İZMİR’DE YEREL
TELEVİZYON
YAYINCILIĞI

Görüşülen Kişi:

Hakan ATİS

Kanal Adı ve Yıllar:

Kanal Ege (1991), Star
Tv (1993), ATV (1999),
Yeni Asır Tv (2001)

Görev (ler):

Muhabir, Haber
Müdürü, Genel Müdür

Yaşar Üniversitesi
Bornova
İzmir
info@yasar.edu.tr
www.yasar.edu.tr

Görüşme Özeti:

İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:10 – Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda orada bulunan İstikbal Gazetesi’nde
çalışarak sektöre giriş yapar. Mezun olduktan sonra Yeni Asır’ın açtığı sınava girerek burada çalışmaya başlar.
04:03 – Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur’un basin danışmanlığına başlar ve
Kanal Ege’nin kuruluşunda yer alır. Kanala cihazlar yurtdışından gelir. TRT’den alınan danışmanlık hizmeti
sonrası yayın hayatı başlar.
06:55 – 1993 yılında Star Tv Ege Bölge temsilcisi olarak çalışmaya başlar. Birçok yurtdışı görevinde bulur.
Saraybosna, Suriye, Irak gibi yerlere giderek haberler yapar.
11:54 – 1999 yılında Atv haber Ege Bölge temsilciliğine geçiş yapar. Ankara gazeteciliğini de merak
ederek bir dönem orada gazetecilik faaliyetinde bulunur.
19:10- 2001 yılında ATV Ege Bölge temsilciliğinin yanında Yeni Asır Televizyonu ve ona bağlı iki
radyonun genel müdürlük görevi kendisine verilir. Böylece bütün yayın akışını değiştirerek ATV’den
bağımsız bir kent televizyonu kurma yolunda çalışmalara başlar.
35:20– Reklam departmanını ayırarak yeni bir reklam müdürü işe alınır ve onun sayesinde birçok yerden
reklam alınmaya başlanır.
42:19- İlgiyle izlenen bir sabah programı yapılır. Sabah programından öğlen bültenine kadar olan ara
filmlerle iç yapımlarla doldurulur. Öğlen bülteninde kentte ne olup bittiği verilir. Öğleden sonra kadın
programları, kültür sanat edebiyat programları yer alır. Akşam ana haber yayınından sonra çeşitli
programlara yer verilir.
49:29- Gelen telefonlar ve konuşulan insanlardan gelen tepkiler yayınlara olan ilgiyi belirlemek için
kullanılır. Sanat ve spor ile ilgili programlar da yerele yönelik gerçekleşir. Izmir’in ve İzmirlinin sorunları
gündeme taşınır. Büyük küçük her soruna yer verilir.
58:57- Rejide kullanılan aletler ATV’nin hurdaya çıkardığı aletlerdir. Zamanla bunlar yenilenir.
01:05:40- İzmir’in rahat bir şehir olmasından dolayı insanlar seslerini duyurma ihtiyacı hissetmemekte ve
yerel bir kanal kurulması için gerekli çabayı harcamamaktadır. İzmir’de medya için yeterli insan gücü ve
potansiyel olmasına rağmen desteklenmemek bu işin yapılmasını da engellemektedir.
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