
Pazar
Gazetelerin pazardaki konumutarif edilirken muhtelifkategorilere başvurulur.Tirajfaktörü, dünya görüşü, uzmanlıkalanı ve hedef alınan kitle,gazetelerin sınıflandırılmasındaen sık başvurulan ölçütlerarasındadır.Milliyet'in Türkiye'de gazetepazarındaki farkı, kimliğini butür kategorilerin dışına çıkarak,doğrudan bazı temel gazetecilikdeğerlerinden alıyorolmasından kaynaklanıyor.Milliyet'e  kimliğini ve markadeğerini, öncelikle onunayrılmaz bir parçası vetanımlayıcısı olan “güvenilirliği”veriyor.Gazetenin logosunda yeralan ve aydınlığı temsil edenmeşalenin hemen yanındaki“Basında Güven” ifadesi, Milliyet'in farklılığındakiiddiayı en çarpıcı bir şekilde duyuruyor. Güvendenince bugün Türk basınında akla ilk olarakMilliyet geliyor.Milliyet'in güvenilirliği ile okur kitlesininniteliksel farklılığı arasında da doğrudan bir ilişkisöz konusu. Bunun gerisinde Milliyet'in okurprofilinin Türkiye geneline kıyasla toplumun çokdaha eğitimli bir kesitini temsil etmesi yatıyor.Bu olguyu, Basın İzleyici Araştırma Kurulu(BİAK) tarafından koordine edilen Türkiye BasınOkurluk Araştırması sonuçları da teyit ediyor.Milliyet, BİAK verilerine göre, örneğinüniversite mezunu ABC grubu okuroranlarında bütün rakiplerini geridebırakıyor.Milliyet gazetesi okurlarının profilyapısı önemli ölçüde genç yetişkinlerdenoluşuyor. Okur profilinde kadınlar genişbir yer tutuyor.Yine BİAK verileri esasalındığında, ABC1 grubunda kadın okuroranında Milliyet yine bütün rakiplerinemutlak bir üstünlük sağlıyor.BİAK verileri, Milliyet'in üst ve ortasosyal sınıf ağırlıklı bir profil yapısıbulunduğuna da dikkat çekiyor.
Baflar›lar
Milliyet, yayın hayatında 55 yılı geride bırakırkenkendi sektöründe kurumsallaşmanın vegeleneklerini yaşatmanın yarım yüzyıllık bir başarıörneği olarak sivriliyor.Milliyet, geleneklerine sahip çıkarken, kalitedenhiç ödün vermeden kitle gazetesi kimliğinikoruyor, bir yayın organının popülizminkolaycılığına sapmadan da kitlesel olabileceğinigösteriyor. Bir başka anlatımla, Milliyet'in temelbaşarısı gazetecilik kalitesi ile kitlesellik arasındakurduğu sağlam sentezde yatıyor.Bu olgunun en önemli kanıtı Milliyet mensubugazetecilerin bugüne dek aldıkları ödüllerinsayısının 1.000’i geçmiş olması. Milliyet, ayrıcabugüne dek kurumsal olarak da 18'i uluslararasıplatformda olmak üzere 250'den fazla ödülkazandı.Milliyet Türk basınındaki pek çok ilke imza atan

gazete olarak gazeteciliğin önüne sürekli yenikulvarlar açtı.Türkiye'de ilk kez "eğitim","ekonomi", "dış haberler" ve "mizah" sayfalarınıMilliyet başlattı. Ayrıca sporun önemini fark edip,spor haberlerine geniş yer ayırarak bu alanda daönemli bir ekol oluşturdu.Geçen yarım yüzyıl içinde Milliyet'ingerçekleştirdiği en önemli sosyal sorumlulukprojesi, Anadolu'da eğitim olanağı bulmayan kızçocuklarının okullaşmasını sağlamak amacıyla23 Nisan 2005'de girişilen “Baba Beni OkulaGönder” kampanyası.Bu kampanya çerçevesindedört ay gibi kısa bir zamanda toplanan10 trilyonu aşkın fon ile Güneydoğubaşta olmak üzere Türkiye'nin pek çokbölgesinde toplam on iki kız yurdu inşaedildi, ayrıca 2.000’i aşkın kız öğrenciyeburs sağlandı.Milliyet,Türk basınında internetdevrimine uyum sağlamada daöncülüğü üstlenen ve ilk internetsitesini kuran gazete oldu.Milliyet'in web sayfası bugün Türkiye'deen çok ziyaret edilen ve en çok güvenilen haber sitesi olma ayrıcalığına sahip.Son 20 yıl içinde dünyada gazeteciliğinkaydettiği önemli gelişmelerden biri okurlarıngazete üzerinde denetimine kapıların açılmasıdır."Ombudsman" olarak anılan Okur Temsilciliğisayfası uygulamasının Türkiye'deki ilk örneğiniMilliyet verdi.Milliyet Spor Servisi, 1997 yılında bir ilkigerçekleştirerek temiz spor, doğru haber vedürüst yayıncılığıyla Türkiye'ye Uluslararası FairPlay Ödülü’nü kazandırdı.Milliyet, basın özgürlüğünü koruma ve üyekurumlar arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla1958'de kurulan Dünya Gazeteler Birliği'nde(WAN) Türkiye'yi aktif bir şekilde temsil ediyor.WAN'ın 57. kongresinin 2004 yılındaİstanbul'daki toplantısı da Milliyet'in evsahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleşti.Milliyet,Türkiye'de reklamcılık sektöründeyaratıcılığı teşvik etmek amacıyla uluslararası

alanda en önemli reklamyarışması olan Cannes LionsUluslararası ReklamFestivali'nin TürkiyeTemsilciliği'ni de yürütüyor.Milliyet, bu çerçevede Türkreklamcılık sektörününuluslararası platformataşınmasında köprü görevigörüyor.
Tarihçe
Milliyet gazetesi,3 Mayıs 1950 tarihindeBabıali'deki Nuri Akçamatbaasında “günlükmüstakil gazete” olarakyayın hayatına başladı.Sahibi Ali Naci Karacan'dı.Uzun yıllar genel yayınyönetmeni olarak gazeteyedamgasını vuran kişi Türkbasınının anıt isimlerindenAbdi İpekçi oldu. İpekçi, Milliyet'te getirdiğigazetecilik ölçüleriyle Türkiye'de basınınçıtasının yükselmesini sağladı. İpekçi, henüz 50yaşındayken 1 Şubat 1979 tarihinde bir teröristinkurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.Karacan Ailesi, bayrağı 1980 yılında AydınDoğan'a devretti. Basına Milliyet'le adım atanAydın Doğan, sahibi olarak 6 Ekim1980'de girdiğigazetenin künyesindeki yerini tam çeyrekyüzyıldır koruyor. Milliyet, bugün Türk basınının enkıdemli girişimcisi olan Aydın Doğan ve ailesininsahipliğinde gelenekten geleceğe kurumsalyolculuğunu sürdürüyor.Milliyet'in tarihindeki önemli kilometre taşlarıarasında düzenlediği kampanya ve yarışmalar daönemli bir yer tutuyor. Milliyet, ayrıca üstlendiğisosyal sorumluluk projeleri ile bir gazeteningeleneksel kalıplarının dışına çıkarak Türktoplumu ile özel bir ilişki kurmuş bulunuyor.1966'da Türkiye Güzellik Yarışması, yine aynı yılbaşlayan Türkiye İlkokullar Bilgi ve Kültür
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Yarışması, 1967'de Türkiye Liselerarası Hafif BatıMüziği ve Folklor Yarışmaları, 1972'de TürkiyeBulmaca yarışmalarını düzenleyen gazete,başlattığı bu geleneği uzun yıllar devam ettirdi.Milliyet'in gerçekleştirdiği sosyal sorumlulukprojelerinin uzun bir dökümü yapılabilir. Bunlararasında 1958 yılında başlayan “Çanakkale Anıtı”kampanyası önemli bir ilki oluşturuyor. “VartoDepremzedelerine Yardım”, “Gediz DepremEvleri”, “Köy Okullarına Yardım” kampanyalarıbunlar arasında sayılabilir.Milliyet'in yolsuzlukla mücadele alanındatoplumsal seferberlik oluşturmak üzere 1996yılında başlattığı “Temiz Toplum” kampanyası dabu başlıkta iz bırakan etkinlikler arasındagösterilebilir.Toplumla bağlarını canlı tutmak Milliyet'inönemli bir geleneği. Bu amaçla ilk kez 17 Ağustos1958 tarihinde "Milliyet Kervanı" ile Anadolu'yukarış karış gezen gazetenin yazarları, son olarak2001-2005 yılları arasında Türkiye'nin bütünbölgelerini dolaştılar, halkın sorunlarını,beklentilerini gazetenin sayfalarınataşıdılar.
Ürün
Gazete, her sabahkısa süre içindetüketilen, hızlıtüketimmaddeleriarasında rafömrü en kısaolan ürünlerinbaşında geliyor.Bir gazetenin, bir ürün olarak her gün bir öncekigünden farklı, ancak her zamanki çizgisinikoruyarak yeniden doğması gerekiyor.Gazetenin merkezinin bulunduğu DoğanMedya Center'ın ön cephesinde yer alan devyazı Milliyet açısından bu hedefi en açık ve kararlıbir şekilde ortaya koyuyor : "Tek amacımız var :Bize duyduğunuz güveni her sabah yeniden haketmek." Milliyet, ağırlık merkezi siyaset, ekonomi,dış haberler ve spor olmakla birlikte, kültür vesanatta, eğitimde kısacası yaşamın her alanındagelişmeleri en yakından izleyen, en çabuközümseyen ve okurlarına yansıtan bir gazeteolmayı önemsiyor.Milliyet'in sunduğu, aralarında MilliyetOtomobil, arabam.com, Milliyet Emlak, MilliyetKariyerim'in de bulunduğu eklerin       her biriokuyucu açısından referans niteliği taşıyor. MilliyetRehber, tüm hafta için önemli  bir başvurukaynağı. Milliyet Sanat,Türkiye'de müzikten plastiksanatlar ve edebiyata yayılan geniş gündemiylealanının en seçkin aylık dergisi  olarak kendinikabul ettirmiş bir yayın. Gençlere yönelik herhafta çarşamba günleri yayınlanan Salsa veçocuklara yönelik Miço dergileri de kendialanlarında lider yayınlar olarak dikkat çekiyor.Röportaj, alışveriş, moda, haftalık astroloji,müzik, sinema, tiyatro haberleri ve bulmaca ekiyleMilliyet Cumartesi okurların keyifli bir haftasonuna hazırlıyor. Röportajlar, ünlü kalemlerdenyorumlar, kültür-sanat, yeme-içme, sağlık bilgilerive bulmaca ekiyle Milliyet Pazar haftanın songününde güzel vakit geçirmek isteyenler içinrenkli bir gazete sunuyor.Gazete ve internetin sinerjisini en iyi yakalayangazete olan Milliyet, sondakika haberleriyleokurlarının 24 saat yanındaolmanın yanı sıra Türkiye'dehızla gelişen internetüzerinden emlak ve arabaalım satım konularında daliderliğini koruyor.
En Son Geliflmeler

Dünyadaki istihdamrakamlarına bakıldığındaTürkiye'nin %45.8 oranıyla

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(Organisation for Economic Co-operation andDevelopment -OECD) Avrupa Birliği (AB)ortalamalarının çok altında olduğu görülüyor.Türkiye gerçeklerinin ışığında, Milliyet, "doğrumecradan, doğru işe, doğru insan" sloganıyla yolaçıkan Milliyet Kariyerim ile ülkenin önemlisorunlarından istihdam ile eğitime yanıt bulmayıhedefliyor.21. yüzyılda Türkiye'de 1 milyon kız çocuğununokula sosyal ve/veya ekonomik nedenlerdendolayı okula gidemediğini göz önündebulunduran Milliyet, 23 Nisan 2005'te "Baba BeniOkula Gönder" kampanyası ile kız çocuklarınınokutulması için seferberlik başlattı. Bu amaçdoğrultusunda, sivil toplum örgütleri, yerelyönetimler, siyasetçiler, üniversiteler, işadamları,sanatçılar, sporcular, mülki idare amirleri veokullar harekete geçirildi.

Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgilisorunlar tespit edilerek maddi destek seferberliğibaşlatmanın yanı sıra toplumsal bilinci geliştirmeve yapısal sorunları çözme çalışmaları dagerçekleştirildi.Toplumun spora olan ilgisini gören Milliyet,spor sayfalarının yanında haftanın iki günü Taktikadında tabloid bir spor eki veren tek gazetedir.1986 yılında, yaratıcılığı ve çalışkanlığıyla işdünyasında başarılara imza atan girişimcileriödüllendirmek amacıyla ortaya çıkanErnst&Young Entrepreneur of The Year(Ernst&Young Yılın Girişimcisi Ödülü), "dünyanınilk ve tek en kapsamlı iş dünyası ödül programı"olma özelliğini taşıyor.Yarışmanın Türkiye ayağı ilkkez 2004 yılında Milliyet ve Ernst&Young Türkiyeişbirliği ile başlatıldı.
Promosyon
Milliyet promosyona farklı bir boyut getirerek,okurları için hazırladığı kaliteli yayınlar ileTürkiye'de her evde bir “Milliyet Kitaplığı”oluşturdu. Milliyet, 1993 yılında 1 milyon 136 bin138 okura Grand Larousse ansiklopedisivererek, bu alanda rekor kırdı.Milliyet, bu geleneğini bugün de sürdürüyor.Son dönemde verilen "Yakınçağ Türkiye Tarihi","Türkiye İller Ansiklopedisi", "Bilkent Temelİlköğretim Ansiklopedisi", "Dünyanın BütünHarikaları" ve "Büyük Dünya Atlası" gibi yayınlarbu çerçevede büyük ilgi topladı.
Marka De¤erleri
Milliyet'i eğitim düzeyi yüksek, kültür tüketen  birkitle tercih ediyor. Rakipleri arasında üniversitemezunu okur oranı en yüksek olan gazete

olması, Milliyet'in hedef kitle açısından amacınaönemli ölçüde ulaştığını gösteriyor.Milliyet, bugün Batı'da “quality paper” diyeadlandırılan “seçkin gazete” çizgisinin Türkiye'dekitek temsilcisi konumunda. Meslek ilkelerine,dürüst ve objektif gazeteciliğe olan kuvvetlitaahhüdünün yarattığı güven Milliyet'in markadeğerinin en önemli sacayağını oluşturuyor.BİAK'ın verileri,Türkiye'de okurlarınınen çok zaman ayırdıklarıgazetenin yine Milliyet olduğunugösteriyor. Milliyet,anayasasına ve meslekilkelerine bağlı, güvenilir,ilerici, cesur ve etkili birreferans gazetesiolarak, etkili köşeyazarları ve uzmanmuhabir kadrosuylaher zaman kanaat önderlerinin ilktercihi olma özelliğine sahip.
www.milliyet.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Milliyet okurları, 1954 yılından beri her yıl, yılınsporcusunu seçiyor. Halkın oylarıyla düzenlenenYılın Sporcusu Ödülü, Milliyet tarafından alanınınen prestijli ödülü olarak hâlâ veriliyor
Yayınlanmaya başladığı 7 Ekim 1972'den beriçocukların sevgilisi haline gelen Miço Dergisi,haftalık 50 binlik tirajıyla Türkiye'de alanının ençok okunan çocuk dergisi. Genç kızlara yönelikSalsa da haftalık 100 bin adedi aşan satışıylaTürkiye'nin alanında en fazla satılan gençlikdergisi.
Ülkesine ve içinde bulunduğu sektöre karşısorumluluklarının bilincinde olan Milliyet, 1985yılından beri Abdi İpekçi Gazetecilik, ÖrsanÖymen Sosyal Bilimler, Haldun Taner ÖyküÖdülleri düzenliyor. Milliyet ödülleri; bilim, sanat,kültür ve iletişim alanlarındaki en saygın ödüllerarasında yer alıyor.
1996'da yayın hayatına başlayan Milliyet'ininternet sitesi Türkiye'nin en fazlı ziyaret edilenhaber sitesi.

Milliyet
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