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İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:25 – Üniversitede İktisadi İdari Bilimler bölümünü okumasına rağmen radyoda yayın yaparak
medyada çalışma hayatına başlar. Sonra ATV’nin İzmir haber temsilciliği bünyesinde haber muhabiri olarak
çalışır. Bölgesel olarak kurulan Yeni Tv’de bir süre haber müdürü gibi çalışır. Fakat kanal daha yeni olduğu ve
eleman olmadığı için habere gitme, montajını yapma, yayınlama gibi her işi kendisi yapar. Bir süre sonra kadro
gelişmeye başlar ve muhabirliğe geri döner. Hem ATV hem Yeni Tv için haber yapmaya başlar.
08:11 – Haber, sanat, çocuk programı gibi programlar vardır. Kadro hem iletişim fakültesi mezunlarından hem
dışarıdan alınarak eğitilen kişilerden oluşur. Yeni TV’de bir süre çalıştıktan sonra İstanbul’a gider. Orada Star
Tv ve Show Tv için dışarıdan haber yapar. O dönemde Yeni Tv ve ATV’nin sahibi aynı kişi olduğu için Yeni
Tv’de kullanılan sistemler ATV’deki gibi gelişmiş sistemlerdir. Yapılan haberler bölgesel haberleri
kapsamaktadır.
16:13 - İstanbul’dan, ATV’den kanala destek vermek için ya da çalışmak için gelen kişiler olur. Ölçü
bakımcı, vericilerden sorumlu kişiler gibi teknik anlamda destek sağlayacak tecrübeli kişiler vardır ve
Denizli’ye kadar geniş bir Alana yayın yapılmaktadır.
19:06 – Haber dışında yemek programı, kültür sanat programı, müzik programı, sağlık ve spor programları
vardır. Konu ile alakalı konuklar alınarak programlar sürdürülür. Yeni Tv kendi programlarını üretene
kadar başlarda ATV’nin programları yayınlanır. Diğer kanal habercileriyle devamlı irtibat halinde
olmalarına ragmen kimi zaman haber atlatma yapılır. Muhabirliğinin ilk dönemlerinde beklenmedik bir
anda patlamanın ortasında kalarak bunu haber yapmak zorunda kalışını ve o sırada yaşananları anlatır.
27:37- Alınan maaşlar bu döneme ve o döneme kıyasla çok iyidir. Yerel yöneticiler gazete ve
televizyonların yaptığı haberlere yayınlara karışmaz. Televizyonun gücünü gördükten sonra onlara saygı
duyarlar, kendi yaptıklarını da göstermek için kullanırlar.
36:41– O zamanın izleyicisine bakıldığında gruplaşma olmadan ne istiyorsa onu almak için izleyen bir kitle
vardır. Eğlenmek isteyen, bilgi edinmek isteyen o konudaki programları izler. Bu dönemde ise eğlence
programları yarışmaya dönmüş, arkadaşlar birbirini ezmeye çalışmaktadır. Bilgi edinmek için izlenen
programlar tartışmanın olduğu seslerin yükseldiği programlar olmuştur. Kanalın yayında olduğu dönem
izlenme oranı yüksektir. Yeni kurulan binasında teknolojik olarak tüm imkanlar mevcuttur.

42:33- Reklam verenlerin yerel ağırlıklı olmasının yanında ATV’nin katkılarıyla gelen ulusal reklamlar da
mevcuttur. Kanalın ilk kurulduğu zamanlarda hiyerarşik yapı yoktur. Çalışan sayısı az olduğu için bir program fikri
varsa beraber tartışılıp karar verilir daha sonra genel müdüre program fikri bildirilir. Jenerik yapımı için başlarda
ATV’den destek alınırken sonrasında bunun için birim kurulur ve birileri alınır.
47:19- Yayıncılığın değişimi, formatların değişimi yereli olduğu kadar ulusalı da etkilemiştir. Arşiv görüntü için
başlarda ATV’nin desteği görülürken zamanla programların artması ve genişlemeyle birlikte kendi arşivleri
oluşmaya başlamıştır.
(Bitiş: 00:52:00 )
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