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Görüşme Özeti: 

 

İçerik (dk:sn) 
Başlangıç 00:20 – Yeni Asır’da stajyer muhabir olarak sektöre giriş yapar ve bunu çeşitli gazeteler takip eder. O 

zamanlar bu işe gerçekten gönül verip vermediğini anlamak için kişi yoğun bir iş temposuna sokulur ve bunun 

sonucuna bakılır. Kendisi de çok zorlu süreçlerden geçmiştir haketmek için.   

05:37 – Özel radyoların yayına başlamasıyla beraber Genç Radyo isminde bir radyo yayını ile faaliyete 
başlarlar. Bir süre gizli saklı otellerin çatı katında yayınlar yaparlar ve sonra tüm özel radyolar kapanır. Tansu 

Çiller yeni başbakan seçilince kapanan bu kuruluşlar tekrar açılır. Böylece radio yayını da kaldığı yerden yasal 

olarak devam eder. 

10:39 – Zamanla özel radyolar kendi içinde ihtisaslaşır ve belli alanlarda yayın yapar. Kendileri de yerel 

radio oldukları için yerelin haberini yapma konusuna ağırlık verirler. Televizyonlar yaygınlaşmaya 

başlayınca da Kanal 1 televizyonunda program yapmaya başlar.  

14:30 – Tekrar Yeni Asır Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlar. Aynı zamanda Yeni Tv’de program 
yapmaktadır. Bunların yanında kendisine Yeni Tv genel müdürlüğü verilir. Televizyonun yanında Yeni 

Radyo ve Romantik Radyo’nun da genel müdürlüğünü üstlenir. Yeni Tv’nin izlenirliğini artırmak için 

çalışmalara başlar.  

20:24- 2001 ekonomik krizinde birçok televizyon zarar görür. Kendileri de diğer firmalar gibi eleman 
azaltmak zorunda kalır, birçok iyi elemanını kaybeder. Fakat yaptığı işlerle kanalı az zararla kurtarır. 

Aksine kanal para kazanmaya başlar. Az elemanla kurduğu ekiple iyi işler başarır. 

31:45– Kanalın idari yapılanmasında temel branşların kendi müdürlükleri vardır. Bunların alt birimleri de 
şeflik şeklinde görevlendirilir. Televizyonun ilk yıllardaki çekiciliği zamanla azalır. Yerel olarak izlenen bir 

kanal olmak için ulusallarının yayınından farklı bir şekilde yereli gündem yapmak gerekir. Yeni Tv 

dönemin patronu tarafından ulusal hale getirilir fakat bir gün kimsenin haberi olmadan 24 saat içinde yayını 

durdurmaları gerektiği haberi gelir. 

40:13- Kanaldaki herkes şaşkın içindedir ve büyük bir üzüntüyle 2004 yılında kanal kapanır. Kendisi yazılı 

mecrada çalışmaya devam eder. 2013 yılında SKY Tv’nin genel müdürlüğünün teklifiyle orada tekrar 

televizyon hayatı başlar. Yaklaşık bir sene görev alarak söylediği gibi kanalı uyduya çıkarır ve sonra işten 
ayrılarak yapmak istediği başka konulara yönelir. 

46:07- Şu an yerel yayıncılık diye bir şey yoktur. Yeni medya ile her şey globalleşmiştir. Internete 

yayınınız düştükten sonra dünyanın her yerinden ulaşılabilir hale gelmiştir. Yeni TV’de Betacam 

kullanılırken SKY’da artık her şey dijitalleşmiştir.  
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52:24- Yerel kanal ve ulusal kanal gelir düzeyleri farklı olmasına rağmen uyduya aynı parayı ödemektedir. 

Izmir’de yayın yapıyorsa kanal İzmir’i ve İzmirlinin derdini anlatmalı.   

01:01:50- Televizyonların en iyi dönemi ilk yayıncılık yıllarıdır. Teknoloji ve halkın istedikleri takip 
edilmelidir. İzmir’in sorunu da budur. 

01:08:47- Yaptığı Zirve isimli programda dönemin siyasetçilerini konuk olarak alır ve kimsenin sormadığı 

sert sorular yöneltilir. Kanal yönetiminden de herhangi bir tepki almaz.  

(Bitiş: 01:14:55 ) 
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