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İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:15 – Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bırakarak insanlarla birlikte olacağı bir
meslekte çalışma isteğiyle Ege Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksekokulu’na başlar.
01:33– 1989 yılında istisna akdi ile TRT’de yapım yönetim asistanı olarak çalışmaya başlar. Gerçek iş hayatını,
neyi nasıl yapmak gerektiğini TRT’de öğrenir. Kendisi için çok iyi bir tecrübe olmuştur orada çalışmak. Bir süre
sonra istisna akdi ile çalışmak yerine sigortalarının yapılmasını isterler ve sonrasında işten ayrılırlar.
05:16- TRT’den ayrıldıktan sonra eşi Kanal Ege’de, bir süre sonra da kendisi Batı Radyo’da çalışmaya
başlar. 6 ay boyunca her sabah radyoda gazete haberlerini okur.
09:23- 1992 yılında Kanal Ege’den Erol Yaraş ayrılır. Dönemin Izmir Belediye Başkanı Yüksel
Çakmur’un rüşvet aldığı yönünde haberler vardır. Kendisi bunu İzmir için alarak halkı için kullandığı
belediye televizyonu olan Kanal Ege’de açık bir şekilde söyler. O zamanlar muhabirler serbesttir ve
belediye kanalı olmasına rağmen karşıt görüşte haberler özgürce yapılabilmektedir.
10:37- Erol Yaraş’ın yerine İskender Dinsel gelir ve oranın gerçek bir televizyon olmasını istediğini
söyleyerek çalışmalara başlar. Bunun için projeleri olan herkesin görüşmeye gelmesini duyurur. Kendisi de
çocuklarla ilgili bir program fikriyle görüşmeye gider ve Kanal Ege’de işe başlar.
15:22 – Yeni yapılacak çocuk programı için Milli Eğitim’den alınan yardımla okul müdürleri aracılığıyla
çocuklar seçilmiş ve bunlara belediyenin bazı imkanlarından yararlanma hakkı verilmiştir. Bu programa
haber gönderen çocukların haberleri bir süre sonra Ana Haber Bülteni’nde de kullanılmaya başlanmıştır.
18:45- Kanal Ege’deki diğer programlar da ilgi çeken programlar olmuştur. Televizyon, yapılan
programlara desteğini esirgememiş ve dışarıdaki insanları da içine katan programlar aracılığıyla izlenme
oranları artmaya başlamıştır.

20:06- Belediye başkanı seçimlerinde yeni başkanın seçimiyle Kanal Ege’nin de yönetiminde değişiklikler olur.
Çıkarılan birtakım yasalarla birlikte yayın biter. Yeni belediye başkanı Burhan Özfatura kanal çalışanlarını
çağırarak kaynak elde edilebilecek fikirler bulmalarını ama televizyon yayını yapamayacaklarını söyler. Bunun
üzerine belediyenin kuruluşlarından başlanarak tanıtım ve reklam filmleri yapma fikri ortaya çıkar. Ayrıca
belediyeye ait olan canlı yayın aracı kiralanır. Uzun bir süre bunlardan iyi bir kazanç sağlanır.
25:42- Erkan Kocabaş kanalda her şeyi net çizgilerle belli olan bir yayın planlaması hazırlamıştır. Izlenmeyi
arttıracak programlara ihtiyaç vardır. Erkan kocabaş bunun için kendisini iş görüşmesine davet eder. Ali Büge ile
girdiği uzun toplantı sonucunda Ege Tv’de program müdürü olarak çalışmaya başlar.
30:25- İzleyici kitleyi arttırmak için hangi illerde hangi kesimin daha çok izleyebileceği üzerine çalışma yapılır.
Çiftçi ve esnaf tarafından daha çok izlendiği sonucu ile onlara yönelik programlar planlanır. O zamana kadar üst
kesimin belirlediği ve onlara yönelik olan programlar yerine her kesimden insane hitap eden herkes tarafından
izlenen programlar yapılmaya başlanır.
36:11 – Programlara reklam alımını gerçekleştirme yolları, program daha yayına başlamadan reklam vereni bulmak
için öncesinde demo çekimi ve hazırlıklar yapılır. Tek taraflı yayıncılık yapmak yerine her kesimin düşüncelerine
yer verilmiştir. O dönemde gündemde olan tütün yasası ile ilgili çiftçiler televizyona şikayet mektupları yazmıştır.
Bunun üzerine haber bültenine farklı partilerden olan milletvekillerinin katılmasıyla gerçekleşen yayında herkese
söz hakkı verilerek hareketli bir yayın anlayışı benimsenmiştir.
39:59 – Kanalda 15 dakikalık dilimlerde konukları değişen ve toplamda 2 saat süren bir sabah programı
yapılmaktadır. Ardından çocuklar için çizgi film kuşağı ve onun ardından 1 saatlik kadın programı gelmektedir.
Kadın programı her gün olduğu için haftanın her günü için bir konu belirlenmiştir.
44:16- Yazın daha rahat kişiyi yormayacak dinlenmesini sağlayacak programlar gerçekleştirilerek kişi kışın olacak
hızlı bir tempo için hazırlanır ve kışın daha dinamik programlar gerçekleştirilir. Öğlen kuşağında olan programlar
annelerin işlerini bitirip izleyeceği programlardan, öğleden sonra kuşağının programları ise iş adamlarına yönelik
programlardan olmuştur. İş adamları para ödeyerek televizyona çıkarak, kendilerini ve işlerini tanıtarak kazanç elde
etmeye başlamış ve kanallar da gizli sponsorluk adı altında para kazanmaya başlanmıştır.
49:07- Engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli
sandalyeler alınmış ve bunların kişilere teslimi kameralar önünde gerçekleşmiştir. Izmir Büyükşehir Belediye
Başkanı rahmetli Ahmet Piriştina adına fidan kampanyası gerçekleştirilerek Çeşme yeşillendirilir. Bu Ahmet
Piriştinanın seçim vaadlerinden biridir. Ölümünden sonra onun adına Ege Orman Vakfı ve Ege Televizyonu iş
birliği ile gerçekleştirilir.
55:52- Sigortasız kimse çalışmaz, herkesin sigortası aldığı prim üzerinden ödenir. Başlarda iyi giden zamlar bir
dönem azalmaya başlar. Çünkü yöneticilerden ya zamlardan vazgeçilmesi ya işçi çıkarılması istenir ve sonuç olarak
zamlardan vazgeçilir.
59:10- Ali Büge ayrıldıktan sonra yerine getirilmesi düşünülen Erol Yaraş’I ekip istemez ve bunu patronal konuşur.
Anlaşma sonucu bir icra kurulu kurulur ve iki buçuk yıl kendi kendilerine bu icra kurulu sayesinde televizyon
yönetilir. Buna ragmen Erol Yaraş yönetime getirilir ve istifa mektubunu Cem Bey’e götürdüğünde reddedilir. Erol
Yaraş ile 3 ay çalışmayı denemesi istenir. Fakat televizyon ilk zamanki haline dönerek görünüşünü
beğenmediklerini Kabul etmemeye, üst kesime hitap etmeye başlamıştır ve kavgaların büyümesi sonucu Ege
Tv’den ayrılır.
01:04:49- Yeni bir iş ararken kendisine teklif edilen ücretler aslında onun kanala getireceğini düşündükleri şeyler
içindir ve bu durumdan rahatsızlık duyarak iş aramaktan vazgeçerek eşinin kurmuş olduğu prodüksiyon şirketinde
çalışmaya başlar. Farklı şehirlerde yürütülebilen yerel yayıncılığın İzmir gibi bir şehirde yürütülememesini
yayıncılığın ilk başladığı yıllarda yapılan bir yanlıştan kaynaklı olduğunu düşünür. Ege Tv’nin bitmesi ise İzmirli iş
adamlarının baştaki desteklerine devam etmeyerek kendilerini çekmeleri olarak görülmektedir. Serbest ve bireysel
yayıncılık anlayışından dolayı umut veren yayıncılığın internet yayıncılığı olduğunu düşünmektedir.
(Bitiş 01:09:08)
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