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Görüşme Özeti: 

 

İçerik (dk:sn) 
Başlangıç 00:26 – Üniversitede öğrenciyken hocasının önerisiyle tıp fakültesindeki bir merkezde çalışmaya 

başlar. Son sınıftayken bir arkadaşının kendisini önermesiyle Yeni Tv’de çalışmaya başlar. 1 sene orda sektör 

konusunda farklı tecrübeler ediniz. Kriz dönemine denk gelmesiyle işten çıkarılır. Sonra geri çağırılmasına 

ragmen askerlik vazifesini tamamlamak için kanala geri dönmez.  

08:30 – Haberler ve reklamları hazırlamaktadır. Gazetenin verdiği promosyonların reklamını yapar. Gazete 

kanala da destek verir.  

11:20 – Kanal karasal olarak ve SD yayın yapmaktadır. Kurguda S VHS ve High 8 analog sistemde 

hazırlanırdı. Daha sonra DPS Velocity programıyla dijital kurguya geçilir. 

15:29 – Ege Üniversitesi Televizyonu ve radyosunun çıkış noktası tıp fakültesindeki odyovizüel uygulama 

ve araştırma merkezi olmuştur. 89 yılının sonunda kapalı devre olarak yayına başlar Ege Üniversitesi 

televizyonu.ameliyathanelerden amfilere yayınlar yapılır.  

23:13- 2001 yılında radyo yayınına başlarlar fakat kanunlara göre henüz yasak olduğu için kaçak olarak 

yürütürler bir süre. Tıp fakültesinde başlayan radyo yayını sonra iletişim fakültesine taşınır. Iletişim 

fakültesi alçakta kaldığı için yayının kapsama alanı daralır. Bir süre de bu şekilde gittikten sonra yeni 

kurulan öğrenci köyünün içerisine radyo taşınır. 2005 yılında lisans alınarak Yamanlara verici kurulur.  

32:25– 2013 yılında ise Ege Üniversitesi Televizyonu yayına başlar. Rtükten bir haber gelir Yunanistan’ın 

frekans aralığına girilmiştir sonra baskılar sonucu frekans değişikliği yapılır. 

37:13- Üniversite radyosu ve televizyonu olması neticesiyle birçok birimi içinde barındırdığından 

programlar da çok çeşitli olmaktadır. Her bölüme göre programlar yapılmaktadır. 

46:07- Belediye ve STK’larla birlikte projeler yapılmaktadır. Amatör spor kulüpleri ile program yapılır. 

Sektörden insanları çağırarak ziraat, sağlık gibi konularda program üretilmektedir. 

51:33- SD formatta çalışan kameralar kullanılmaktadır. Büyük stüdyoda ise HD yayın yapılmaktadır. 

Teknolojiyi takip ederek öğrencileri bu tür alanlara yönlendirmektedirler.  

57:54- Gelişen ve değişen ortama ayak uyduramama sorunu, gerekli etkileşimin sağlanamaması gibi 

nedenlerle yayıncılık İzmir’de devam edememektedir. Üniversiteler öğrencilere bu konuda yol gösteren 

olmalıdır. 

(Bitiş: 01:03:05 ) 

 

mailto:info@yasar.edu.tr
http://www.yasar.edu.tr/


 

 

 

 

 

Görüşme No: BAP073 / 03 Görüşme Tarihi: 12.12.2019 

Görüşmeci: Ürün Yıldıran Önk,  Çağrı İnceoğlu  

Özeti Oluşturan: Tuğba Açık Gürkaya Tarih: 28.09.2020 

 


