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Başlangıç 00:15 – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine girmeden önce lise yıllarında Balçova Tv’de kısa süreli çalışma
imkanı bulur. Balçova Tv yerel halkın sorunlarını gündeme getirir ve kendi ifadesiyle özgür, aykırı yayın yapar. Balçova
Fm olarak yayına başlayan radio daha sonra Demokrat Radyo adını alır. RTÜK’ün kurulmasıyla da üst üste cezalar
almaya başlar. Daha sonra ise frekansını başka bir kuruluşa devreder.
05:38 – Ege Ajans’ın yöneticisinin yönlendirmesiyle Yeni Asır Gazetesi’nde muhabirliğe başlar. Bir süre orda
çalıştıktan sonra Selçuk Yaşar tarafından kurulan Gazete Ege’de çalışmaya başlar. Bu kuruluş diğer kurumlara işlerini
doğru yapmaları konusunda mesajlar verir.
10:58- Sabah yapılan toplantı ve iş bölümü sonrası dışarı çıkılır. Halkın valiye ilettiği şikayetler not alınır ve
sonrasında bu şikayetlerin giderilip giderilmediğine dair gerekli takip yapılır.
14:20- İş bölümü yapılıp habere gidilir, akşam herkes topladığı haberlerle geri döner ve bu haberlerin kurgusu
yapılıp yayına yetiştirilir. Muhabirler kendi içlerinde ufak bir yarış içindedir. En iyi haberi yapmak için uğraşırlar.
Yeni Asır Tv ATV’nin yerel kanalı pozisyonunda olduğu için bazen yapılan haberler ATV’de de yayınlanma
imkanı bulur.
25:13- Muhabirlerin toplandığı belli yerler vardır. Bu toplanma yerlerinde polis telsizi dinlenip haber yakalanmaya
çalışılır. Muhabirler birbirlerine haber atlatmaya çalışır. Kimsenin haberi olmadan ortadan kaybolan muhabir haber
yakalamış ve diğerlerine atlatmış anlamına gelmektedir. Kurumun itibarı gereği KY kameralarla toplu taşımaya
binmek yasaktır. Bu yüzden kimi zaman muhabir önden gider kameraman ise arkadan başka bir araçla gelir.
Önemli olan ortaya iyi bir haber çıkarabilmek düşüncesidir.
29:53– Haber yazma işi habere çıkan muhabirindir. Eğer haber müdürü editörlük görevini de muhabire vermişse
hem kendi haberini yapar hem diğer haberleri control eder. Haber bültenleri saat 10’da başlar ve saat başı olacak
şekilde düzenlenir. Konuklu bir bülten olduysa ve konu uzun sürdüyse belirlenen satin dışına çıkıldığı da olur.
33:05- Haber birimi, bir haber müdürü, iki editor, beş muhabir ve 3-4 kameramandan oluşmaktadır. Aynı zamanda
4 kişiden oluşan bir Teknik ekip vardır. Bunlar teknikl bir arıza durumunda Yamanlar ya da Teleferiğe çıkıp
sorunu gideren ekiptir. Çoğunluğu okullu olmakla beraber alaylı denilen kişiler de çalışanlar arasındadır.
37:15- Sözleşmelerin yapılmasıyla sigortalar da yapılır. Basın kartı alma konusunda sorun yaşarlar. Devlet gerekli
düzenlemeyi yapmadığı için gazeteci olmasına ragmen basin kartına ulaşması bir TRT çalışanı kadar kolay
olmamaktadır. Mesailer için ek bir ücret alınmaz. Haftada bir gün tatil hakları vardır.

46:59- İzmir’de ileri gelen kişiler televizyonda güzel görünmeye verdikleri önemi televizyona sahip çıkma noktasında
vermezler, hazırladıkları yıllık planlarına yerel kanalları eklemezler. Dijital platformların gelişmesi, maddi giderlerin
artması yerel yayıncılığın eskisi gibi olmasını zorlaştırabilir.
56:13- Haberlerde kullanılan arşiv görüntüleri muhabirlerin kendi oluşturduğu arşivlerdendir. Kimi zaman ise ATV’nin
kendilerine gönderdiği görüntüler de kullanılır.
(Bitiş 00:58:51 )
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