karma bir dağıtım sistemi uygulamaktadır. Bir 

taraftan yayın dağıtım şirketleriyle dağıtım yapılmakta diğer taraftan da Japon sistemi olarak 

bilinen elden dağıtım sistemi kullanılmaktadır. 

 

Elden dağıtım / abonelik sisteminin gazete açısından sağladığı avantajlar şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Gazete satışında istikrar sağlaması 

 İade miktarının az olması 

 Kötü hava şartlarında da gazete satışının aksamaması 

 Okuyucuya erken saatte ulaşması 
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 Gazetenin köylere ulaşma imkânının oluşması 

 Abonenin sadık gazete okuyucusu olması 

 Reklama ve promosyona gerek kalmaması 

 Okurun ayağına getirilen gazeteye daha çok değer vermesi 

 

Okuyucu açısından sağladığı avantajlar ise şöyledir: 

 

 Gazete almak için zaman ayırmaması  

 Bayiye giderek her defasında bozuk para aramaması 

 Gazetesine erken saatte ulaşması 

 

Elden dağıtım / abonelik sisteminin dezavantajları ise şöyle sıralanabilir: 

 

 Güvenilir dağıtıcı bulmakta karşılaşılan sorunlar 

 İşten ayrılan dağıtıcının yerine yenisinin adapte olması ve dağıtımın bir 

süreliğine de olsa aksaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yayın dağıtım organizasyon yapısına yönelik olarak aşağıdaki uygulama faaliyetini 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dünyada ve Türkiye’de yayın 

dağıtımının tarihçesini ve geçirdiği 

aşamaları inceleyiniz.  

 Basın Müzesi, Gazeteciler Cemiyeti, 

gazete arşivleri ve yayın dağıtım 

firmalarının elindeki kaynaklardan 

yararlanabilirsiniz. İstanbul’da çok uzun 

süredir gazete bayiliği yapan kişilerle 

röportaj yapabilirsiniz.  Sabahın erken 

saatinde bir gazete bayisine giderek 

yaptığı işlemleri inceleyebilirsiniz. 

 Yayın dağıtımı organizasyonu 

konusunu inceleyiniz. Türkiye’de yayın 

dağıtımı yapan kuruluşlara giderek 

örgütlenme biçimlerini araştırınız ve bu 

kuruluşları birbiriyle karşılaştırınız.   

 İki gruba ayrılıp Türkiye’de yayın 

dağıtımı yapan iki büyük firmaya giderek 

yetkililerden örgütlenme biçimlerini 

öğrenebilir; aldığınız sonuçları sınıfta 

tartışarak genel bir sonuca ulaşabilirsiniz. 

 Yaptığınız araştırmalar sonucunda bir 

yayın dağıtımı organizasyon şeması 

çiziniz.  

 Çizdiğiniz yayın dağıtımı organizasyon 

şemasını inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli kaynaklara ulaşabildiniz ve bilgileri toplamayı başardınız 

mı? 
  

2. Yayın dağıtım firmalarına giderek örgütlenme biçimlerini 

araştırdınız mı? 
  

3. Edindiğiniz bilgiler, yayın dağıtım organizasyon şemasını 

çizmenize yeterli geldi ve şemayı çizebildiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

  



 

 20 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yayın dağıtım şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılan dağıtım kanalı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretici-tüketici 

B) Üretici–perakendeci-tüketici  

C) Üretici-toptancı–perakendeci-tüketici 

D) Üretici–yardımcı aracı–toptancı–perakendeci–tüketici 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

2. (   ) Yayın dağıtım, basım süreci tamamlanan ve belli bir merkezde toplanıp 

ayrıştırılan yayınların doğru zamanda, doğru yerde, doğru sayılarda ve görülür 

durumda satışa hazır olarak bulundurulmasıdır.  

 

3. (   ) Mobo, kiosk, büfe, bakkal ve marketler uç bayiliklerdir.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan dağıtım sistemi,  ....................... 

sistemidir. 

 

5. Abonelik sistemi, tüm dünyada, ...................   ................... olarak adlandırılmıştır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Tiraj hesabı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tiraj, baskı adedi, net satış adedi, yıldırım baskı, ikinci baskı nedir? Araştırınız. 

 Yıldırım baskı ve ikinci baskı gazete örnekleri bularak sınıfa getiriniz. 

 Tiraj ve iade ilişkisini araştırınız. Tiraj belirlemede etken faktörler nelerdir?  

 

2. TİRAJ VE İADE 
 

2.1. Tiraj Nedir? 
 

Dilimize Fransızcadan geçen tiraj; gazete, dergi, kitap ve diğer yazılı basın ürünlerinin 

bir sayısının baskı miktarını belirtir. 

 

Ancak sektörde tiraj, basılan miktardan çok pazara sunulan miktarı ifade eder. Çeşitli 

nedenlerle basılan gazetelerin tamamı pazara sunulmayabilir. Basılan gazetelerden baskı 

hatası olanlar çıkabilir, dağıtıma sunulmadan sektör içinde dağıtılacak idari gazeteler 

bulanabilir.  

 

Bu nedenle tiraj hesaplanırken baskı adedi değil dağıtıma verilen sayı dikkate alınır. 

Örneğin 100 bin adet basılan bir gazetenin, 98 bini dağıtıma verildiğinde tirajı 98 bin adet 

olarak ifade edilir. 

 

2.1.1. Baskı Adedi 
 

Bir yazılı basın ürününün tek bir sayısında, önceden planlanan miktarlar 

doğrultusunda gerçekleştirilen baskı miktarıdır. Özellikle günlük gazetelerde, baskı devam 

ederken gelişen olaylar nedeniyle önceden planlanan tirajların üzerine çıkılabilir ya da 

normal baskı tamamlandıktan sonra “yıldırım baskı” veya “ikinci baskı” ile o güne ait gazete 

tirajı artırılabilir. 

 

 İkinci baskı: Günlük yayınların normal baskısı tamamlandıktan sonra, ülkenin 

gündemini etkileyen önemli olaylarla (seçim sonuçları, büyük bir felaket vb.) 

ilgili gelişmelerin son haberleriyle derlenerek yeniden basılmasıdır. Gazete 

dışındaki yayınlarda ise yayının piyasada tükenmesi üzerine ikinci baskı yapılır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yıldırım baskı: Sadece günlük yayınlarda, yayının gece baskısı 

tamamlandıktan sonra gündem dışı gelişen ve kamuoyunda çok büyük ilgi 

görecek olaylarla (savaş, ihtilal vb.) ilgili olarak ilk haberi duyurmak amacıyla 

yapılır. Tamamen haberi yapılan olaylarla ilgili gelişmelerin işlendiği, 

fotoğraflara yer verildiği, asıl baskıdan ayrı yapılan baskıdır. 

 

İkinci baskı ve yıldırım baskı genellikle baskı merkezlerinin bulunduğu lokal çevrede 

dağıtılır. Bunun için ayrı bir planlama ve hat organizasyonu yapılır. 

 

2.1.2. Net Satış Adedi 
 

Bir yazılı basın ürününün tirajı ile iadesi arasındaki fark o ürünün net satışını belirler. 

Net satış = tiraj-iade 

 

Örneğin, 100 bin adet basılan, 99 bin 500 adedi satışa sunulan ve 10 bin adedi iade 

olarak alınan bir gazetenin net satışı; 

99.500–10.000 = 89.500 adettir. 

 

Bazen tiraj ile net satış karıştırılmaktadır. Bunu vurgulamak gerekirse pazara sunulan 

miktara tiraj, okuyucunun satın aldığı miktara da net satış denir. 

 

2.2. Tiraj Nasıl Belirlenir? 
 

Basın ürünlerini satın alan dört tip tüketici vardır: 

 

 Sadık, düzenli alıcılar: Seçtikleri yayına ve satış noktasına sadık olan 

tüketicilerdir. İdeal gazete alıcısıdırlar. 

 

 Sadık, düzensiz alıcılar: Seçtikleri yayına sadık olan ama satış noktasına sadık 

olmayan tüketicilerdir. 

 

 Sadık olmayan, düzenli alıcılar: Herhangi bir yayını aralıklarla alan ama 

aldığı satış noktasını değiştirmeyen tüketicilerdir. 

 

 Sadık olmayan, düzensiz alıcılar: Herhangi bir yayını aralıklı ve değişken 

satış noktalarından satın alan tüketicilerdir. 

 

Gazete ve dergilerin bayilik sistemiyle satıldığı ülkemizde, 2, 3 ve 4. tip tüketiciler 

nedeniyle pazar karmaşık hâle gelir ve pazara etkin müdahalede bulunulması gerekir. 

 

Her gazetenin, tek bir okuyucu bile kaçırmadan pazarda hazır bulundurulması gerekir. 

Bu nedenle en az hatayla satış tahmini yapıp ertesi gün basılacak miktarı doğru tahmin 

etmek gerekir. 

 

Tiraj belirlemede iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem bayi talebiyle tiraj belirleme, 

ikinci yöntemse merkezden yapılan tiraj belirlemedir.  
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Ülkemizde ağırlıklı olarak merkezden tiraj belirleme yöntemi kullanılmakta ancak 

belirli durumlarda bayi taleplerinden de yararlanılmaktadır. 

 

2.2.1. Talep Nedir? 
 

Talep, tüketiciden bir ürün ya da hizmete yönelik olarak gelen istek, ürün veya 

hizmete sahip olma arzusudur.  

 

Bir bayinin, ilgili ürün için yayın dağıtım şirketinden istemiş olduğu yayın miktarı 

talep olarak değerlendirilir. Buna göre talep, yazılı basın ürününün ilgili sayısı için bölgede 

veya ülke genelinde hedeflenen net satış miktarına ulaşmayı sağlayacak olan dağıtım 

miktarının (tirajının) belirlenmesidir. 

 

Talep belirlenirken; 

 

 Net satış hedefini doğru belirlemeye, 

 Oluşabilecek fazla okur talebi karşısında, ürünün karşılanmasını sağlamaya, 

 Belirlenen maksimum iade miktarından fazla iade almamaya dikkat edilmelidir. 

 

2.2.2. Tiraj Belirlemede Etken Faktörler 
 

Tiraj tespiti yapılırken tiraj tespiti yapılan gün veya sayı ile ilgili tüm faktörler göz 

önünde bulundurulmaktadır. 

 

Tiraj tespitinde etken olan faktörler şunlardır: 

 

 Taban satış adedi: Yazılı basın ürünleri için benzer gün ve sayıya ait satış 

verilerinden yararlanarak hesaplanılan ve herhangi bir katkı (promosyon ürünler 

gibi)  olmadığı sürece tahmin edilen, ortalama satış miktarıdır. 

 

 Promosyon getirisi: İlgili yayında herhangi bir promosyon ürünü, kampanya, 

ek vb. varsa bu taban satışın üzerine ek bir satış sağlayacaktır. Bu ek satış o gün 

veya sayıya ait promosyon getirisidir.  

 

 Günün özelliği: Özellikle günlük yayınlarda, haftanın bazı günlerinde değişik 

satış trendi gözlenir. Örneğin hafta sonu satışları, hafta içine göre büyük artış 

gösterir. Önemli maçların yer aldığı günlerde satışlarda artış meydana gelir. 

Bunlar sürekli dikkat edilmesi gereken etkenlerdir. 

 

 Özel günler: Özellikle günlük gazetelerde; bayramlar, yılbaşı, millî piyango 

ikramiyelerinin açıklanması, lise ve üniversite giriş sınav sonuçlarının 

açıklanması satışları büyük ölçüde etkiler. Bu günlere ait tiraj belirlenirken 

geçmiş dönemlerdeki benzer günler baz alınır. 

 

Tiraj tespitinde satış hedefi belirlendikten sonraki aşama iade marjının 

uygulanmasıdır. Her yayının satış potansiyeline göre değişik bir iade marjı vardır.  



 

 24 

İade marjı, dağıtımı yapılan yayının yüzde kaçının iade olarak alınacağını ifade eden 

bir tanımdır. Örneğin yüzde 10’luk bir iade marjı, dağıtımı yapılan yayının yüzde 10’unun 

iadeye alınabileceğini gösterir. 

 

Hedeflenen satış miktarının üzerine bu iade marjı da eklenerek tiraj tespiti 

tamamlanmış olur. 

 

İade oranına göre tiraj tespiti: 

Gelin net satış adedi 400.000, iade marjı yüzde 10 olan bir yayının tiraj tespitini 

yapalım. 

 

   

 

 

2.3. Dağıtım Planlaması 
 

Ülkemizde yayın dağıtım şirketleri, baskı merkezlerine göre örgütlenerek bölge 

müdürlükleri, her bölge müdürlüğüne bağlı bayilik bölgeleri ve bayilik bölgelerine bağlı son 

satıcılar oluşturulmuştur. Böylece yayınlar okuyucuya zamanında ulaştırılmaktadır. 

 

Merkez, bölge müdürlükleri ve bayilikler olmak üzere üç noktada dağıtım planlaması 

yapılarak belirlenen rakamlar son satıcılara ulaştırılmaktadır. 

 

2.3.1. Merkezde Yapılan Planlama 
 

Yayınların Türkiye çapındaki tirajlarının belirlenmesi, merkezde gerçekleştirilir. 

Tespit edilen tiraj için yayıneviyle görüşülür. Bunun sonucunda merkez tarafından bölgesel 

tiraj planlaması yapılır. Böylece her bölgeye ait tiraj tespit edildikten sonra bu rakamlar 

bölge müdürlüklerine bildirilir. 

 

2.3.2. Bölgelerde Yapılan Planlama 
 

Merkezde genel tiraj tespiti ve bölgesel planlama yapıldıktan sonra bölge 

müdürlüklerine bildirilir. Bölge müdürlükleri de merkezde uygulanan metodu dikkate alarak 

bayilik bölgelerine göre dağıtım planlaması gerçekleştirir. 

 

Bölgelerde yapılan planlamalarda, yöresel özellikler devreye girer. Bu noktada bölge 

müdürlüğü ile bayiler arasında yapılan görüşmeler sonucunda bayi rakamlarının 

oluşturulması, daha başarılı sonuç alınmasını sağlar. 

 

Özellikle taşradaki ilçe bayilik bölgelerinde kurulan yöresel pazarlar, panayırlar, 

festivaller satışlar üzerinde önemli değişmelere neden olduğu için bu bölgedeki bayilik 

talepleri ayrıca önem taşır. 

  

                 Net satış 

Tiraj = ———————         

               1- iade marjı  

              400.000 

Tiraj =    —————  = 444, 445       

                 1- 0,10 
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Bölge müdürlükleri, merkezden gelen tiraj, kendi yorumu ve bayi taleplerini de 

sentezleyerek dağıtım planlaması yapar. 

 

Bayilik bölgelerine göre oluşturulan planlamada belirlenen tirajlar, yayınların bayilere 

gönderilmelerinden önce tüm bayilere bildirilir. 

 

2.3.3. Bayi Planlaması 
 

Bayi, bağlı olduğu bölge müdürlüğünden tiraj bilgilerini alarak bölgesindeki son 

satıcılara, merkezde yapılan planlama sırasında uygulanan yöntemi uygulayarak dağıtım 

planlaması gerçekleştirir. 

 

Genel tiraj tespitiyle başlayan ve son satıcı bazındaki planlamayla sonuçlanan bu 

döngü, günlük yayınlar için her gün, süreli yayınlar için ise periyoduna göre haftalık, 15 

günlük veya aylık olarak tekrarlanır.  

 

2.4. Ürünlerin Fiziki Dağıtımı 
 

2.4.1. Basılı Yayınlar İçin Zamanın Önemi 
 

Yayın dağıtım şirketleri tarafından dağıtılan yayınlar, periyotlarına göre ömürlerini 13 

saat ile 90 gün arasındaki bir sürede tamamlar. 

 

Günlük Gazetelerin Ekonomik Ömrü 

Saat 07.00 Gazetenin satış noktasına gelişi 

Saat 10.00 Gazete satışının yüzde 57–73 oranında gerçekleşmesi 

Saat 13.30 Gazete satışının yüzde 87–91 oranında gerçekleşmesi 

Saat 16.00 Gazetenin değerinin kaybolmaya başlaması 

Saat 20.00 Gazetenin okuyucu talebi olmaması ve yayın dağıtım şirketine iade 

edilmek üzere hazırlanması 

 

Günlük gazete satışa sunulduktan yaklaşık olarak 9 saat sonra güncelliğini ve 

ekonomik değerini önemli ölçüde kaybetmeye başlar. 

 

Her hafta yeni sayısı dağıtılan dergilerin ekonomik ömrü ise bir haftalık süreyi 

kapsamaktadır. 
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2.4.2. Pazara İdeal Çıkış Zamanları 
 

Bu zaman bayinin bulunduğu bölgenin özelliklerine göre değişkenlik gösterir. 

Örneğin, İstanbul şehir içi ile Tekirdağ’ı bir tutmak mümkün değildir. Buna göre 

okuyucunun gazeteye olası talep zamanı, pazara ideal çıkış zamanını oluşturur. 

 

Bu saatler göz önüne alınarak yayın dağıtım şirketlerinden nakliye araçlarının hareket 

saatleri belirlenir. Bu belirleme sırasında izlenen yol, sırasıyla şöyledir: 

 

 Okuyucunun yayın talep saati 

 Okuyucunun bu talebini karşılamak için bayinin yayınları ayrıştırma ve son 

satıcıya ulaşım süresi 

 Son satıcıya istenen saatte ulaşım için son satıcının bağlı olduğu bayiye ulaşım 

süresi 
  

 Bayiye istenen saatte ulaşım için yayın dağıtım şirketinden nakliye aracının 

ideal çıkış saati 

 Yayınevi tarafından baskı başlangıç ve bitiş saatinin belirlenmesi 

 

Yukarıdaki sıra takip edilirken yayın dağıtım şirketleri; 

 

 Bayilere olan kilometre mesafelerini, 

 Yol durumunu, 

 Bayilik bölgesinin coğrafi özelliklerini, 

 Trafik hareketliliğinin başlangıç saatini göz önüne alır. 

 

Bu oluşumlar sonucunda yayınların, yayın dağıtım şirketinden hareket saatleri, hat 

bazında belirlenerek ilgili yayınevlerine bildirilir. 

 

2.4.3. Yayın Teslimi 
 

Yayınlar öncelikle yayın dağıtım şirketlerinin bölge müdürlüklerine teslim edilir. 

Teslim sırasında matbaaların bulunduğu yerler nedeniyle farklılıklar gözlenir.  

 

Eğer matbaalar bölge müdürlüklerinin bulunduğu ildeyse doğrudan bölge 

müdürlüklerine teslim edilir ki bu yayınlar günlük gazetelerdir. 

 

Matbaaları sadece altı bölgeden birine kurulmuş olan yayınevleri ise iki yol 

izlemektedir: Yayınlar ya uçakla diğer bölge müdürlüklerine gönderilir ya da matbaanın 

bulunduğu ildeki dağıtım şirketi bölge müdürlüğüne gönderilir. Oradan da nakliye 

araçlarıyla diğer bölge müdürlüklerine gönderilir. 

 

Yayınevleri, baskısı tamamlanan gazete ve dergileri belirli prosedür içinde teslim 

etmektedir. Gazeteler her gün belirlenen saatlerde, dergiler, piyasaya çıkış tarihinden bir gün 

önce; gazeteyle verilen promosyonlar da en az bir gün önce teslim edilir. 
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Nakliye araçlarına yüklenen yayınların bayiye ulaşıp ulaşmadığı da takip edilmek 

durumundadır. Konunun takibinde denetim elemanları ve saha elemanları önemli rol oynar. 

 

Okur hareketliliğinin başlangıç saatinden önce yayınların son satıcıya ulaşması 

gerekir. Yayınların her sabah 07.00’de son satıcıda olması gerekmektedir. Böylece son satıcı 

yayınların ayrıştırılması ve teşhiri için zaman kazanmış olur. 

 

2.4.4. Bayiler Tarafından Yapılan İşlemler 
 

 Bayiler yayın dağıtım şirketlerine bayi bazında yapmış oldukları planlama 

verilerini bir gün önceden bildirir. 

 Bayi, almış olduğu verilere göre “son satıcılar” bazında dağıtım planlaması 

yapar. 

 Son satıcı ayrımlı irsaliyelerini hazırlar. 

 Yayınlar, son satıcı bazında yapılan planlamalar baz alınarak taşınabilir ağırlıkta 

paketlenir ve son satıcılar için ayrılmış olan raflarda istiflenir. 

 Yayınlar, irsaliyeyle birlikte son satıcıya gönderilmek üzere hazır hâle getirilir. 

 Son satıcı, okuyucuya ulaşımda son noktadır. Bu nedenle bayi yeterli sayıda 

eleman bulundurmak ve tüm işlemleri belirli bir zaman diliminde bitirmekle 

yükümlüdür. 

 

Son satıcılar, dağıtım şirketleri tarafından verilen teşhir standlarını da kullanarak 

yayını satışa sunar. 

 

2.5. İade 
 

Bir yazılı basın ürününün, piyasa ömrü süresince satılmayan ve yayınevine geri 

gönderilen kısmına iade denir. 

 

Son satıcı tarafından satılamayan yayınlar, piyasa ömrünü tamamladıktan sonra bayi 

tarafından geri toplanır. Yayın dağıtım şirketleri de bayinin elinde olan iadeleri toplar ve iade 

depolarına getirir.  

 

Yayın dağıtım şirketiyle bayi arasında yapılan karşılıklı onaylama işleminden sonra 

iadeler faturaya aktarılır. 
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Fotoğraf 2.1: İade edilen gazetelerin geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek kâğıt olarak tekrar 

kullanılması 

2.5.1. İadenin Önemi 
 

İade, yazılı basın pazarlamasının vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak yapılan 

araştırmalar, yazılı basın ürününün iadesi nedeniyle zarara uğradığını göstermektedir. Bu 

zararın yayına göre değişkenlik gösterdiği ancak kimi yayınlarda bir adedin satışından elde 

edilen kârın iki katı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle her yayının kendine göre değişik bir 

iade stratejisi vardır. Tiraj belirlenirken bu stratejiye göre iade miktarı uygulanır. 

 

İade stratejisi, yayının satış miktarı ve üretim maliyeti göz önüne alınarak belirlenir. 

Yazılı basın ürününün iade miktarı, ürünün maliyeti, satış miktarı ve ulaştırılan son satıcı 

miktarına göre değişiklik gösterir. 

 

2.5.2. İade Marjı 
 

Bir yayının iade marjı hesaplanırken satış noktası iade payı, bayi iade payı, bölge iade 

payı ve genel iade miktarının tespiti sıralaması izlenir. 

 

Bir yayının iade marjı tespit edilirken yayının satış potansiyeli ve o noktanın 

hareketliliği göz önüne alınarak son satıcı bazında iade miktarları hesaplanır.  

 

Her yayının stratejisine göre iade miktarı değişebileceği gibi o yayın için bölge, bayi 

ve son satıcı bazında da değişik iade oranları oluşacaktır. 

 

İade marjları, adet olarak hesaplanmakta fakat yüzde olarak ifade edilmektedir. 

 

Bir yayının iade oranının hesaplanması için şu formül kullanılır: 
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Örneğin, tirajı 500.000 adet ve satışı 450.000 adet olan bir yayın için; 

 

  

 

 

 

 

 

2.5.3. İadeli Çalışmanın Gereği ve Önemi 
 

Bir yayında, hedeflenen satış miktarına ulaşmak için mutlaka belli bir iade miktarı 

kullanarak tiraj belirlenir. Çünkü okuyucu tercih ve davranışları değişiklik gösterebilmekte-

dir. Bir okuyucu daha önce almadığı bir yayını o sayı için almak isteyebilir veya her gün 

takip ettiği bir yayını ilk kez o gün gittiği başka bir satış noktasından almak isteyebilir. İşte 

bu gibi nedenlerle iadeli çalışmak gereklidir. 

 

Bir yayının tirajı belirlenirken kullanılan iade miktarı, öngörülen maksimum iade 

miktarıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı, satışın tahmin edilenden yüksek 

gelişmesi durumunda, kullanılan iade miktarının bir kısmı satışa dönüşecek ve iade miktarı 

düşecektir. 

 

İdeal iade miktarı, yayının satış potansiyeline göre tespit edilir ve tiraj tespitinde rol 

oynar. Bu nedenle ideal iade miktarından daha düşük bir iade miktarının kullanılması hâlinde 

yayın, piyasada kısa sürede tükenecek ve “yok” satacaktır. Bu durum yayının satış 

kaybetmesine neden olacaktır. 

 

2.5.4. Türkiye’de Gazete Satışları 
 

Türk basınının en büyük sorunlarından biri de tiraj tıkanıklığı ve net satış azlığıdır. 

Gazete satışları, hiçbir dönem olması gereken düzeye ulaşmamış hatta çok gerilerde 

kalmıştır. 

 

Türk basın tarihinin başlangıcı sayılan 1831 yılından başlayarak basın hiçbir zaman 

ortalama değere ulaşamamıştır. 1927’den 1970 yılına değin, her bin kişiye satılan gazete 

sayısında artış söz konusudur. Ancak bu yıllar okuryazar oranının yükseldiği, kitle basınının 

ortaya çıktığı yıllardır.  

  

Tiraj-net satış 

İade oranı =  ——————— x   100 

Tiraj 

               500.000 –450.000 

İade oranı =  ———————— x   100 

                               500.000  

 

 50.000 

=  ———— x   100=  0,1 x100 = %10’dur. 

     500.000 
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1927’de her bin kişiye 3,2 gazete satılırken 1970’te bu oran 54,5’e ulaşmıştır. 1965 

yılından 1990 yılına kadar okuryazar nüfus oranı yüzde 48,7’den, yüzde 89,1’e yükselmesine 

karşın gazete okuma oranı yüzde 3,4’ten, yüzde 5,8’e yükselmiştir. 

 

ÜLKELER BİN KİŞİYE SATILAN GAZETE SAYISI 

Japonya 587 

İsveç 525 

İngiltere 394 

Avusturya 351 

İsrail 258 

ABD 249 

Fransa 208 

Malezya 140 

Yunanistan 139 

Meksika 133 

Türkiye 75 

 

Ülkemizdeki gazete satışlarını çeşitli ülkelerle kıyasladığımızda maalesef sıralamanın 

en altında olduğumuzu görebiliriz. 

 

90’lı yıllarla birlikte gazeteler, televizyonların ve İnternetin etkilerinden dolayı tiraj 

kaybına uğramıştır. Artık birçok okuyucu, haberi televizyondan veya İnternet siteleri, sosyal 

medya, tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarından takip etmekte, bu da gazete satışlarını 

azaltmaktadır.  

 

Gazeteler, diğer kitle iletişim araçlarıyla mücadele etmek için dinamik olmak ve 

teknolojik gelişmeleri uygulamak zorunda kalmaktadır. Bu mücadelede basının en çok 

başvurduğu yöntem promosyon uygulamalarıdır.  

 

2.6. Basında Promosyon (Özendirme) 
 

Promosyon, yayınların satışlarını artırmak amacıyla yayınla birlikte verilen ürünlerdir. 

İçerik açısından çeşitlilik göstermekte, kültürel, sosyal vb. konularda olabilmektedir. 

Promosyon ürünleri okurlara, yayın dağıtım şirketleri tarafından ulaştırılır. Promosyon, 

Latince kökenli bir kelime olup “öne sürmek, ilerletmek, yükseltmek, artırmak” anlamına 

gelir. Yazılı basın ürünlerinde uygulanan promosyon kampanyaları, satışı artırmak amacıyla 

düzenlenir. 
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Promosyon ürünleri olarak ansiklopediler, sağlık kitapları, roman türü kitaplar 

dağıtıldığı gibi bilgisayar, televizyon, tencere, tabak ve akla gelebilecek birçok değişik ve 

yayıncılıkla ilgisi olmayan ürün de dağıtılmıştır. Bir dönem iş çığırından çıkmış, gazete 

alıcılarının birinci amacı promosyon ürününü almak olmuştur. Gazete alıcıları okumak için 

değil, kupon biriktirmek için hiç açıp okumadığı gazeteleri satın alır olmuştur. 

 

Bir kültür aracı olan yazılı basın ürünlerinin, promosyon aracı olarak kullanılması 

özellikle ülkemizin promosyon çılgınlığı yaşadığı l990’lı yıllarda çok tartışılmış; bazı 

okuyucular bu durumu protesto ederek promosyon veren gazeteleri almamış, bazı 

okuyucular da bu durumdan hoşnut kalarak evinin eksiğini gazete kuponları biriktirerek 

tamamlamıştır. 

 

Özel reklam pastasından daha büyük bir pay almak savaşı gazeteleri tiraj artırmak 

amacıyla çok masraflı hatta yıkıcı bir promosyon savaşına yöneltmiştir. Böylece “lotarya”ya 

da “kupon gazeteciliği” doğmuştur.  

 

Promosyon kampanyaları sonucu, bazı gazeteler milyonun üzerinde satış yapmışlar 

ancak okuyucunun zayıf nitelikli oluşu nedeniyle, promosyonun bitmesiyle eski tirajlara 

inilmiştir. Çok yoğun promosyon kampanyası yapılan, böylece ülke genel satışının ilk kez 

beş milyona ulaştığı 1990 Aralık ayı ile 1991 Ocak ve Ekim aylarının karşılaştırması 

aşağıdaki gibidir:  

 

 Güneş Hürriyet Milliyet Günaydın Tan Sabah 

1990 

(Aralık) 
65.000 604.000 510.000 184.000 125.000 960.000 

1991 

(Ocak) 
57.000 603.000 650.000 170.000 111.000 879.000 

1991 

(Ekim) 
20.000 593.000 416.000 71.000 80.000 743.000 

 

Yaşanan olumsuzluklar ve bu promosyon çılgınlığı sonunda yapılan yasal 

düzenlemelerle, gazetelerin vereceği promosyonların türüne sınırlamalar getirildi. Buna göre 

artık hediye (promosyon) kampanyalarında, kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster 

sözlü veya matematik bant (kaset) veya optik disk (CD, VCD) gibi süreli yayıncılık 

amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürün veya hizmetler dışındaki başka ürün ve hizmetlerin, 

“ikinci ürün” olarak verilmesi engellenmiş oldu.   
 

2.6.1. Promosyon Türleri 
 

 Günlük promosyon: Gazete ve dergilerin ilgili sayılarını almak suretiyle 

okuyucuların almış oldukları hediye ve ürünlerdir. 

 

 Uzun süreli (kuponlu) promosyon: Okuyucuların gerek yayımlanan bir 

bölümü (kupon bölümü), gerekse gazete logosunu (gazete başlığı) belirli bir 

süre düzenli olarak kesip biriktirmek suretiyle elde ettikleri hediyelerdir. 
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2.6.2. Promosyon Uygulamalarının Ortaya Çıkış Nedeni 
 

Diğer kitle iletişim araçlarının rekabeti, ekonomik şartlar, kültürel ve içeriksel sorunlar 

dünyada basın sektörüne önemli kayıplar verdirmiştir. 

 

Yazılı basının kullandığı, çeşitli promosyon uygulamaları ve kampanyalarının çıkış 

nedenleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Diğer iletişim araçları ile rekabet (haber ve reklam rekabeti) 

 Gazete satışlarındaki durgunluk ve gerileme 

 Artan maliyet giderleri (personel, kâğıt kalitesi) 

 Teknolojik yenilikler (baskı, matbaa) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak tiraj hesabı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tiraj, iade ve net satış adedi ilişkisini 

analiz ediniz. 

 Tiraj belirlemede etken faktörleri güncel 

örnekler vererek sınıf içerisinde tartışınız.  

 200 bin adet basılan, 198 bin 500 adedi 

satışa sunulan ve 50 bin adedi iade 

olarak alınan bir gazetenin net satış 

oranını hesaplayınız. 

 Hesaplama yaparken dikkatli olunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tiraj, iade ve net satış adedi ilişkisini analiz ettiniz mi?    

2. Gazetenin net satış oranını hesaplayabildiniz mi?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 35 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gazete, dergi, kitap ve benzeri yazılı basın ürünlerinin bir basılıştaki baskı miktarına 

ne denir?  

A) Baskı adedi 

B) Tiraj 

C) Net satış adedi 

D) Yayın 

 

2. Gazetelerin gece baskısı tamamlandıktan sonra ülkenin gündemini etkileyen önemli bir 

olayla (seçim, maç vb. sonuçlar) ilgili yeniden baskı yapmasına ne ad verilir? 

A) Yıldırım baskı 

B) İkinci baskı 

C) Son baskı 

D) Ekspres baskı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tiraj belirlemede etken faktörlerden biri değildir? 

A) Promosyon getirisi 

B) Taban satış adedi 

C) Özel günler 

D) Matbaanın kapasitesi 

 

4. Bir gazetenin ekonomik ömrü hangi saatte tamamlanmış olur? 

A) Saat 07.00 

B) Saat 11.00 

C) Saat 16.00 

D) Saat 20.00 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi promosyon uygulamalarının ortaya çıkış nedenlerinden biri 

değildir? 

A) Okuyucunun talebi 

B) Diğer iletişim araçları ile rekabet  

C) Gazete satışlarındaki durgunluk ve gerileme 

D) Artan maliyet giderleri  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Dünyada en çok gazete okunan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkiye 

B) Japonya 

C) ABD 

D) İsveç 

 

2. Tirajı 100 bin, satışı 90 bin olan bir gazetenin iade oranı yüzde kaçtır? 

A) Yüzde 15 

B) Yüzde 20 

C) Yüzde 10  

D) Yüzde 25 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi elden dağıtım / abonelik sisteminin gazeteler açısından 

avantajlarından biri değildir?  

A) Okuyucunun gazetesine erken saatte kavuşması 

B) Gazete satışlarında istikrar sağlaması 

C) Kötü hava şartlarında da gazete satışının aksamaması 

D) İade miktarının az olması 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Yayının gece baskısı tamamlandıktan sonra gündem dışı gelişen ve kamuoyunda çok 

büyük ilgi görecek olaylarla ilgili ilk haberi duyurmak amacıyla…................yapılır. 

 

5. Gazete ve dergilerin ilgili sayılarını almak suretiyle okuyucuların almış oldukları 

hediye ve ürünlere  …………….         …………………..    denir. 

 

6. Bir yazılı basın ürününün, piyasa ömrü süresince satılmayan ve yayınevine geri 

gönderilen kısmına ………………  denir. 

 

7. Bir yazılı basın ürününün tirajı ile iadesi arasındaki fark o ürünün ………  …….   

belirler. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

8. (   ) Türkiye’de promosyon gazeteciliğinin en çok uygulandığı yıllar l980’li yıllardır.  

 

9. (   ) Yayınların her sabah 09.00’da son satıcıda olması gerekmektedir. Böylece son 

satıcı yayınların ayrıştırılması ve teşhiri için zaman kazanmış olur.  

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. (   ) Sadık, düzenli alıcılar, seçtikleri yayına ve satış noktasına sadık olan tüketicilerdir. 

İdeal gazete alıcılarıdır.  

 

11. (   ) Pazara sunulan miktara tiraj, okuyucunun satın aldığı miktara da net satış denir. 

 

12. (   ) Basılı bir yayının, yayınevinden okuyucuya doğru hareketinde izlediği yola, 

dağıtım kanalı denir.  

 

13. (   ) Grosmarketler ve kitabevleri dergi satışları açısından önemli satış noktalarıdır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Abonelik 

5 Japon Sistemi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 Ç 

4 D 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 Yıldırım Baskı 

5 
Günlük 

Promosyon 

6 İade 

7 Net Satışını 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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