
Pazar
TV, gündemi belirlemede çok etkili bir iletişimaracı.Türkiye’de ortalama TV izleme süresigenelde günde üç buçuk saat iken, evkadınlarında bu süre günde beş saate kadarçıkıyor.Türkiye’nin TV ile tanışması 1968 yılındaTürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ilegerçekleşti. 1990 yılında ilk özel TV kanalıInterstar (Magic Box) yayına başladı. 2005’egelindiğinde,Türkiye’deki TV sayısı; 28’i ulusal,16’sı bölgesel ve 216’sı yerel olmak üzere 260’aulaştı. 2004 sonu itibarıyla,Türkiye genelindetelevizyonu bulunan hane sayısı ise 14 milyonugeçti.TV kanallarının sayısına bakıldığında,reklam pastasının yetersiz olduğu görülüyor. 2004yılında medyanın toplam reklam geliri   1.243milyar US$, bu gelirdeki TV payı ise      618milyon US$’dır.Türkiye TV yayıncılığında, çalışanlarına veteknolojiye yatırım yapan, sektörde öncü   DoğuşYayın Grubu markaları; NTV, CNBC-e,NTVMSNBC, NTV Radyo, Radyo Eksen, NationalGeographic Dergisi’nin farkı da bu noktadaortaya çıktı. Uzmanlaşmış kadrosu, doğru vetarafsız yayıncılığıyla kamuoyunda sağlam, güvenilirbir yer edindi.
Baflar›lar
NTV,Türkiye’nin ilk haber kanalı olarak 1996’dayayına başladığında, tematik kanalların Türkiye’deyer edinemeyeceğine dair hâkim bir görüş vardı.Kuvvetli içeriği ve tarafsız duruşu, zamaniçerisinde Doğuş Yayın Grubu’na duyulan güveninmimarı oldu ve sosyal sorumluluk alanında yenigörevleri beraberinde getirdi.Doğuş Yayın Grubu, yayın ilkeleriyle Türkiye’de birilki gerçekleştirdi.Doğuş Yayın Grubu’nda, sadece doğru vegerçeklere dayalı haber yapılır, izleyicinin güveniher şeyden önemlidir, tüm yayınlarında tarafsızlık

ilkesi geçerlidir, haber programları izleyiciyekendi bakış açısını ve kanaatini oluşturabileceğişekilde, anlaşılır bir dille bilgi vermek amacıylasunulur. Doğuş Yayın Grubu, iktidar ya damuhalefet hiçbir siyasal hareketin destekçisideğildir, hepsine eşit mesafede durur, kamu adınaolayların tarafsız gözlemcisi ve aktarıcısıdır.Çalışanları öncelikle halka karşı sorumludur,kamu yararı gözetilir, yayında anlaşılır olmaköncelikli ilkelerden bazılarıdır.Doğuş Yayın Grubu, yayın ilkelerine bağlıkalarak, topluma fayda sağlayan ve sosyalsorumluluk bilinci ile gerçekleştirilenkampanyalara öncülük ediyor. 17 Ağustos 1999depreminde, asli görevi olan kamuoyuna anındadoğru bilgi vermenin yanı sıra, kurduğu NTV KrizMasası ile ihtiyaç duyulan malzemelerin doğruzamanda doğru yere ulaştırılmasını sağladı.NTV kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiğiyayınlar ve sosyal sorumluluk kampanyalarısonucunda bakanlıklar, cemiyetler, dernek vevakıflar, meslek odaları, üniversite ve liselertarafından çeşitli alanlarda toplam 234 ödüle layıkgörüldü. NTV’nin dekor ve stüdyo uygulamaları,Promax&BDA adlı uluslararası organizasyontarafından Avrupa’nın en iyilerinden biri olarakgösterildi.Aynı çatı altında iki farklı kanalla farklı hedefkitlelere hizmet sunan CNBC-e’yi izlemek bugünneredeyse bir statü simgesi haline geldi.
Tarihçe
Türkiye’de tematik kanal ve haber televizyonculuğuNTV ile başladı. NTV, 9 Kasım 1996’da Hollanda-Galler maçını, 10 Kasım’da Atatürk ÖzelProgramı’nı, 12-13 Kasım’da Türkiye Sanayici veİşadamları Derneği (TÜSİAD) ile KaliteDerneği’nin (KalDer) düzenlediği Siyasette KaliteToplantısı’nı canlı yayınladıktan sonra, 9Aralık’ta düzenli haber yayınına geçti. Kademeliolarak artan yayın saatleri 5 Ocak 1997’de, sabah07:00’den itibaren 24 saate çıktı.

Kanal E, 1999’da Doğuş Grubu tarafından satınalındı. 2000 yılında ise Kanal E’nin “e” harfi iledünyanın bir numaralı ekonomi kanalı CNBC’ninbirleşmesi sonucu CNBC-e ortaya çıktı.Türkiye’nin ilk ve tek iki farklı dünyaya kapıaçan TV kanalı CNBC-e’nin gündüz kuşağı;formatını Amerikan CNBC’den, içeriğini DoğuşYayın Grubu’ndan aldı.Gündüz kuşağı için CNBC ile yapılan ortaklık,akşam kuşağında orijinal dilde altyazılı dizi vefilmler için HBO, WB, MGM, Paramount, BuenaVista, Sony Columbia, Fox gibi dünya devleriyleişbirliğine dönüştü.2000 yılında NTV Radyo, Radyo Eksen,NTVMSNBC ve F1 Racing, NStyle, Popüler Tarih,NTV Mag, L’Officiel dergileriyle büyüyen grup,2001’de yaşanan ekonomik krizde alınan stratejikkararla küçülme yoluna gitti. Aynı stratejik kararlakrizin etkisinden hızla kurtulan Doğuş YayınGrubu, 2001’de National Geographic Dergisi,2003’te Discovery Channel ve 2004’te NG KidsDergisi, Radio N101 ve NBA TV’yi bünyesinekattı.
Ürün
NTV ve CNBC-e, hızlı ve ilkeli habercilik anlayışısayesinde kısa sürede Türk halkının günlük haberkaynağı durumuna geldi. Saat başı habere, sondakika gelişmelerine doğru bir şekilde ulaşacağınıbilen izleyici gün boyunca NTV ve CNBC-e’yesık sık uğruyor, sesi kapalı olsa da bu kanallarıaçık tutuyor.NTV, bugün kamuoyunda hak edilmiş birunvanın sahibi: “Türkiye’nin Haber Kanalı”.İç ve dış piyasalardan en son haberler, son dakikagelişmeleri, beklentiler, yorumlar, uzman analizleriile “ekonomi”; sadece futboldan değil voleyboldanFormula 1’e sporun tüm dallarından heyecanlımücadeleler, nefes kesen görüntüler, son dakikatransfer haberleri ile “spor”; otomobil, moda,müzik, sinema, dekorasyon, sağlıklı yaşam, hobi,kitap gibi hayatı renklendiren konuları, kültür
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sanat programları ile “lifestyle”; spor, politika veekonomi konularında farklı bakış açıları getiren“tartışma programları”; hayatın sadece şahsengörülenlerden ibaret olmadığını hatırlatan eşsiz“belgeseller” NTV’nin kapsamlı içeriğinin anabaşlıklarını oluşturuyor.Merkezi İstanbul’da bulunan NTV; Ankara,İzmir ve Diyarbakır’daki temsilcilikleri, yurdundört bir yanındaki muhabirleri ve başta AnadoluAjansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) olmaküzere çeşitli haber ajanslarının desteğiyleyurtiçindeki gelişmeleri takip ederken, dışgündemi dünyanın önde gelen merkezlerindebulunan muhabirleri ve Reuters, ENEX, APTNgibi dünyanın önde gelen haber kuruluşlarıaracılığıyla izleyiciye aktarıyor. NTV, ayrıcaNationalGeographicTV, BBCbelgesellerinive haberprogramlarınıda ekranagetiriyor.Türkiye’de235 verici,Kablo TV veDigitürkaracılığıyla izlenen NTV,Turksat 2A uydusundanTürkiye ve Türki Cumhuriyetler’e ulaşıyor. KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki vericisi olan NTV,Turksat 2A uydusu ile Avrupa, Rusya, KuzeyAfrika ve Ortadoğu’dan da izlenebiliyor.Gün boyunca ekonomi ve piyasa bilgilerinegerçek zamanlı ulaşma olanağı sağlayan CNBC-e,akşam kuşağında ise yayınını bir eğlence kanalıolarak sürdürüyor. Orijinal dillerinde altyazılıyayınlanan filmler, diziler TV ekranında sinematekkeyfi yaşatıyor.Başarısı kanıtlanmış dizilerin büyük çoğunluğudünyada ilk kez şifresiz bir TV kanalındatoplanıyor. Haftanın altı günü yayınlanan filmlerusta yönetmenlerden, dünya sinemasına, komedive macera filmlerine kadar geniş bir yelpazedeörnekler sunuyor.

Yapılan araştırmalar CNBC-e izleyicilerininkentlerde yaşayan, eğitim düzeyi yüksek,sorgulayan, seçici, yaratıcılığa önem veren veyaşam kalitesini artırmak isteyenlerdenoluştuğunu gösteriyor. CNBC-e Türkiye’de      50verici, Kablo TV, Digiturk ve Turksat 2A uydusuaracılığıyla izleniyor.Reklam uygulamalarıyla da her zaman bir adımönde olan Doğuş Yayın Grubu; marka değeriyleözdeşleşmek ve rakiplerinden farklılaşmak isteyenmüşterileri için özel uygulamalar geliştiriyor.Bunlara örnek olarak her saat başı ekrana gelenDoğru Saat projesi, Prime-Time programlarınyayın saatleriniizleyiciye

hatırlatan özel sponsorluk projeleri gösterilebilir.Pazarda farklılaşma yaratan ve ilk defauygulamaya konan projelerden bir diğeri; reklamfilmi olmayan ancak ürününü/hizmetini tanıtmakisteyen firmalara yönelik hazırlanan advertorialkuşakları.
En Son Geliflmeler
Doğuş Yayın Grubu sektördeki lider konumu   veoluşturduğu marka gücüyle sürekli kendiniyeniliyor ; içerik arayışına devam ederkenyeni iş alanları yaratıyor.NTVMSNBC’nin içerik sağladığı AtatürkHavalimanı ve Akmerkez’deki ekranlar ile Shubuogibi yeni mecralara hizmet veriyor, aynı zamandayaptığı yatırımın maddi karşılığını alıyor.NTV, artık birer klasik olan 90 Dakika,Ekodiyalog gibi programların yanı sıra, 2004 yeniyayın döneminde hayatın içinden kesitler sunanrenkli prime time şov programlarıyla geniş izleyicikitlesine ulaşıyor.Kuruluşundan itibaren hafta sonunu sporyayınlarına ayıran NTV; Formula 1 yarışları, Dünyave Avrupa Basketbol Şampiyonaları, Dünya RalliŞampiyonası ve NBA gibi önemli spororganizasyonlarını ekrana taşıdı. 2003’ten itibarenise dünyanın seyir zevki en yüksek futbolkarşılaşmalarını (Premier League, BundesLiga,La Liga) izleyicisine sunmaya başladı.CNBC-e bugüne kadar yayınladığı MarriedWith Children, Seinfeld, Ally McBeal, 24,The Simpsons ve Southpark gibi efsaneleşmişdizilerden sonra Amerika’yla aynı anda bol ödüllüAngels in America, Desperate Housewives,Nip/Tuck, Joey, CSI: NY, Six Feet Under gibidizileri dünyada ender bulunan bir şekilde, şifresizbir TV kanalında buluşturarak sadık bir izleyicikitlesi oluşturdu.
Promosyon
NTV ve CNBC-e tanıtımını en etkin şekildeDoğuş Yayın Grubu’nun mecralarında yapıyor.Ayrıca, açık hava panoları, İstanbul AtatürkHavalimanı, Akmerkez ekranları ile Shubuo gibiyeni mecralarda görünürlük sağlanıyor.

Yayın akışlarının gazetelerde yer almasıkonusunda yaşanan zorluklar, Doğuş YayınGrubu’nun sektörde yeni bir uygulamabaşlatmasına neden oldu. 2000 yılından itibaren,NTV ve CNBC-e, yayın akışlarını gazetelerin TVsayfalarında kutu ilanları olarak yayınlatıyor.İzleyicilerle ilişkisine önem veren Doğuş YayınGrubu, Halkla İlişkiler Departmanı tarafındanyürütülen izleyici ilişkileri sayesinde her türlüsoruya anında cevap veriyor, izleyicininbeğenileri ve beklentilerini takip ediyor.Doğuş Yayın Grubu, sponsoru ve yayıncısıolduğu organizasyonlara izleyicisinin de katılımını sağlıyor.PR stratejisini sponsorluklaradayandıran Doğuş YayınGrubu, desteklediğietkinlikler ve işbirliklerisayesinde Türkiye’de kendisektöründe sponsorlukkavramının gelişiminekatkıda bulunuyor.National Geographic veNG Kids Dergisi aboneliğeyönelik promosyonlaryaparken CNBC-eprogramlarını tanıtma amaçlıuygulamalara yöneliyor.CNBC-e Ek Gazete, CNBC-eDergi’de yer alan “Bul hatayıkap ödülü” gibi kampanyalarizleyiciyle iletişimikuvvetlendiriyor.

NTVMSNBC okuyucuları için gala geceleridüzenleniyor, ödüllü anket uygulamaları yapılıyorve Radyo Eksen’den şehrin gözde konserleri içindavetiyeler dağıtılıyor.CNBC-e 2000 yılından beri broşür niteliğindebir dergi çıkarıyor. Ocak 2004’te yoğun talepüzerine piyasada satışına başlanan ve kısa süredeaylık 20 bin adet satış rakamına ulaşan derginin3 bin abonesi bulunuyor.
Marka De¤erleri
Doğuş Yayın Grubu, kulvarında bir numara olanmarkalarının dürüst yayıncılığıyla kamuoyu nezdindekazanılması en zor marka değerine; güvene ulaşıyor.Doğuş Yayın Grubu’nun kaliteli yayın arayışı,markalarına duyulan güveni destekleyerek aidiyet hissi yaratıyor. İzleyici markalarısahipleniyor ; hataları hoşgörüyle karşılıyor,sürekli bir gelişme bekliyor, farklılaşmanın devametmesini istiyor.Reklamveren kendisinin de izlediği bukanalların etkisini çok iyi görüyor, izleyicilerin yaşortalamasından alım gücüne kadar her şeyibiliyor ve markasını Doğuş Yayın Grubumarkalarıyla hedef kitlesine ulaştırıyor.
www.ntvmsnbc.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

NTV, 1996 yılında kurulduğunda ilk cihazı      37ekran bir televizyondu.
104 kişi NTV kurulduğundan beri bu kurumdaçalışıyor.
Doğuş Yayın Grubu’nun 1999 yılında taşındığıbina aslında bir alışveriş merkezi olaraktasarlanmıştı.
Doğuş Yayın Grubu’nun tüm ilanları, jeneriklerive dekor tasarımları kendi bünyesindehazırlanıyor.
Tüm markalara şu ana kadar yaklaşık 1 milyon400 bin adet izleyici/dinleyici/okuyucu görüşüulaştı.
CNBC-e Dergi’deki “Okuyucu Mektupları”naDoğuş Yayın Grubu Genel Müdürü Cem Aydınve Genel Müdür Yardımcısı Görkem Yaşayanbizzat cevap veriyor.

Do¤ufl Yay›n Grubu
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