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Başlangıç 00:25 – 30 yılı aşkın bir süredir sektörde yer almaktadır. Televizyonların kurulmaya başladığı
dönemde prodüksiyon işi yapmaktadır.
03:21 – Yerel televizyonlar kurulmadan önce belediyeler için yaptıkları tanıtım filmleri o sırada özel yayınlar
kesilerek hazırlanan filmlerin bağlanmasıyla insanlara izletilir. Söke’den gelen bir adam tarlasını satıp
televizyon kurmuştur ve işi nasıl yapacağı konusunda yardım ister. Yerel kanallar kurulmaya başladığında işi
bilen bilmeyen herkes televizyon kurma çabası içindedir.
09:20- Yerellerin reklam departmanları olmasına ragmen hepsinin ulusallar gibi gelişmiş bir reklam
departmanları yoktur. Hazırladığı bir programı, belgeseli vs.yayınlamak isteyen televizyona gider anlaşır ve
para öder. Kendisi de Ege Tv’de yarına ne kaldı isimli bir program yapar.
15:53- Ege Tv döneminin en iyi televizyonudur. Yerel değil bölgesel çalışmaktadır. Hatta İstanbul ve
Ankara’da büroları vardır. Televizyonlar kendi bünyelerinde bir yapım şirketi de kurarak şirketlerin
tanıtımlarını yapıp, o tanıtımı ve şirket sahibini tv’ye çıkarıp kazanç elde etme yoluna gider. Kimi zaman
dışarıdaki prodüksiyon şirketlerine de iş verirler. Önceden para vererek televizyona çıkan insanlar bunu
söylemeye çekinirken günümüzde rahatça söylemektedirler.
20:36- Bir dönem yerel kanallar şantajla kanala reklam alır. Bir firmayı önce kötüler reklam aldıktan sonra
da yüceltirler. Para kazanmak için bir çok şey denerler. Bunlar petshop programı yapmak, başka bir
programda konukla sohbet ederken birden konuşmayı keserek dakikalarca çok alakasız bir ürünün,
markanın tanıtımını yapmak gibi denemeler olur.
29:05 – Ege Tv için bir takım belgeseller hazırlar. Ege Tv kapandıktan sonra bir kaç sene ekipmanları hazır
bir şekilde binada durur. Şalteri kaldırıp yayına başlayacak şekilde hazırda bekler. Hazırlayacağı bir yemek
programı için kanalın mutfak stüdyosunu kiralar. O dönem bu şekilde iş yapılabilir mi diye düşünseler de
olmaz. Ege Tv’de ulusal kanalların izlenerek haberlerin tercümesinin yapılıp dünyadan haberlerin de
verildiği bir birim vardır.
37:24- Kullanılan kamera ve kurgu sistemleri, zamanla gelişmesi anlatılır. Yarına Ne Kaldı isimli belgesel
programına gösterilen belgeselin yönetmeni ya da konuyla alakası olan bilgi sahibi biri konuk alınır.
43:36- Ege Tv kapanınca bir süre Tv Den isimli kanala program yapar. Daha sonra internet ortamına
geçerek Youtube kanalı açarak devam eder. Insanlar artık izledikleri içeriklere müdahale edebilmek,
katkıda bulunabilmek istemektedir.
(Bitiş: 00:47:26 )
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