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İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:22 – Lisansını Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamlamış, Yaşar
Üniversitesi’nde Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2017 yılında İzmir’de bir reklam ajansında çalışmaya
başlar.
00:45 – Aynı zamanda meslek birliği olan reklam ajansı Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütmektedir.
Bakanlık destekli belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Kanal 35 yerine kurulan Günaydın
Tv yönetimi program hazırlanması için ajansla görüşür. Program önerileri hazırlanır fakat anlaşmaya varılamaz.
Bir süre sonra kanal satılır. Yeni sahibi reklam ajansının sahibinin bir tanıdığıdır ve kanalın işletmesini reklam
ajansının sahibine bırakır. Fakat daha sonra kanal başka bir binaya taşınmak zorunda kalınır.
04:16- Kanal taşınmadan önce Türkiye’de grçekleşen yerel seçimlerin İzmir adaylarıyla program yapmak
isteyen bir kanal gelir ve bu kanalda çekim gerçekleşir. Reklam ajansında çalışan bu ekip televizyon
tecrübesi olmamasına rağmen, bilen bir iki kişinin 1 saatlik bir eğitimi sonucunda bu programın kaydını
gerçekleştirir.
07:53- Günaydın Tv, Kanal 35’den kalan yayın şekliyle devam etmiş, SD yayından HD yayına
geçmemiştir. Bu da HD yayın çalışan eleman için kurguda bazı sorunlar yaşamasına neden olur.
08:56- Kanal 35’in ekipmanları da eski ekipmanlardır. Çekimler bunlarla gerçekleşmiştir. Günaydın Tv adı
altında yayınlanan programlar da çok eski yıllara ait programlardır. Kanalı başka yere taşıma süreci yorucu
olmuştur. Eski kanal, yeni kanal ve reklam ajansı arasındaki üçgende gidip gelinmiştir.
11:06 – Yeni kanalın nasıl bir kanal olacağına yönelik toplantı yapılır. Bu kanal için programlar, içerikleri,
işleyişleri belirlenir.
14:03- Yayın için hazırlıklar yapılır. Planlanan programlardan birkaçı çekilerek kurgulanır. Fakat
düşünüldüğü vakitte kanal yayına giremez. Aynı zamanda İzmir’de ikincisi gerçekleşen, vizyon filmlerinin
yayınlandığı bir festivali de gerçekleştiren kurum her şeyin üst üste gelmesiyle zorluk yaşar. Maaşların
sorun olmaya başlamasıyla beraber çalıştığı arkadaşıyla bir ay arayla işten ayrılır. Arkadaşı Turuncu Tv
isimli internet üzerinden yayın yapan bir kanalda çalışmaya başlar. Bu kanalın kurucuları Günaydın Tv için
birlikte çalışılan kişilerdir. Günaydın için planlanan ve hazırlanan programlar Turuncu Tv’de yayınlanmaya
ve çekilmeye başlar.

17:06- Kanalda çalışanlar hep İstanbul’a gidip gelmiş bir süre orada çalışmış kişilerdir. Onların İstanbul hakkındaki
düşünceleri pek de olumlu değildir. Buna rağmen İstanbul’a hiç gitmediği için kişinin işi bilmediğini iddia ederler.
İstanbul’da çalışmış olan kişi İzmir’dekine göre daha tecrübelidir. İstanbul’a gittiğinde de İzmir’den geldiği için
yine aynı muameleyi görür.
19:37- İstanbul’da bir üsre çalışıp İzmir’e dönen ve burada aynı işi yapmak isteyenler beklediklerini bulamazlar.
Teklif edilen paraları beğenmezler. Yapılan iş İstanbul’a göre daha sakin bir iştir. Devamlı bir iş akışı olmadığı için
İstanbul’da olduğu gibi her iş için ayrı bir elemana ihtiyaç yoktur. Genelde bir kişiden her işi yapması beklenir.
23:33- Ülkedeki ekonomik çalkantıların reklam sektörünü de etkilemesiyle reklam ajansı olarak da devam eden
firma reklam işi alamaz. Televizyon reklamı için anlaştıkları kurumlardan da beklediklerini alamazlar çünkü
televizyon yayına girememiştir.
26:09- Çekilen ve kurgusu yapılan programlar Engelsizler, Astroloji, mutfakla ve hobilerle ilgili olan
programlardır. Çekilen bu programlar ve jenerikleri hazırlanan diğer programlar Turuncu Tv tarafından
yayınlanmaya başlar.
28:07 – Yerel olma ve bunu vurgulama kaygısı yoktur. Programlarda yerellik vurgulanmaz. Herkesin ulaşabileceği,
eğlenceye yönelik programlardır.
28:47- Haber yayını gazeteler üzerinden gerçekleştirilmesi planlanır. O günün gazeteleri okunup yorumlanacaktır.
Belediye başkanlarına yönelik bir program gerçekleştirilecek fakat bu politika ve siyaset içermek yerine başkanın
sıradan günlük yaşamı ile ilgili olacaktır.
30:01- Program yapımında herkes kendi fikrini söyler, tartışılır ve en iyiye karar vermeye çalışılır. Program
hazırlanırken RTÜK ile ilgili kurallara dikkat edilir.
(Bitiş 00:31:00)
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