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İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:28 –İlk olarak Yeni Asır grubuna ait Kanal 99 isimli radyoda muhabir olarak çalışmaya başlayarak
sektöre giriş yapar. Sonra sırasıyla SKY TV, Kanal 1, NTV İzmir bürosu ve Atv İzmir bürosunda muhabir olarak
çalışır.
01:45 – Sky Tv Teknik alt yapı olarak iyi bir televizyon kanalıdır. Tecrübeli insanların yanında genelde yeni
mezun gençlere yer verilir. Teknik olarak o zamana göre Türkiye’de yaygın olmayan sistemler kullanılır.
Departmanlar kalabalıktır ve gündem toplantısı yapılarak güne başlanır.
07:07 – Ulusal haberlere hemen hemen hiç yer verilmez. İzmir ve Ege bölgesine ait haberler yapılır.
10:12 – Magazin, tartışma, ekonomi programı gibi programlar yer alır. Yurtdışından haberler türkçeye
çevrilerek sunulur. Tartışma programlarında yerel konulara yer verilir.
13:19- İşi bilenler yeni gelenlere sıfırdan başlayarak öğretir yetiştiğine inanınca ekipmanları teslim eder.
Sokaklara çıkıp halka sorular sorulur, halka ve muhtardan valiye kadar yerel yönetime yönelik programlar
yapılır.
17:27– Yerel yönetimle bir sorun yaşanmaz haberler objektif bir şekilde verilir. Reklamlar İzmir’den yerel
firmalardan olduğu kadar ulusal firmalardan da gelirdi.
22:21- O dönemler reyting ölçüm cihazları olmadığı için halkın tepkisi gelen telefonlarla ve dışarıda nasıl
karşılandıklarıyla ölçülür. Izmir’de gerçekleşen önemli haberler kasete aktarılarak İstanbul’daki ulusal
kanallara uçakla gönderilir.
31:13- Haber havuzuna sürekli haber akışının sağlanması için polis adliye muhabirleri vardır. Telefonun
olmadığı yerlerde iletişim büyük telsizlerle sağlanır. O dönemde stüdyo dışında canlı yayın yapmak kolay
olmadığı için genelde kaset yayını gerçekleşir. İzmir’deki yerel kanallar bir süre sonra halka sırtını dönerek,
teknolojiye ayak uyduramayarak kapanmaya zemin hazırlar. Ekonomik sıkıntılar da beraberinde gelince
kapanma kaçınılmaz olur.
36:15- 1992 ve 1996 arası dönem yerel kanalların en canlı olduğu zamanlardır. Sky Tv Fransa’nın müzik
kamalı olan MCM ile yaptığı anlaşma sonucu 2 sene kadar kanalın yayınlarına yer verir.
41:35- Sky Tv’nin sahibi Serdar Şınlak kanalın yayınlarının kaliteli olmasına çok önem verir ve yakından
takip eder. Zaman zaman personeline jestler yapar emeklerinin karşılığını boş bırakmaz.

44:52- 24 saat haber formatına geçilir ve Anadolu Ajans ile anlaşılır. Saat başı haber yayını yapılır.
Aralarda programlara da yer verilir. Yapılan her programda yerel dikkate alınır.
(Bitiş: 00:50:18 )
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