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dijitale geçiyor 80 yıllık Newsweek, 
2013 yılı itibariyle 
kâğıt baskıya son 
verip yalnızca 
dijital platformda 
yayınlanacak.D

ünyanın en ünlü haber dergilerinden biri olan Newsweek, kâğıt 
baskının masraflarına dayanamadı.  4 yıldır hayatta kalmak için verdiği 
mücadelenin ardından Newsweek, 18 Ekim 2012’de, artık yalnızca 
dijital yayın yapacağını açıkladı. Newsweek, 2013’ün ilk haftası 
itibariyle sadece İnternet ortamında yayınlanacak.

Derginin genel yayın yönetmeni Tina Brown, derginin İnternet 
sitesinden yaptığı açıklamada bunun bir veda değil sadece bir 
geçiş olduğunu belirtti.  Brown, konuyla ilgili olarak şunları 
kaydetti. “Baskının romantizmini ve cuma geceleri dergiyi 
bitirirken yaşanan o eşsiz dostluğu seven bizler için bu çok 
zor bir an. Ancak Newsweek 80’inci yaşına girerken dergiye 
varoluş nedenini veren gazetecilik prensiplerini korumak adına 
tamamen dijital bir geleceği kucaklamalıyız. Bu karar yaptığımız 
gazeteciliğin kalitesi ile ilgili değil, kâğıt baskı ve dağıtımın 
ekonomik zorluklarıyla ilgili” dedi.
Newsweek’in sahibi Barry Diller, özellikle temmuz ayında dergi 
sektöründe iyice kendini gösteren ekonomik değişimlerin, 
kendilerini bu kararı almaya mecbur bıraktığını açıkladı.
Derği, son kez 31 Aralık 2012 günü yayınlanacak. Bir sonraki 
sayısı yalnızca tablet bilgisayarlar ve diğer dijital platformlarda 
okuyucuyla buluşacak. Adı Newsweek Global olacak yeni 
dijital dergi, okuyucularına dünya çapında haberler ve bilgiler 
sağlamaya devam edecek. Derginin bütün dünyada ortak 
yayınlayacağı edisyon yine paralı olacak. Newsweek Global’e 
ücretli aboneler web ve tabletleri aracılığıyla ulaşabilecek. 
Ancak içeriğin bazı bölümleri derginin ortağı olan DailyBeast 
sitesinde ücretsiz yer alacak.

Hafta boyunca topladığı ABD içi ve küresel haberlerden önemli bulduklarını 
sayfalarına taşıyor ve bunları yorumlar, fotoğraf ve grafikler, tablo ve 
karikatürlerle destekleyerek okurlarına aktarıyor. 270x205mm boyutlarında olan 
Newsweek, özel sayıları hariç genelde 62 sayfa olarak çıktı.

İki yıl önce 1 dolara satılmıştı

* Newsweek, yayın hayatına bir dış haberler editörünün hayali 
olarak başladı. Time dergisinin eski editörlerinden Thomas J.C. 
Martyn dergiyi, Wall Street’in zengin isimlerinin yardımıyla 1933 
yılında piyasaya çıkardı.
* Derginin ilk adı News-Week idi. Dergi 1937’de Today isimli 
haftalık bir gazeteyle birleştikten sonra adı Newsweek olarak 
değiştirildi.
* Her zaman analiz ve köşe yazısı ağırlıklı bir içeriği tercih eden 
derginin kaderi, Washignton Post 1961’de satın alınmasıyla 
değişti. Dergi 1970’li yıllardan itibaren özellikle bireysel haklar 
mücadelesi konusundaki yayınlarıyla adından söz ettirdi.
* Yayın hayatı boyunca Time dergisi ile rekabet içinde olan 
dergi için 2008’den itibaren karanlık bir dönem başladı. 
Dijital yayıncılıkla rekabet etmekte zorlanan dergi 1 yıl içinde 
abonelerinin yüzde 50’sini kaybetti. 2003’te dünya genelinde 
tirajı 4 milyondan fazlayken 2010’da bu sayı 1.5 milyona kadar 
indi.
* Dergi Rusya, Polonya, Japonya, Portekiz, ispanya gibi 
ülkelerde yerel dilde yayınlanıyordu.
* Ciner Medya Grubu, 27 Ekim 2008’den itibaren Newsweek 
dergisini Türkiye’de Türkçe ve yine haftalık olarak yayınladı. 
Ancak satış rakamları 5 binlere düşünce 114. sayısıyla birlikte, 5 
Ocak 2011 tarihinde yayın hayatına son verildi.
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