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İçerik (dk:sn)
Başlangıç 00:15 – Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okurken SKY TV’de çalışma imkanı yakalar.
Böylece mezun olana kadar okul ve iş hayatını beraber götürür.
02:12 – Çalıştığı birimden, Kanal 1’e geçişinden ve bu sürede İstanbul’daki ulusallar ile kurduğu bağlantıdan,
İstanbul’a davet edilmesinden ve burada çalışma maerasından bahseder. Şu an televizyonculuğun kendi
dönemlerindeki etkinliğinin olmayışı ve üniversitede ilgili alan öğrencilerinin kendilerinin yakaladığı şansı,
imkanları yakalayamadıkları anlatılır
12:14 – Üniversite stajını Hürriyet Gazetesi’nde tamamladıktan sonra çalışmak isteği ile gittiği Tercüman
Gazetesi’ndeki gazeteci tarafından SKY TV’ye götürülür ve orada maaşlı normal bir personel şeklinde
çalışmaya başlar.
14:39 – Haber bölümünün günlük rutiniyle beraber yaptıkları habercilikten bahsederek günümüzle
karşılaştırmalara yer verilir.
19:50 – Show Tv’ye geçişi, ardından Star Tv’de çalışması ve tekrar SKY TV’ye dönüşü anlatılır
21:58– Sky Tv’den sonra gelen teklif üzerine bir firmada farklı bir departman olan halkla ilişkiler alanında
çalışmaya başlar. Ilerleyen yıllarda asıl mesleği gazetecilik ve yeni işini birleştirerek bir ajans kurar.
23:59- Show Tv’nin İzmir temsilcisi olarak dönüşü, yerel kanallarla anlaşarak ofis olarak orayı kullanması,
haber için rekabet edişleri anlatılır.
27:20- Ulusal ve yerel kanalın maddi anlamda kıyaslaması, şimdiki gençlerin heveslerinin olmaması ve
bundaki haklılık sebepleri, İzmir’de çok değerli gazeteci, televizyoncu insanların olmasına ragmen gereken
değeri görememesi, yerel medyanın olmamasındaki eksikliklerden bahsedilir.
34:54- Haberciliğin dönüşümünden, yerellerden haber almak için açılan büroların kapatılıp haber
ajanslarına dönülmesinden bahsedilir.
38:51- Sky Tv’ye tekrar döndüğünde sağlık programı yapmaya başlar ve ilerleyen süreçte program
müdürlüğü teklifi gelir. Birçok sponsorlu program yapmaya başlanır. Programların içeriği, izlenmesi iyi olsa
da teknik açıdan çağın gerisinde kalarak gerilere düşerler.

45:16- Televizyonun ilk yıllarında yapılan serbest ve doğru habercilik anlayışından bahsedilir.
47:49- Meslek hayatı boyunca aklında kalan bazı anıları paylaşır
(Bitiş: 00:56:03 )
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