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Görüşme Özeti: 

 

İçerik (dk:sn) 
Başlangıç 00:07 – Üniversitede öğrenciyken hocası ile birlikte Cumhuriyetin 70. Yılı için TRT bünyesinde bir 

belgesel hazırlar. Birkaç belgeselde daha görev alır. Daha sonra istisna akdi ile TRT’de çalışmaya başlar. TRT-

INT kurulunca günlük yayın yapan programlara dahil olur.  

07:00 – Askerlik görevinden sonra TRT’de devam etmez İzmir’e döner. Ege Tv’de yönetmen olarak işe başlar. 

TRT’de alışkın olduğu çalışma düzeninin, görev dağılımının farklı oluşu onu önce şaşırtır. Yayın akışındaki 

eksiklikleri ortaya çıkararak bunları düzenlemeye çalışır.  

17:55 – 6 ay sonra Teknik yönetmenle yaşadığı tartışma sonucu işten ayrılır. Bir süre başka iş yaptıktan 

sonra Ankara’daki hocasının belgesel projesi için daveti üzerine tekrar Ankara’ya gider ve Cumhuriyetin 

75. yılı için yeni bir belgesel projesinde görev alır. Sonra yine İzmir’e döner ve tekrar Ege Tv ile çalışmaya 

başlar. Kanalın kurumsal olması için çaba harcar.  

24:32 – AGB çökene kadar seyirci geri dönüşlerini onların sistemleri ile alırlar. Kanalın telefonu 24 saat 

açık olan ve sürekli aranan bir telefondur. Arayan kişilere yardımcı olmaya çalışılır. 2000’de uyduya 

çıkması büyük ses getirir. 2001’deki kriz sonucu birçok kanal etkilenip kapanmaya başlar. 

31:49- 130 kişinin çalıştığı kanalda zamanla sayı azalır vee n son 6 kişiyle kanal kapatılır. Televizyon 

kanallarının ceza alma sebepleri muhalif yayın yapmak değil aslında mevzuata uymamaktır. Kanallar 

ticaret yapan insanların eline geçtikçe, içeriğe önem verilmemeye başlandıkça, birkaç mevki sahibi 

insanların etrafında programları döndürdükçe kanallar kalitesini kaybedip kapanırlar.  

43:28– 1999 yerel seçimlerinden sonra medya ve siyaset iç içe girer ve başarının anahtarı televizyonda 

gazetede ne kadar çok göründüğün olur. 

46:27- Ege Tv kurulduğu ilk zamandan itibaren teknolojik olarak gelişmiş bir yapıya sahiptir. Betcam SP 

ile yayına başlar. 4G teknolojisinin gelmesiyle yayınlar bu şekilde yapılmaya başlar. Fakat jammerların bu 

yayını keseceği hesaplanmaz ve kimi zaman bunun sıkıntısı yaşanır.  

51:27- Betacamden sonra DV Cam sistemine geçerler. Daha aktif bir dijital görüntü kullanımı başlar. Daha 

sonra Panasonic P2 kartlı sisteme geçerler ve bud aha büyük bir hız ve avantaj sağlar. 
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57:57- 2001 yılında uydu yayın yönetmeliğinde değişiklik olur. Önceden lisans almadan uyduya çıkabilirken 

sonrasında ulusal ve bölgesel olan kanallar uyduya çıkabilir, yerel olanlar çıkamaz maddesi gelir. Tek vericiyle tek 

bir yere yayın yapıyorsa uyduya çıkmasına gerek yoktur. Lisans alma işlemlerı de uğraştıran işlemlerdir. Sonra yasa 

yine değişir isteyen uyduya çıkar.  
01:03:18- Birkaç defa Ege Tv de RTÜK tarafından kapatma kararı alır, birkaç günlüğüne yayına kapatılır. 

Mevzuata uymak son derece önemlidir. Dijital platformlar RTÜK denetiminde değildir fakat onlar da yönetmeliği 

okumayıp blurlama, kapatma gibi kurallara dikkat etmeye çalıştıkları için RTÜK de müdahale etmeye başlar. 
01:10:06- Kanalın ana omurgası haftanın beş günü yayınlanan kuşak programlarıdır. Sabah programı, haberler, 

sağlık programı, kadın programı, çizgi film gibi. Çizgi filmlerin yayınlanmasında %20 Türkiye yapımı olma şartı 

gelir. Bunun için çok eski yapım çizgi filmler bulur gelir. Bunların her ay RTÜK’e bildirilmesi gerekir. Elinde 

yönetmeliğe uygun yayınlayacak içerik yoksa yayınlamaz böylece ceza da almazlar.  

01:15:46- Evcil hayvanlara yönelik yapılan bir program, belgeselcilerle yapılan bir program gibi yerele yönelik 

programlar hazırlanır. Dönemin müftüsüyle anlaşıp din programı yapılır. Esnaf ile ilgili program çok ilgi gören 

programlardan olur. Fuar dönemleri fuar programı gerçekleştirilir. Valilik ve il sağlık müdürlükleriyle yardım 

kampanyaları gerçekleştirilir. Ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeler dağıtılır. Seyretme değiştir isimli 

kapmanyayla eğitim sistemi, hukuk, sağlık gibi sistemlerin değişmesine yönelik kampanya başlatılır toplanan 

imzalar Ahmet Necdet Sezer’e teslim edilir. 

(Bitiş: 01:25:24 ) 
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