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SANAL GAZETE VE GAZETECiLiK

. - *Yrd.Do~.Dr. Halil Ibrahim GURCAN

6ZET

1990'dan baslayarak bilgisayar kullarncrlanru hizla internet ortamma
ceken sanal enformasyon ortami, sanal gazetelerin dogmasma da
neden olmustur. Bu cahsmada, bilgisayarlarm birbirine baglanarak
enformasyon akismi sagladrklan evrensel iletisim agl olan internet
ve bu teknolojiye kosut olarak kitle iletisiminde yeni bir gelisme
olan "sanal gazete" irdelenmektedir. Elektronik ortamda
gazetelerin bir versiyonlarmm hazirlanmasryla geleneksel "gazete",
"gazeteci" ve "okur" kavramlan ele almarak, sozkonusu geli~menin

herbiri acismdan avantajlan aciklanmaktadir.

ctats

internet, bilgisayarlann birbirine baglanarak enformasyon akisiru
sagladiklan evrensel boyuttaki agdlL "Bilgi otoyolu", "siberuzay", "Web"
olarak da adlandmlan internet, 1996 sonu itibariyle diinyada 68 milyon
kullamcrsr oldugu tahmin edilen, 1997 yilinda bu saymm 120 milyonu
gec;:tigi sarulan (l), yerel bilgisayar aglarmm (LAN) ve genis alan
aglannm (WAN) birbirine baglanmasi ile 1990'da olusmus evrensel
enformasyon agl olarak yeni bir kitle iletisim aracidrr, internet, yazi, gorseI
age, ses ve goriintiiyii biinyesinde barrridrran dokiimanlardan
olusmaktadir ve 1994'den giiniimiize internet'in en yaygm kullarulan
araclari World Wide Web (kisaca Web olarak da amlmaktadir} ve
elektronik posta (e-mail) olmustur,

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
1 M. Arslantunah 0997, 11-17 Mart). "Sanallasan Diinya". PC Haftahk
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internet, diger iletisim araclarina gore, yazi, goruntu ve sesi iletme
ozellikleriyle, belirli bir kesime (bilgisayan ile internet'e bagh kisilere)
daha etkin ileti ulastirmaktadir. Aynca Web sayfalanru (WWW'deki her bir
dokfimana verilen isim) olusturan hipermetin (hypertext), internet'te
dolasanlara, diger iletisim araclarmda olmayan bir olanak sunmaktadir ki
bu da, Web sayfalan icindeki baglantrlarla, kolayca dunyanin dort bir
yanm daki internet ortammda bulunan bilgiye ulasma imkarn
saglamaktadlr.

Internet'e hergun yeni kullarncilar kanlmakta ve inamlmaz bir hizla
buyumektedir. Iletisim tarihi acismdan bakihrsa, hicbir iletisim araci,
internet'in yayilma hizryla benzer bir yayilma gostermemi§tir. internet'in
1990'da ortaya cikismdan bu yana ulke simrlari tarurnaksizm yayginlasmasi,
internet'in olanaklanndan diger iletisim araclarirun da yararlanmasi
sonucunu dogurmus ve buna bagh olarak da gazeteler, radyolar,
televizyonlar Internet'te Web siteleri (Web sayfalanndan olusan butunlesik
bir yapi) olusturmuslar ve geleneksel yayimlarr yamnda internet uzerinden
de yayimlanmaya baslarmslardrr. Boylelikle internet' e bagh olan kisiler,
baska bir iletisim aracma gereksinim duymadan, bilgisayanndan gazetesini
okuyabilmekte, radyosunu dinleyebilmekte, televizyonunu
seyredebilmektedir. 1997 yihnda televizyonlara takilan bir devre ilavesiyle
televizyon uzerinden de internet'e baglanmak miimkun olmustur. Bu
teknoloji sayesinde birey, televizyonunun basmda uzaktan kumanda
aletiyle hem televizyonunu seyredebilecek hem de Internet'te sorf (gezinti)
yapabilmektedir.

internet'in hrz la yaygrnlasmasmm nedeni, insanlann farkh
cografyadaki bilgilere hizla ulasabilmesi olup, bilgi t;agmda, bilgiden
azami duzeyde yararlanma gereksinimi duymasidir. Guniimuzde tum
sektorlerde yasanan hizh degisim sonucu, insanm gelismeleti yakmdan
izlemesi, degisimleri yakalamasi icin gerensindigi bilgiye en kolay ve kisa
surede ulasmasi, internet'in tum sektorlere yonelik yaytm ortarm sunmasi,
onu dimya capmda cazip bir iletisim araci konumuna sokmustur.

SANAL GAZETE

1990'da yerel bilgisayar aglanmn ve geni§ alan aglannm birbirine
baglanmasr ile olusan, "aglann agi" olarak da tammlanan internet'in,
ABD'de ve daha sonra diger bircok ulkede urriversite ve devlet
kullammlanmn yanrsira, ticarete, sanayiye, reklamcihga, gazetecilige ve
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diger turn sektorlere yorielik yansimalari sonucunda, ozellikle 1994'de
hizlanarak diinyamn bircok ulkesindeki ya~aml etkilemeye baslamisnr.

Diinyamn bircok iilkesindeki pekcok gazete, teknolojik olarak
1994'dan baslayarak biiyiik bir degisim icine girmis bulunmaktadir. 1994'e
kadar "gazete teknolojisi" denildiginde editoryel ve frretim sistemlerindeki
basih materyal iiretimine yonelik gelismeler anlatihrken, bu tarihten sonra
internet' in WWW aracmm gelismesi ve gazetelerin bu aracla tarusmasryla
birlikte "gazete teknolojisi" kavrarm, internet'i ve elektronik yayimciligr da
icermeye baslarmsur.

internet'in ABD'de ortaya cikisr her ne kadar 1990'da olsa da, bu
aga diger iilkelerin de baglanmasr birkac yil almistir. Ornegin Tiirkiye
internet'e 12 Nisan 1993'de, ODTU ve TUBiTAK isbirligi ile kaulrrusnr.
Tiirkiye'nin internet'e baglanmasmdan birkac yil soma (1995 sonrasr) ,
ulusal gazetelerin bircogu internet'ten yararlanmaya ve internet'te gazete
yayimlamaya baslarmslardir.

internet' in ya~amm hemen her alamna girmesiyle birlikte, dilimizde
"sanal" kavrami da cokca amlmaya baslanrmstrr. Turk Dil Kurumu
Sozliigii'ne gore "Sanal; gercekte yeri olrnayip, zihinde tasarlanan,
mevhum, farazi, tahmini" olarak belirtilmektedir (2). Giiniimiizde ise
"sanal" kavrarm, internet'le ilgili alanlarda, elektronik enformasyon
akisryla ilgili bir anlamda kullamhr olmustur. Sanal kavrami ile ekranm
oniinde oturan kisi fiziki benligini arkada birakmakta ve farazi bir diinyada
dolasmakta; bu diinyamn olanaklanndan yararlanmaktadir. Bilgisayarlar ve
elektronik donammlar aracihgryla etkilesimli deneyimler yaraulmasi da
sanal gerc;ekligi (virtual reality) tammlamaya baslarmsnr (3). Artik
giiniimiizde "sanal para, sanal ticaret, sanal ahsveris, sanal gazete, sanal
saghk, sanal miting ... " gibi kavramlan duyunca, internet iizerinden
ahsveris, siparis ve odemelerin yaprldrgi: gazetenin internet iizerinden
yayimlandigr, internet'te ilgili Web sayfalanna ulasarak saghk sorunlanmn
damsrlabildigi; internet'te olusturulan platformlarda bilgisayar ve internet
kullamcilarmm cesitli konulardaki tepkilerini buralara bildirerek bir
miting ortami olusturduklari anlasrlmaktadir.

Tiirkiye'de ilk sanal gazete, 1995'in ikinci yansmda Zaman gazetesi
tarafmdan yayrmlandi. Ikinci sanal gazete, basih gazetenin bir yanslmasl

2 Turk Dil Kurumu SozluA'u (1992). Ankara: TDK.
3 BT Haber Dergisi. 31 Mart-6 Nisan 1997, SAYI:1l1, s. 1.
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olmayip, dogrudan internet uzerinden yayrrnlanrnaya baslayan Xn gazetesi
oldu ve 25 Ocak 1996'da (http://www.planet.com.tr/adresi iizerinden)
internet'e girdi (4). Xn, geleneksel gazetelerin kose yazarlannm 0 giinkii
basih gazetelerinde yazdrklarim Internet'te de yayimlayan ve ileriki bir
asamada, haberlerin gllnliik degil anhk olarak gelismeleriyle birlikte
verilmesi amacim hedefleyen bir sanal gazete olarak yayimlanmaya basladi.
Tamamen internet ortammda hazirlamp yayimlanan, basih gazetenin
yansrmasi olmayan baska bir gazete de SuperOnline tarafmdan 17 Arahk
1997'de yaytm hayatma basladi.

Dergiler icinde ise Aktuel, 1995 ortalarmda, Bogazici 0 niversitesi
iizerinden internet'e girdi. 1996 yih gazete ve dergiler icin sanal ortama
ge<;:mede, internet uzerinden yayimlanmaya baslamada bir auhm yih oldu.
Milliyet gazetesi Kasun 1996'da (http://www.milliyet.com.tr). bunu izleyen
a sarn ad a da Sabah (http://www.sabah.com.tr) , Hiirriyet
(http://www.hurriyet. com.tr) ve Aksam (http://www.aksam.com.tr)
gazeteleri Internet'te yayimlanmaya basladi. 1997 yih, PCWorld, Chip, Byte,
ComputerWorld gibi bilgisayar dergilerinin de internet uzerinden
yayimlanmaya basladigr yil oldu. KanalD televizyonu 12 Haziran 1997'de
internet uzeririden televizyon yaYlmma basladi: bunu diger televizyon
kuruluslanrnn Internet'te Web siteleri acmalari izledi.

Dunya ve Turk basmmda, geleneksel gazetelerin, bilgisayar aglannm
olusturdugu internet'te sanal versiyonlannm yayirnlanmasr ile birlikte,
"gazete", "gazeteci" ve "okur" anlayrslanrnn da degismesine yol acmisur.
Giiniimiizde gazete ve okur arasmdaki iliski, internet ile daha farkh

boyutlara ulasrrustir.

GAZETECi A<;ISINDAN iNTERNET

Bir gazeteci icin cok cesitli haber kaynaklan vardir: Parlemanto,
basbakanhk, bakanhklar, genel mudurlukler, emniyet, adliye, hastaneler,
siyasi partiler, sendikalar, belediyeler, dernekler, sivil toplum 6rgiitleri vb.
Gazeteci, haberini, bu kaynaklardan topladigr veriler l~lgmda yazar.
Verileri toplama ise <;:ogunlukla yiizyiize gorusme veya telefonla g6rii~me ya
da basin bultenleri aracihgiyla gerceklestirilir.

Bir gazeteci acismdan bakildigmda Internet'in kullarumryla birlikte
yeni bir haber toplama kanah daha dogmaktadrr. Gazeteci, internet

4 Milliyet Gazetesi. 31 Ocak 1996, s. 5.
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iizerinden diinyamn bircok iilkesiyle baglanu kurarak istedigi bilgileri
kolayhkla ve cok kisa siirede hem de goriintiilii olarak toplayabilmektedir.
Resmi kurumlar, sirketler, partiler, sivil toplum orgutleri vb. hizla
internet'e girmekte ve gazeteci bu orgiitlerin Web sayfalanna ulasarak
istedigi bilgiyi derleyebilmek ya da e-posta gondererek haberinin
detaylanm elde edebilmektedir.

Gazeteci icin telefon ne kadar onemli bir arac ise, artik internet de
haber toplama acismdan 0 kadar onemli olmaya baslamisur. internet'in
bir baska avantaji ise hareketli veya sabit goriintiileri de elde edebilme
imkam vermesi ve elektronik posta kanahyla mektup gonderebilme ya da
gazetecinin haberi ile iliskili okurlann tepkilerini anmda ogrenebilme
olanagma kavusmasidir. Gazeteci, uzun yolculuklar yapmadan, belki gazete
binasmdan disari cikmadan, yazacagi bir haberle iliskili olarak cok genis
yelpazede arastirma yapabilmekte ve verilerini toplayabilmekte, topladrgi
verilerin yazicrdan cikusrm alabilmekte, dolayisiyla verileri yazrh dokiiman
haline cevirebilmektedir. Bu sayede, telefonda elde edilen verileri daha
sonradan yalanlama gibi bir sorun, internet iizerinden toplanan verilerde
hemen hemen ortadan kalkmaktadir,

Gazeteci, yazdig; haber, yaZl ve yorumla iliskili olarak okurun
tepkilerini elektronik posta sayesinde, geleneksel posta yonteminden cok
daha kisa siirede ogrenebilmekte, okurla karsihkh mektuplasmak daha
kolay gerceklesmektedir.

Gazetecinin telefonla ulasamayacagi pekcok yere ve bilgiye internet
iizerinden ulasmasi miimkiindiir. Diinyanm bircok iilkesindeki
kutupharielere internet iizerinden girerek bilgi toplayabilmekte, Web
sayfalanndaki baglantrlarla (link) pekcok Web sitesine veya sayfasma
ulasilabilmekte, bu da gazeteciye genis bir cahsma alam saglamaktadu.
Gazeteci, arastrrdigr konu ile ilgili olarak cesitli WWW arama
makinelerinden (Altavista, Yahoo, Infoseek, Lycos gibi) yararlanarak cesitli
Web sitelerine daha kolay ulasabilmektedir. Arama makineleri, internet
kullamcrlarma bilgiye ulasmada buyuk kolayhk saglamakra, kullarucmm
"internet'te kaybolmasi" biiyiik oranda engellenmis olmaktadir.

GAZETE A<;ISINDAN iNTERNET

Gazetelerin internet uzerinden yayimlanmaya baslamasiyla birlikte,
geleneksel gazetenin hazirlanma islernlerine "sanal gazete"nin hazirlanmasi
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da eklenmistir. Gazeteler, topladiklari ve isledikleri haber, yazi ve
fotograflarr, geleneksel gazetede yayimlamanm yanmda, sanal editorler ve
Web tasarirncilan ile internet'teki Web sayfalarma da aktarmaya basladilar,
Boylelikle giiniimiizde bircok gazetenin sanal versiyonlan, geleneksel
gazete ile aym icerikte, fakat farkh tasanmla yaynnlanrnaya basladi.

Sanal gazete ile birlikte, gazete yonetim semasma sanal editor ve
Web tasarimcilarr da eklendi. Sanal editorler ve Web tasarirncilari,
geleneksel gazetede yer alan haber ve yazrlardan sanal gazete iceriginin
belirlenmesi, belirlenen yazilarm "HTML" (Hyper Text Markup Language)
yazim diline donii§tiiriilmesi, fotograflann "Jpeg" veya ".gif" uzantih olarak
islenrnesini ve Web sayfalannm olusturulmasim saglamaktadrrlar.

Yazilarm HTML dilinde ve fotograflarm '~peg" veya "gif" olarak
islenrnesi zorunlulugu nedeniyle, gazetelerin Web sayfa tasanmmm
geleneksel tasanmdan aynlan onemli noktalan bulunmaktadir, Geleneksel
tasanmdaki fotograflarm biiyiik kullarummdan Web tasarrrrunda
kacrmlmaktadir: cunku biiyiik fotograflar, Web sayfasmm bilgisayara
cekilmesini oldukca yavaslatmakradir.: Sanal sayfalar, birbirine baglantih
aYl"l HTML ve jpeg/gif dokfimanlarmdan olusmaktadir. Web sayfalanndaki
baglanular sayesinde gazetenin farkh alanlanndaki Web sayfalanna (haber,
ekonomi, spor, magazin gibi) ulasilabilrnektedir. Web sayfasma konulacak
baglantrlar, baska iilkelerdeki Web sitelerine de baglantl1arsaglayabilir.
Ornegin Zaman gazetesinin sanal sayfalannda "Medya" ba§hgl alunda,
diinyamn bircok iilkesinde internet iizerinden yayimlanan gazetelerin
isimleri bulunmakta ve istenilen gazetenin iizerine "tiklamak'Ta 0 gazeteyle
baglanu kurmak olanagr bulunmaktadir. Benzel' olarak Medyatext'in

(http://www.medyatext.com.tr/) ve Superonlinern (http://www.
superonline.com.tr/) ana sayfalannda (Home Page) da Tiirkiye'de
internet ortammdaki gazete ve dergilere baglantl1ar bulunmaktadir.

Gazetelerin sanal sayilarirun eski sayrlarma da ulasmak olasidrr.
Bunun icin gazetede aylar ve giinler icin olusturulan ayn dizinlerde her
giiniin gazetesi arsivlenmektedir.. Okur, arsivden istedigi giiniin gazetesine
kolayhkla ulasabilmekte ve kacirdigi giiniin gazetesini okuyabilme frrsan
yakalayabilmektedir. Aynca, ozellikle ABD'de yaynnlanan sanal gazetelerde
okur, belirli bir konu hakkmdaki haberleri merak ettiginde, kendisine bu
hizmet de sanal olarak sunulmakta ve okurun ilgi alanma giren haberlerin
oldugu Web sayfalan bilgisayanna getirilmektedir. Ornegin Infoseek adh
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WWW arama makinesi sitesinde yer alan "Personal Infoseek" bolumu

(http://personal.infoseek.com) , herkese yalmzca kendine ozgun bir gazete
yaratmasi olanagmi sunrnaktadir (5).

Tiirkiye'de internet ortammdaki bazr kuruluslar ve gazeteler,
ozellikle ABD'den baglann kurmak isteyenlerin, telefon hatlanndaki
yavashktan yakmmalan ve baglanunm kesilmesi sikayetlerini onlemek
amacryla, ABD'deki internet Servis Saglayici (ISS) bir firma iizerinden
"ayna site "ler (mirror site) kurmuslardir. Ayna siteler, Tiirkiye'de
yayimlanan Web sayfalarmm aynlSl olup, ABD'deki telefon hatlanmn hizh
cahsmasi nedeniyle ABD'deki internet kullamcrlarma gazetenin Web
sayfalanna erisiminde buyfik bir zaman kazandrrrnakta ve baglanular
kesintisiz olarak saglanmaktadlr.

OKUR A<;ISINDAN iNTERNET

internet, <;:ogunlukla be1irli bir egitim alrms ve toplumda be1irli bir
kariyere sahip olup bilgisayan olan, kendisini surekli yenilemek arzusunda
bulunan, bilgiye ulasmak icin simr tammayan ve bilgi toplumunun bireyi
olma ozlemi icinde bulunan kisilere daha fazla hizmet vermektedir. Bircok
bilgisayar kullamcisi, "internet'te sorf" (gezinti) yaparken gazetelerin Web
sayfalanm da ziyaret etmektedirler.

Gazetelerin Web sayfalarmm tirajlanmn, esdeyisle ziyaret saYlslmn
belirlenmesi icin Web sayfalanna konulan saya<;: programlan ile Web
sayfasim kac kisinin ziyaret ettigi, esdeyisle gazetenin kac kisi tarafmdan
okundugu belirlenebilmektedir. Bu olanak ile yazarlann ve gazetelerin
sayfa sayfa okunma oram Web sayfasmdaki sayac program tarafmdan
kolayhkla belirlenebilmektedir.

Bilgisayan ile internet'e bagh olan okur, dunyarun bircok
ulkesindeki sanal gazetelere ucretsiz olarak ulasip okuyabilme olanagma
sahiptir. Sanal gazetelerden pekcogu bircok ulkede iicretsiz olarak
yayrmlanmaktadir. ABD'de Washington Post gibi bazi gazete1er, internet'e
ilk girdikleri donemlerde "abone" yontemi uygulamislar, ancak beklenen
abonelik saylSlna ulasilamadigr ve bu yontemle birlikte gazetenin sanal
sayilarma beklenen ilginin gosterilmedigi gerekcesiyle bu yontemden
vazge<;:mek zorunda kalrmslardrr (6). Fakat 1997 yrlmda ABD ve

5 Hiirriyet Gazetesi. 25 Mavis 1996, s. 7.
6 Yeni Tiirkiye Dergisi Medya 6ze1 Sayisi. Eyliil-Ekim 1996, SaYI: 11, s.

50-57.
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ingiltere'de bazi biiyiik gazetelerin sanal versiyonlanmn "abone" sistemi
uygulamaya basladigr ve internet kullamcrlarmdan sanal gazeteyi okumak
icin iicret talep ettikleri goriilmeye baslanrrusnr. Yakm bir gelecekte bu
uygulama diger iilkelerdeki gazeteleri de kapsayacaknr. Cunku sanal
gazetelerin iicretsiz yayimlanmasi, basih gazete tirajlanm azaltacak, bu da
gazetenin maddi sikmtrya dusmesine yol acacakur. internet'in iilkemizde
heniiz yeni gelismekte oldugu ve daha toplumun cok buyuk kesimi
tarafmdan ne oldugu kavranamadigi icin gazetelerin tirajlannda bir etkisi
goriinmemektedir. Ancak yakm bir gelecekte bilgisayarlann daha genis
ki tleye yayilrnasi ve bunlann luzla internet' e baglanmalarma bagh olarak
basih gazetelerin tirajlannda bir azalma goriilmesi muhtemeldir. Bu sorun
karsismda gazetelerin, sanal sayilarma "abonelik" yontemi getirmeleri ve
abonelere sifreler vererek bunlan girdikten sonra Web sayfalanm
okuyabilmelerini saglamalan dogal bir uygulama olacaktir.

Bilgisayar kullamcisi, diger deyisle okur, iicretli ya da iicretsiz olarak
hemen her tiir bilgiye, belgeye, makaleye, fotografa vb. internet iizerinden
ulasabilir; kendi Web sayfasiru diizenleyerek kendi basina yaym yapabilir.
Bu olanaklar, yaYlm hakki (copyright) kavrammm da basih ve gorsel
materyallere gore eser sahibinin maddi haklanm nasil savunacagi
sonmunu giindeme getirmektedir. internet'in heniiz cok yeni bir iletisim
araci olmasi ve siirekli geli~mesi nedeniyle, birc;:ok iilkede Internet'teki
yaYJm hakkmm nasil olacagma yorielik bir hiikiim bulunmamaktadrr.
Basih materyaller iizerindeki eser sahipligi hakki, ulkelerin yasalanna bagh
olarak 50-75 yIl arasmda degismektedir. internet iizerinden yaYJm hakki
siiresinin ne kadarla srmrh olacagina yonelik acik hiikiimler bircok
ulkenin yasasmda bulunmamaktadir. Bu da yakm zamanda birtakrm eser
sahipligi sorunlannm gi'mdeme gelmesine yol acabilecektir. Bununla
birlikte bircok iilkedeki Web sayfalannda "© Copyright" ibaresine
rastlamlmakta ve bununla, ileride dogabilecek sorunlar onlenrneye
cahsilmaktadrr. Web sayfalan ozgiin tasarlanrms oldugundan ve icerik de
bir kitap ya da gazete yazlsl ile aym icerikte bulundugundan, internet'teki
tiim ogelerin (yazr, fotograf, grafik, cizirn, tasanm) yaYlm hakki
cercevesinde ele almrnasi gerekliligi bulunmaktadrr. Bu baglamda gerek
okur ve gerekse gazete kurulusu, kendi Web sayfalannm tasanmmda ve
iceriginde yaYlm hakki (© - Copyright) ibaresini koyarak Web sayfalanm
kendi iizerlerine lisanslamalan geregi bulunmaktadu-,
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Okur, internet'teki gazetesinden, kose yazarlan ve gazetesi ile
dogrudan etkilesimli bir iliski icindedir. Gazetesindeki bir yazl veya
fotograf hakkmda ya da gazetenin butunu hakkmdaki tepkilerini anmda

elektronik posta yoluyla bildirebilmektedir. Geleneksel postalamadaki
kaglt-kalem bulup tepkiyi yazrna, zarflayip postalama gibi zahmetler

elektronik posta ile ortadan kalkmakta ve okur tepkisini, gecikmeksizin
giinii giiniine gazetesine iletebilmektedir. Gazetelerin Web sayfalannda
okur tepkilerini almak icin, koseyazarlarmm elektronik posta adreslerine
veya "Webmaster" (Web sayfa tasarrmcisma) kanahyla dogrudan gazeteye
elektronik posta ulastirmak icin baglanti yerleri bulunmaktadir,

SANAL GAZETE URETiMi

Sanal gazetenin Web sayfalan, HTML yazlm dili ile
hazrr lanmaktadrr. HTML, Web tasanmmda kullamlan en yaygm
programlama dilidir. HTML yazlm program I (HTML editor) olarak

yiizlerce program bulunmaktadir, Bunlardan bazrlari HTML sayfasiru
yalruzca yazl ile, diger deyisle karakter tabanh olarak hazrrlarken: bazi
programlar da grafik tabanh olarak cahsmakta ve HTML yazlm kodlarim
tek tek yazma islemirii ortadan kaldrrarak ilgili isarete tiklamakla
ger<;ekle§tirilmektedir. HTML programlanndan bircogunun "demo" ya da

smirh isleve sahip versiyonlarmm internet iizerinden iicretsiz elde edilmesi
(download) mumkundur, Bununla birlikte bazi bilgisayar firmalan, kendi
makinelerini alan kullamcilanna bazi HTML yazlm programlanru ucretsiz

olarak vermektedir.

Web sayfalan, basih materyallerdeki gibi yazl ve illustrasyonlardan

olusmaktadir, Yazrlar HTML diliyle yazilirken ve duzenlenirken, fotograflar
ve illustrasyorilar ayn dosyalar halinde bulunmaktadir. HTML yazlm
programmda, fotograflarm ve illiistrasyonlann gelecegi butun yerlere
baglanti komutlan «a href.. ..» yerlestirilir. Dolayisryla ilgili Web sayfasi

<;agnlchg'mda yazilar (text) gelirken, fotograflar ve illustrasyonlar da sayfada
iliskilendirildigi yere gelerek otomatik olarak yapismaktadir. Diger deyisle
Web sayfalannda yazilar ayn, fotograflar ve illustrasyonlar da ap"l dosyalar
olarak hazirlamr: yazilar ".html" veya ".htm"; fotograflar ve illiistrasyonlar
cla ".jpeg" veya ".gif" uzantisi olarak isimlendirilir. HTML komutlan,
19S0'lercle kullamlan fotodizgi makinelerine gonderilecek yazrlarm
karakter, punto ve kadrat belirlemelerincle kullarulan komutlann benzeri

olarak dusimmek olasrdir. Ancak temel fark, dunyadaki hemen turn
bilgisayarlarda HTML dilinin okunabilmesi kolayhgrdrr.
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SONUe;

1960'lardan itibaren gelisen bilgisayar teknolojisi, 1990'dan
baslayarak yerel bilgisayar aglannm birbirine baglanmasi ile olusan dey,
ucsuz bucaksiz sanal enformasyon ortami, bilgisayar kullarucilarrm
internet ortamma hizla cekmektedir. Gazeteler de gelisen ve degi~en boyle
bir teknoloji karsismda yeni nesil urimlerini ortaya crkarmakta gecikmedi
ve boylece 1994'lerden itibaren sanal gazeteler dogmaya basladi. Sanal
gazetenin yazici crkusi ahnarak gazeteyi basih materyale doniistiirmek de
olasidir.

Sanal gazeteler, bircok ulkede ucretsiz olarak bilgisayar
kullarucilarrmn, esdeyisle okurun hizmetine sunulmaktadir. Ancak sanal
gazetelerin de yakm bir gelecekte okura ucretli olarak sunulmasi
sozkonusu olacaktir.

Gaglmlzda bilginin hizla yayildigr, degi~tigi ve surekli geli~tigi bir
ortamda, gazetelerin bundan uzak durmasi beklenemezdi. Nitekim
gazeteler de gunumuzde yasanan ve toplumun bircok katmanmi etkileyen
internet olgusu karsismda hizla internet'i ogrenmeye ve uygulamaya
basladilar ve bunun sonucunda 1990'h yillarda yeni nesil ve yeni bicimde
bir gazete tuni dogdu: Sanal Gazete. Sanal gazetenin nasil bir yayihm
gosterecegi, ne kadar "hit" (Web sayfasi ziyaret sayisi, diger deyisle "tiraj")
alacagr, rantabl olup olrnayacagr, gazeteye neler kazandiracagi gibi
sorularm cevaplanrn, henuz isin basmda yamtlamak olasi degildir. Ancak
yakm bir ge1ecekte bunlarm yamtlan kendiliginden ortaya cikacaktir.
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