
Kurgu Dergisi
S: 11,313 - 325, 1992

GAZET'E ENDÜSTRIsiNDE TEKNOLOJI KULLANIMI

Ar. Gr. H.IU ıbrahim GÜRCAN"

GIRiŞ:

Guterıberq ile yazılı Jkelimelerin~itlesielboyutta 'Üretimi, tel~nik

açıdan müm~ün olmuştu. Guterıberp'Ie birlikte ibaşlatabileceğimizbu,
basım teknoloji tarihinde, ilIk basılan ürünler Ikitaplar 'olmuş, gazete
ve derginin basımı daha sonralan ,g'erçelkleşmişti.

Gazete endüstrlsl. teknolojik açıdan dünya çapında değişiikliıkler

göstermelkte, eski basım 'makinaları terkedilerek. bllqlsayarh ve
otomatilk cihazların !kullanımı yaıygınlaşmaktadır. Yeni makinalar, ga
zete üretlrnlnde kaliteli baskı ve de en Önemlisi gazete hazırlanması,
ve basımı işlemlerinde süretterttırmsktadır. Gelişmiş ülkeler, Ko
münist ülkeler ve 3. Dünya ülketeri. ,gazete endüstri s·indeki bu gıeliş

melerden doğ,rıudan etkllenmektedlrler. Telk:nolojiik değişilkliikler, gıa

zete endüstrlslndekt talepleri, bu taleplere '9'öre maıkina ve techt
zatın donatılmasıını, binaların yapısal özelllklerlruvqazetelerln yöne-

. tim biçimlerini ve performanslarını ~tlkilemeıktedir (1). Burada, ıga

zeteendüstrisindeıki 1980 sonrası gelirşmeleri ele alarak Japonya,
A:B.D. ve ,ingiltere'dekigazetelerdelki teknoloji kullanımına değini
iecektir.

(") [letişim BiI'imleri Faıküllesi Araştırma GörevHsi
(1) Peter Dunnett. The World Newspaper Industry, (London: Croom Helm, 1988),s.t,
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Teknolojide, üçgelişme,editıörlerin daha çekici ve renkli gaze
teleri, daha çabuk olaralk ve uygun bir fiyıata üretmeslrıl sağlamıştır.

Bu gelişmelerden blrtncisl, s'OğlU1k dlzql ve ofset baskı işlemindeki

geli'şmelerdirve bu geliışmeler, ürettm aşamasındaki zaman ve para
tüketiminin önemli oranda azalmasıru sağl'amıştır. Eslki sıcak metal
dizgi IşlemındeItsss'lere Ikadar kullanıldı], edltörler, gazetenin bas
krya bir an önce yetiştirilmesinde oldlUi~ça fazla zaman harcamaktay
dı. Bug1ün ise edttörler, "üretimdeki zulümden" olduıkça kurtulmuş

lardır. Editörler. daha iyi ve kalltell haberler üretmek için daha fazla
zamana sahip olmuşlardır.

Telknolojik gelişmelerden ilkincisi, haberi bllqlsayarla yazma ye
video display terminal {VlDl) üzerinde düzeltme/ıkontrol etıme, habe
rin hazırlanmasındaıkihızı arttırrnış ve onun maliyetini de azaltmıştır.

Bu sistemle muhabirierin ve edrtörlerin, 'gazete ena bilgisayarına

doğrudan giriş sağlamaları mlÜimlkıün olduğu için önem taşımaktadır.

Birgazeteci, haberini bir terminalde yazar; editör kendi terminalin
de haberl jcontrol eder ve sayfa düzenleyicisine alktarır. Sayfa dü
zenleyicisi, gazete sayfas ın i oluşturarak doğrudan elektronik dizgi
makinasına veya laser ıkalıp maıkinasına ,göndererek gazete sayfası

nın tam sayfa ,çılktı1sını alır. Bu işlemler başlamadan önce, Linotype
operatörleri muhabirierin haberlerini tek tek sıcek dlzqlde dizrnek
teydiler ve bu da giderleri arttırdığı ıgibi ıgazetenin zamanındabası

mında da gecikmelere neden olabilmelkteydi.

Teknolojideki gelişmelerin üçüncüsü, "paqlnatlon" denilen elekt
ronilk sayfa düzenleme slsternlert ortaya çliktl.Bıu sistemde. gazete
nin tüm sayfalarını VOT ekranı üzerinde -bllqlsayarden yararlanarak
elektronik olarek sayfa düzenlemesinin yapılmasını ifade etmelkte
dir. Pagination sistemleri oldukça pahalıdır ve teıknik ola'raık kornp
Ielks bir işlemdir, bu yüzden daha yavaş ya~gınl,aşmıştır. Fakat bu
sistem. üretim Işlemlndekl birçok aşamanın ortadan kalkmasrru sağ

ladığı gibi zaman ve para tüketiminden de büy'Ü'k kazanç im/kanı ya
ratmıştır (2).

GAZETENiN FiziKSEL ÜRETIMi:

Son 20 yılda gazete üretimiışlemlerinde pekçok değişiiklitkler

oldu. Ya\kla.şıık )l'Üzylldan bu y,ana.endiüstridelki IgeHşmeler daha bir

{21 Conrad C. Fink, Inside the Medla. (New York, London: Longman, 19901, ss.
95-98.
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hız ıkazanmı'ş 'olsa da 1960'lardanitibaren hasım 'sektöründeki ge
llşmelerln çOk daha fazla boyut kazandığı ,gıörülımelkteıdir:

Son 10 yıldır ise tyıpesetter maıkinalarının g.azete kuruluşların

dan emelkliye sevkedilmesi ile bugıün AJBJD.'de tyıpesetter makina
larla dlzqlal yapılangazete 'kalmermştir. Ofset basksun keslp-yapış

tırmaya ı(pikaj-montaj) dayanan işlemleri yavaş yavaş yerinielekt
ronik sayfa düzenlemeye bırakmış; artı/k gazete sayıfaları, gazetele
rin yazı işlerinde, bilgisayarlarda yapılmaya başlanmıştır, Yazı Işleri

ile baskı odası ara-s ındaiki ilişıki bularuklaşrnış, yani yazı işleriile

baskı birimi arasındaıki iletişim bllqlseyarlarla yapılmaya başlanmış;

muhabirler veeditörler, kendi göırevlerinin dışında dizgi ve sayfa
düzenleyicilerin de görevlerinin bir kısrnrm üstlenmişlerdir (3).

SıCAK KURŞUNDAN BiLG-iSAYAR 'cHip'LERiNE...

18'90'I·ardan başlayan Linotype makinalarında dizgi işlemi, gaze
te ve dergi dizgiciliğinde ıg,erçekten büyük bir çığır açmıştı. Ancaik
gelişen teknoloji karşısında. Linotyıpe, Teletyıpesetter maklnalarına

uyarlanmış; ama bilgisayar ve elektronik dünyasındaıki ıgelişmelerin

basım endüstrlalne aktarılması ile Linotyıpe devri ,artı/k süresini ta
mamlamıştı. Linotype, icad edildiği t886'dan 1965'li yıllara kadar
dünyanın hemen tüm ,gazeteleri tarafından fonıksiyonel olaralk ıkul

lanılmışn. Linotyıpe d iZıg i malkinalarının ikullanıldığı dönemde blr ,ga
zete üretimi şöyle Igerçekle'ştirilmeıkte')1di:

Muhabirler haberlerini daktllolarda yazaraık editöre teslim et
mekte; editör de haber Ikağıdı üzerinde gerekli düzeltmelerl yaparalk
sayfa d'Üzenleyiciyegöndeımekte; sayfa düzenleyici, sayfa mode
lini çizerek dizgi için gerekli ,dizgi bllqllerlnl (punto, karakter, satır

genişliği gibi) haber kağıdının bir köşesine yazrnektaydı. Haber ka
ğıdı daha sonra baskı atölyeslne gönderilmekte, burada iıki tür iş

lemden birine tabi t'U~ulmaıktaıydl: Halber, ya tinotype sıcak dizıgi

makinalarında satır olarak kurşun dlzqlsl yaoılrnakta, veya teletype
setter dizgi makinasında şerit hallndekl ıkağıt rulosunun üzerine de
Iilldi ıkodlarla haberin diz:gisi ya'Pılma1ktaydl. Bu dellkll şerit. daha
sonradan Linotype malkinasına ıbağlanaraık satır halinde kurşun diz'gi
elde edilmeıkteydi. De/ilkli şerit olarak haberin dlzllmesl, dizilen ha

(31 J'im Willis,Survlvlng In the Newspaper BusineSs, (New York: Proeger, 1988),
s. 110.
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berlerln teleks makinalarından başka yerlereqönderllrneslnl ve baş

ka yerlerdeki muhabirierden gelen haberlerin dlzqlalrıin yeniden ya
pılmadan doğrudan delikli şerltı Linotype'a bağlayarak kurşun dlzql
alma imkanı vermiştir. Bu suretle zamandan da tasarruf elde edil
miştir.

Satır halindeki ıkiurşun dizigi parçaları, bir Ikazana, sayfa rnlzam
pajına ,gıöre yerleştirtlerek bu Ikazandaıki kurşun yazıların karton
matrlksf alınmaktavdı. Bu matrlkse ise sıcak ergimiş kurşun dÖlkiü
lereık rotatif baskı makinası için yan silindir şeklindeki kurşun basıkı

kalıbı elde edllrnekteydl.

1970'lerde ise bazıgazetelerin optik karakter ,okuyucu lOCrR)
denilen scaonerleri kullandıkları ıgörülmektedir.'Bu yöntemde, mu
habirler, haoerlertnttek tip daktllo maıkinalarında temiz bir şekilde

yazmakta, editör haberi inceleyerek sayfa düzenleyiciye qönderrnekte,
sayfa modeli oluşturulduktansonra ise haber optik karakter oıkuyıu

cu makinalarda elektronlk olarak okunarak. di:zıgi maıkinasına gönde
rllrrıekteydl. Bu suretle, haber ve yazıların yeniden dizilmesi işlemi

yapılrnarnakta ve bu da gazeteler açısından zaman kazancına neden
olmaıktayıdı. N1e var Iki, bu yöntemin kendineözgü sakıncaları vardı:

Muhabirier, haberlerini çok temiz bir şekilde yaomak mecburiyetin
deydiler. Editörler ise .gerekli düzeltmeleri haber !kağıdı üzerine ge
nellikle yazarnamaktaydılar, ıçünıkü OOR makinası, ikağıt üzerindeki
işaret veçizıgileri de değerlendirdiğinden haber metninde bozuk
luklar oluşaollmekteydl.

Foto-dizq! makinalarının 1960'11 yıllardagelişimi, gazetelerin diz
gisi açısından büyülk rahatlama sağlamıştı. Foto-dlzqi makinaları,

Linotype dizgi makinalanrıa giÖre, hem daha süratll idi. ve hem de
Llnotype'dekl gi:bi satırların ikarıştırılmasını önlüyordu, daha sessiz
ve sağlık açıısından daha güvenli makınalardı.

Fotoğrafiik dizginin doğuşu ve ofset baskı yöntemine uyarıan
ması ile blrllkte, basın sektöründeki gelişmelerin daha bir hız 'ka
zandığı gıörülmüştür «4). Foto-dlzql makinalarından alınan fotoğrafiık

'kağıt çılktılar, savta modeline ıgıöre bir kartıona yapıştırılmaıkta ve
bunun filmi çekilerek ofset baskı için kaljb. alınmaıktaydı.

Teknoloji, basım ve g.azetecilik 'end'Ü'strilerindeiki değiışilkliğin

ana mororu olmuştur. Bilgisayarlar, üretimin bütün aşamalarını et-

(4) c.q.e .• ss. 110-111.
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kilemlştlr. Uydular, bilgisayarlar, fiber optlkler, laserler, yeni mü
rekkepler ve yeni kağltl'ar, hepsi buendiüstrHer açısından bü~ülk

önem taşımaktadır.

BıUgiÜn~ü basın ve basım endüstrisindeıki teknolojtk boyut, bilgi
sayar veelektroniktelkig'eli'şmelerin bir yansjmasıdır. Günümüzde,
bllqlsayarlann foniksiyonel olarak kullanıldığı yazeterel'de \dlzql ye
pilkajfmontaj Işlemler] tarihe 'karışmış ve bu işlemlerin yerini yuka
nda değlnllen pagination [elektronik sayfa düzenleme) sistemleri
almıştır'. Hatta masa-üstü yayımcılılktaki ve kişisel bilgisayarlarda'ki
gelişmelere 'bağLı olarak qazetelerde bilqlsayar ıkullanımı yadsına

mayacak bir gerçe1k olmuştur.

Güniimüzde blrrnuhablr, şehir içinden veya şehir dışından olsun,
haberini artık dalktilo ile kağıda yazrp editörüne teslim etmek yerine,
gazete'sindeki ana bilgisayara bağlı bilqlsayannda veya şehir dışın

da ise dizüstü bilgi1sayarında yazarek, haberini gazetesinin ana bilgi
sayarına telefon hattını I~ullanaraık transfer edebllmektedir. Editör,'
gazetenin ana bilgisayarındaiki bütün haberlerin listesini ıkendi bilgi
sayarında 'inceleyerek, letediğ! haber veya yazıları bilgisayarına ça
ğırıp gerekli düzeltrne ve kontrolleri yaparak, bunları sayfa düzen
leyicinin bilgisayarına aktarmaktadır. Sayfa düzenleyici,editörün
kontrol ettiği haber, yazı, ilan ve reklamları qazete sayfesına elekt
ronik olaralk yerleştlrmekte, haberlerin fotoğraf ve i llüstrasyonlarm i

da ıgazete~ scannerinde tarayarak bunları eayfalanndakl jıerekll yer
lerine elektronik olaiak yapıştırmakta ve en nihayetinde de elektro
niık laser Çı1ktı maklnasmda ,gazetenin tam sayfa film çılktısını almak
tadır. Bu aşamada, film çjktıs: yerine, doğrudan baskı kalıbı almak
da müm1kıünd'ür.

1986 yılında bir muhabir, haberini ve fotoğrafım gazetesine, bil
gisayarından telefon hattı ile ,geçtiğinde, haber ve fotoğraf ilki saat
ten dahakısa bir eüredevqazetenln bölge sayfalarında değişik bo
yutlarda yeralsbllrnekteydl. Öyleıki, gazete baskısında abonelerin tek
tek isimlerini dahi gazete üzerine basmak da llliüm1kıündlÜ.

Teknoloji, qazetelerln di'ğe1r ralkip iletişim araçları ile ıkar ve
, zarar durumlarını da etkilemiş bulunmaktadır. Yeni teknoloji, gazete

endüstrisinin !bütün bölümlerini daha etkin. halegetirmiştir. Daha
ertlkin birgazete endüstrisi, .1980'lerde;ki' rakiplerine daha etkin ve
daha iyi bir durum sergilemesi gerekımektedir; u~du (satelllte) ya
Yl'ncılığı, kablolu -tv., video kaset kayıtları, vldeotext, teletext ve
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kişisel bilgisayarlar son on yılın günlük alelade oleylanoimaya baş

larruşlardır. Bunlar ve geleneksel medyalar, mevcut piyasayı etıki

leyerek 9'azete endüstrisini olgunlaştırmışlardır (5).

Yeni teknolojinin gazete üretimi içerisindelki kullarumırun goru
nüretkllerlnt üç alanda gıörmek mÜmlklündür. Btrlnclsl, bilgisayarlar
gazetelerin işletme fonkslyonlanrun Ifaturalema, maaş bordrosu. mal
sayımı ve diğer muhasebe Işlemleri gibi) yaıpılma'sınaya'rdımetmek
tedir. Bu bağlamda ,gazeteter, teknolojiyi diğer işletmeler ile aynı

yöndekuii anrnaktad i rıar.

Teknolojinin iikinci alanı ise gazetenin baskıya hazırlık aşaması

olan dlzgi, kamera/renik ayrırm ve Ikalıp 'birimleridir. Gazetelerde
baskıya hazıırlık işleminin 1970'Ii yıllardan ltlbaren dramatik biçim
de rnallyetl azalmaya başlamıştır.

Teknolojinin üçüncü alanı ise, yazı işlerindeklÜ'çıülkilan ve rek
lam işlemlerinde front-end sistemlerinin kullanılrnasryla birlikte bü
yük değişiıkliıkler göstermiştir; sistemden yazıların .girilme~si, di~gi

lşlernl için hariçten bir çaoa sarfedilmesini gerektiırmemektedir.

Front-end'de1ki·gelişmeler,maliyeti azalttığı gibi üretimdeki verim
liliğli de yü1klseltmiştir (6).

Teknolojiye bağlı olaralk gazeteler, Içeriklerini elektronlkten ya
rarlanaraık belirlemeıktedirler. Yeni tletlşlm araçlan 'karşısında yer
lerlnl sağlamlaştırımalk isteyen Iklüçü1k börqesel gazeteler, tekniıkle-'

rin'i daha fazla geliştirımişlerdir. Büyüık gazetelerin de buna ayak
uydurması kaçınılmaz bir olayıdır (7). Ancak aşağıda anlatılacağı üze
re, büyıülk gazetelerin yaptıkları yatmmların bıüyıü'k olması sebebiy
le, geHşen teknolojllertn alımı geci'kmelkte veya rotatlf baskı malki
nalarının tlekso baskıya dönüştürülmes! çabalarryla büyük ,gazeteler
yaptıkları yatırımlardan a'zami seviyede yararlanmak Istemektedir
ler, Bıu durum da büyük gazetelerin, teknolojlrıln biraz 'ger.islnde
ka,ltdığl lzlenlrnl doğurmaıktadır.

(5) Peter J.S. Dunnett, The World Newspaper Industry, (London: Croom Helm.
1986), 5.1.

(6) IBenjamin M. Compcine, The Newspaper Industry In the 19805, (New York:
Knowledge lndustrv Publlcottons, 1980),5. 113.

(7) Oktay Kur1tböke, "iletişim Teknolojilerinin Genel Görünümü", Kitle Iletişim

Tekniklerindeki Gelişme ve Yazılı Basının Geleceğı, (ılstanbul: Hürriyet Vakfı

IEğitim Yayınları No: 2, 1982), 5. 9.
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A.B.D.~DE GAZETE TEKNOLOJiSi

Günlük ve pazar günlÜ yayımlanan gazete~er, dünya gazete en
düstrlslne hakimdir. 1985'de A.ıB.O.'de 'Ylüzde 80 oranındaıki ga~'ete

günfrü1k olarak yayıml'anımaiktaydı. Ayrıca AıB.O. ve Batı ülkelerlndekl
gazeteler de dünya gazete endüstrisiine haıkim durumdadırlar (8).

1980'le1rin başında, A.ıB,O.'deki tüm "günlıüık gazetelerin Yalklaşlik

yüzde 7S'i oiiset baskı yöntemiyle basılwordu: faikat bu gazeeteler
den pekçoğu orta ve IküçlÜlkö·lçekli günlük g'azetelerdi, ve aslında

A:B:D.'delki toplamgazete tirajımn yıü~de 42"sini ofset yöntemle ba
sılan gazeteler oluşturmektaydr. 1987'de A:NiPA (ıAmeriıkan Gazete
Yayımcıları Birliği - American Newspaper Publishers Association)'
mn yaptığı blr araştırmada, 1980 haşlarındekl durumdan fazla bir
fanklılılk oluşmamiş. A,BJO. ve Kanada'daki günlük gazetelerin YlÜz
de 35'inin hala tlpo baskı veya Helkso baskı yöntemtyle basıldığı

tesplt edilmiştir (9).

Ofset baskı yöntemi 191(iO'laııda yaygıınca ıkullanılmaya başlamış,

arıcek 1970'Ierde .ofsete dönüşüm yavaşlamış ve bunda etken olan
sebeplerln başında, büyük tirajlı gazetel'erin. rotatlf baıSıkı maklrıa
Iarına yatırdııkları rnllyonlarca dolardan hk anda vazqeçrnemelert ve
bu yüzıden bu gazetelel1den bazılarının hala rotatlf malkiinalarda ba
sılması gelme1ktedir. Başlka bir etken Ise, ofsetle basılan 'gazetele
rin okuyucu ellerinde, tlpoyaqöreçokdeha fazla mürekıkep izi bı

ralkıması ve ofset baskı anında, tlpoya/rotatlfe göre çok daha fazla
oranda kağıt zayl iedllmesl ofsete dönüşümiil yavaşlatan -etkenler
olmuştur. Bununla birlilkte, bazı makina üretiici flrrna, gazetelerin
kullandıkları rotatlf baskı makinalarını flekso 1(10) bask i rnaklnasına

dönüştürmektedirler. 1987'de, I.A!BO'delki 'bÜ1ıün basım işlemlerinden

sadece yüzde 16',sl flekso lle yapılmıştıır. AlBO'delki bazı gazeteler,
örneğin Mlsml Herald. Washington Post ,gilb/i, 1987 yılında flekso
baskı yöntemini denemekteydı: fakat diğer bazı gazeteler flekso
baskıda denemeleri bltirerek bu yöntemi uygulamaya geçirmişlerdi.

Bu deneme sonuçlarına göre. diğer bazıgazeteler de. örneğin, San
Franclsco Examlner ve San Franctsco Oronlcle gibi, flekso baskı

malkinaları satın almaya başlamışlardı (11). Mineapolis Star and

(81 Peter Dunnett, y.g.e., s.3.
(9) /J:im Willis, y.g.e.• s, 113.
(10) Fleksoba'sıkı: Web ba~kı maıkinoamdo, fotopolimar kalıp kuBanaraık doğrudan

yüksa'k bas'kı (tipo basJkl).
(111) Jim Willis. y.g.e.• sis.. 113-,114,
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Trfbune gazetesi. AJB.:D.'de ilk olaralk tam sa~a elektronik düzen
lemeyi uyqulayan gazete olmuştu. Wall Street Journal gazetesiiıse

Florida baskısmm tümünü uydular aracılığı ile Massacbusetts'e ak
tararalk Florida'dakl tesisini 19 iki'şlj ile çalıştwmayı başarrruştı (12).

ANPA'nin 1991'de yaptığı yıllıık araştırmaya (13) göre, gazete
şirketleri yeni bina yapıırnları, telekorrıünlkasyon ve diğer eıkıiıpman

lar için 1.'3 milyar dolar yatırım yaprnışlardır. Gazete yaıyımcılaırı.

yeni ektpmen ve bina yapımı lçln 1990'a oranla biraz daha az para
harcerruşlardır, fakat yine de bu 1 milyar dolar elvarında qerçekleş

miş~ir.

Gazetelertn yaşamı, ttrajlarırıa ve reklam ,gelirlerine bağlıdır.

Gazeteler, yapacekları yatırımları. alac aık iarı yeni teknolojiyi, tlra]
larına bağlı olarak sahip olacaklanna gö~e, tijın, gazetelerin yapa
cağı yatrımları doğrudan etikilediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Oysaıki A;B.D.'dekigazete tirajlarının diğer ülkelerle karşılaştırıldı

ğında 19. sırada bulunduğu ve A.ıB ..o.'deki 1000 kişiden 268 kişiye

gazete düştüğü görülecektir (Tablo: 1):

Tablo: 1
Gazetle tiı1a,Uarının bazı üJ,ke'er~eki durumu

1. Japonya
2. Batı Almanya
3. LJieohtenstein
4. Flnlandlya
5. lsveç
6. Norveç
7. Sovyetler Birl1iği

8. fiızlanda

9. ingiltere
10. Monalkıo

11. A.iB.D.

Günlük
gazete sayı/sı

125
39
2
67
99
82
724
4
108
2
1687

1000 Kişiye

Tlra] (bin) düşen gazete sayısı

57380 562
9199 550
15 536
2599 535
4340 521
2071 501
116096 422
113 469
23206 414
11 408
63263 268

Kaynak: Conrad C.Fink. Inside the Medla, (New York. London: Longman. 1990); s 103.

(12) Oktay Kurtbake. y.g.e .• s.10,
(13) Presstime, (The Journal of the American Newspoper PubHshers Assoctctlcn,

[May 1992).
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BOYOK BRiTANYA'DA BASıN EN,DOSTRisi

Büyük Britanya'da teknolojiningazetelere uygulanma,sı aşama

sında, teknolojiye karşı, çalışanların vel'diğıi mücadeleleri göııme1k

mümlkündlÜr. Büyıülk Brltanya'da teknolojlrtln gazetelere girmesi 01
dukça zor olmuş ama zor mücadeleyi teknoloji kazenrmştır.

Büyük Britanya'daiki Fleet Street olarak adlandırılan ve ulusal
basın kuruluşlannın bulunduğu yerıdeki basım sendıkalen. teknolojik
gelişmeler karşısmda işsiz kalan işçileri savunmak amacıyla, tekrıo

Iıoji yatırımına engelolmaya çalışmalarına rağmen, bilgisayar tekrıo

Iojisl, buglÜn gazete 'Üretiminin hemen her aşamasında fonksiyonel
olarak kullanılmaya başlanmıştır.Teknolojinin Ikazaındlığı mücadele so
nunda, gazeteler Fleet Street'ten ayrılarak, Londra'nın banllyölerin
delki daha modern testelere taşınmışlandır.

Britanya ulusal basınında teknolojiye uyumda ilk örnek, dlzql iş

lernleridir. Bu alanda en dramatik değişimler ,üretim yönteminde ol
muştur ki bu eski kurşun dizıginin yerlnl almış bulunan ~o1ioğrafil~ diz
ginin ürünü olan foto-dlzqi film veya kağıtlarıdır. Fotoğrafiık çıkış ve
bilgtsayarjelektroniık teknolojinin malkinalara uygulanması ve geliş

mlş sayfa düzenleme sistemlerlnln sayeelnde Britanya ulusal bası

nı yeni teilmolojiyegeçmiştir.

Büyük Britanya'da Nqttinglham Evening Post gazete,si 1976'da;
The Times gazetesi ise 1978'de "doğrudan giriş" (bilgisayar termi
nali ile haberl-yazryı dizgi makinasına aktarrna) ststernlertra kullan
maya başlamışfardır (14);

1986'dan itibaren Daily Teie'g,ra'ph, sıcak diZigiyi bırakarak foto
dizgiye ge'çmiş ve bu gazetenin Manchester'deki matbaası da, büyüik
retatıf baskı makıinaları gilbi olan, saatte 60 bin adetgazete basa
bilen we'b-ofset basıkı rnaklnalarınm yeni modellerini ilkkullanan
ulusal g,azete olmuştur (15).

1983'de ingiltere ve Galler'deki yalklaşlık 200 gazeteden 130'u
foto-dlzql kullanıyordu. Bunlardan 80'i web-ofsette, diğerleri ise fo
topolimer kalıp kullanılan rotatlf baskı makinalarında basılıyordu.

Britanya'daki 75 akşam qazetesmden 42"si ise rotatlf makinalarda

(14) Myra Macdonald, Press Studies in Scotland, (Glasgow: SCET. J983), ss. 2'2-23.
(15f F.W. Hodgson. Modern Newspaper Ed'iting and Productlon. (London: Hetne

rnonn, 1987). s, 10,
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basılmektaydı. 19183'de Fleet Street'teki 9 gazete (Dalily Mirror, The
Times, Financial Times, l;ihe Guardları. The Observer, Sunday Times,
Sunday Mirror, Sunday People ve Mail on Sunday) bütün sayfelan
nın di~1 işlemlerini foto..cJizgi makinalarında hazrrlamektaydılar. Bu
gazeteler fcto-pollmer kalıplar kullanılarak rotatif rnaklnalanndaba
sı Imaktaydi lar (16).

Büoyük Britanya ve diğer ülkelerdeki basım endüstrisinde'ki de
ğişiklikler bazı sorunları da beraberinde gündeme getirmi'ştir:

• ,Britanya yerel basını, halihazırda ilk elektronik gazetelere
(lbilıgi1sayarlı dizıgi velaser kalıp sıstemten ile) sahip olmakla övün
mesine karşın The Times gazete,sinde. bil'gisay.arla1şma, di~i odasın

daiki 40 lşçlnln lşalzkalmasma yol açmıştır.

• Yoriksihire'daıki, ül1kenin en büyük basımevlerinden biri AJB.O.'
delki bir kardeş şirketi ıile uydu bağlantısıkuraralk, Kuzey Amerika'
da basılan bir haftalıık del"iginin Britanya'da da baaılrnası imkanı ya
ratılmıştı. Burada bürolardan telefen bağlantısı ile haber geçilebil
melktedir. Bu suretle, bir derginin değişik ülkelerde yayımlanma'sın

daki coğrafi uzaıklıık artık sorun olmaktan çıl\~mış oluyordu.

• Bıü'YÜıkBnitanya'nın en büyülk bastrn g,ruplarından birisi (:ki ya·
yımcılılk, televizyon ve data yörıetlml -manaqement- tle ilgileniyor),
üreteceği sözlüklerl, üretim Için yabancı bir ülikeye gıönderme,k zo
runda kaldı; zira Britanya'da hiçbir firma heniÜz, kitap formunu man
yetlik bant üzerıne bu sözlüğü üretme kapasitesine sahip değildi.

• 1980'e kadar, 8 yıl' Içinde, Brıtaınya'daki basım endüstrisinde
üretim 'YÜzde 6 oranmda artmasına karşın, işglÜCü yıü~de 11 oranın

da azaltılmıştır.

• ıBugün, Finla1ndiya, Fransa ve A.B;D., belli başlı telekomünl
kasyon. basım, radyo, sinema ve televizyonun kuşattığı rnedya kü
melerine sa,l1iptir (17). Bu da basında tekelleşme sorununu günde
me getirmektedir.

Bnitanya'da 1974 yılında 6 şirket, günlülk ve pazar günleri ya"
yımlanan bütün gazetelerin yüzde 80'njni kontroledfyorlerdı: yani,
bu 6 şlrket Britanya Ba'Bını üzerinde söz sahibiydi. Bu şirtketler:

(16) F.W. Hodgson, Modern Newspaper Practlce, (London: Helnemcnn. 1986), ss.
138-129,

(17) Alan Marshall, Changlng the Word, (London: Comedia PubHsı/ıing, 1983), s.5.
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Reed lnternatlonal, News International, Beaverbrook Newspapers.
Assoclated Newspapers. Tihomson Orgıoolsatlon ve Pearson,

'Bu şirketlerden sadece iıktsl (Associated ~ewspa'Pers ve Beaver
brook) yalnızca gazete yaıyımcılığı Ile Hgilenmekted ir. Diğerleri Ise,
Pearson şırketı, endüst·rlyei ve kitap yayımcılığı; Tihomson, petrol
araştırması, seyahat ve-tatil organızasyonu; Reed şlrlketi :kağlt üre
ticisi; Reed ve News International' gravür basım işleri gıbı gazete
yayımcılığı' dışında Işlerle de i1gllenme'ktedlrler. 1980'den bu yana
Ise durum, 1974'delkl duruma göre daha da kötüleşmiş. Reed, Tra
falgar House ve News International, Britanya'daki günlük gazete

.tlrajlanmn yüzde 71'Inl ve pazar günkıO gazetelerin toplam tlrajla
rının yüzde 82'slnl kentroletmeye başlarmşlardır. Ulusal basın en
düstrlslndekl bu kümeleşmeyı, Britanya yerel basımnde -da Qıörmeık

mümkündür. "J1homson Orqanlsatlon şirketi, Thomson Reglonal News
papers firmasını; News International, Berrows Orıganisatlon flrrna
sınıkıurarak ulusal basını 'kontrol etmenin yanında yerel basında da
kontrolü ele geçirmişlerdir (18).

JAPONYA'DA GAZETE TESisLERi

'Teknolojjık gelişme' kavramından behsedlltnce 'Batı'run anlaşıl

ması yanında 'Ooğıu'da bulunan bır ülıke olan Japonya pek anlaşıl

memektadır. Oysakl gazete teknolojlstnde Jeponya örneği, Batı ör
neklerlnln yanında hiç de geride ·kalmayacak ve hatta-daha Ileri bır

durum gösterme1ktedlr. A'şağıda Japonya'daki Tonlshl ftrmasmm tek
nolojik durumu belirtilmiştir.

Japonya'da arazl fiyatlarının Qok yOksaık olmasından dolayı ga
zete tesıslerı, uydu Isatellltel baskı tesislerine dönüşmektedır.

Tonlshl Printlng Co. tarafından Tokyoıda yayımlanmekta olan 7 ga
zete (Mainidhi, Sports Niıppon , rolkyo Sports, Sel~, Komel, Ka
bushilki ve International Herald Trilbune), 3,3 milyon günlük baskı

sını 25,500 m2'lik alaında gerçekleştiriyor.

Tonlshl, sadece uydu baskı testslertne 'saihl'pdeğlldlr; ayrıca

150 sayfalıık blr gazeteyi fakslmlle Ile başka baskı birimlerine trans
fer etmekte, bunun yanında 130 sa)'lfagünlük sporqazeteslnl de ay
nı şekilde yayımlamalktadır. Bu gazeteler lçln, günlük 2500 sayfa

(18) 0.9.e.• ss. 52-54.
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kahp çekllmekte, bu iş için üç vardiyalı ve 12 'kişinin ça'lıştığl bir
kalıp birimi bulunrnsktadır.

Tonlshl'de, 35 adet üç-renk baskı ünltelerl. 11 rotarif baskı ma
'k!inası ı 7 adet uydu tetelltte) baskı ünitesi, 11 adet katlama rnakl
nasr, 35 adet bobin kağıt standı bulunmakta ve toplam 146 kişi üç
vardiya olarak burada çalışmaktadır. Bu basımevinde. günlük gaze
te bas\kısı için 1625 mm genişliğinde ve 46 g/m2'liIk 250 bobin ka
ğıdı tüketllmektedlr.

7 rotatlf baskı rneklnası. sabah gazetelerinin üretiminde, daki
kada, 91500 adet tek renk ve 5100 adet de renkli gazete basılabllmek

te; yenl dakikada 14600 renkli ve s,iyaih~beyaz gazete, ya da saatte
876 bin gazete üretllebllrnektedtr. Üretilen bu gazeteler, 23 bin da
ğıtım yerinde satışa sunulmaıktadır.

Japonya'da günlük toplam 72,5. milyon gazete dağıtılımalkta (50
milyon gazete saibah, 22,5 milyon ise akşam gazete'sidir); 1000 kişi

den 591 kişiye gazete düşmekte ve bu oran dünyanın en Y\Üıksek

oranını ifade etmektedir.

Tonishl'de toplam istihdam edilen kişi sayısı, 122 kişi di~gi bö
lümünde (24 terminalde ve üç Llnotyoe-Hell Diıgiset çıktısında). 40
k!işireprodıülJ<:siyıon bölümünde (bir adet Crosfleld Magnascan 635
E ve bir adet Hell~DC 360 EB). 5 adet faksımlle transferi (4 hat, 10
plotter ve bir scanner), 34 kişi işletmede, 8 kişi de yönetimde çalış

maktadır.

Şirket, ayrıca, ToIkyodışında Masıbashnde klüıçülk bir uydu ba
sımevine sahiptir ve burada 21 kişi, 210 bin adet değ'işik gazete
(Mainichi Shimbun, Sports Nippon Sihimlbun ve Keikıyo Shimbun)
basmaktadır (19).

SONUÇ

'Basın, dördüncü kuvvet olarak kamuoyu oluşturulmasmda çok
önemli bir göreve sahiptir. Basının kamuoyu oluşturması ise özgür
bir ortamda çalışma imkanına bağlıdır. Basının, haber verme işlevi

ise kamuoyunun oluşmasında başka önemli bir işlevi belirtmekte..
dir. Haber vermede gazetelerin, söratll ve taze haber vermesi ise

(19) Ilfra Newspaper Technlques, Mo'{ 1992, SS. 44-47.
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yazılı basınını sözlü basın ile rekabetinde önemli olmaktadır. Stü
ratli ve taze haber verme, günümüzde teknolojik ve bllqlsayarlar
dakl qelişmelere paralel olarek bÜY1Üik gelişme giÖsterımiştir. Bir mu
hablr, olay yerinden haberini ve fotoğrafını gazetesine anında qeçe
bilmekte ve böylece de taze haberln çok kısa bir sürede gazete say
fasında yeralması imkanı doğmaktadır.

Basın ve basım endüstrisindeki teknoloji. bilgisayar ve elektro
niıkteıki gelişmelere paralelolarıalk Ilerlemektedir. Bugünün ileri tek
nolojisi, yarın lçln bir tal'1ih olmakta; bugün satın alınan bir makina,
yarın demode olmaktadır.

Teknoloji Ikullanrmı, gazetelerin :bıüyülkl'Ü1klerine ve tirajiarına

. bağlı olarak değişmekte, ayrıca gelişmekte olan ülkeler ile gelişm'iş

üjkelerlrrqazetelerlndekl teknolojilerde de farklıhklar gözlenme1kte
dir. Fakat buçün, gelişmiş ülikelerin ulusal ve yerel basının hepsin
de bilgisayar kullanılmaktadır. Basmda bilqlsayarm -bllhassa dlzql
işleminde- kullarnlrnası yadsınamayan bir gerçek olmuştur.
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