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İTÜ TV ve Radyosu

Yücel Durusoy’un İTÜ Radyo ve Televizyonuna katkıları

Kamera arkası
İTÜ Radyo spikerliği, TV kameramanlığı, Ayazağa Kampüsü’nde stüdyoların yeniden
kurulması, kadronun oluşturulması, bugün önemli bir miras olan binlerce taş
plağın taşınması ve korunması... İTÜ Radyo ve TV’sinin öncü kahramanlarından
Yücel Durusoy’un çabalarını, eşi Prof. Dr. Günsel Durusoy özetledi.
Yücel Durusoy’un daha çocuklu¤unda el
becerileri, resim,
müzik ve fotograf
alan›na yöneltilen
ilgisi, gençlik u¤raﬂlar›nda ve meslek hayat›n›n
ﬂekillenmesinde önemli rol oynam›ﬂ. ‹lk deneyim piyano dersleri.
Ard›ndan, “babam bana, al ﬂu f›rçalar› boyalar› resim yap, dedi” diye özetledi¤i bir resim u¤raﬂ› dönemi. ‹lkokul s›ralar›nda kutu makina ile çekti¤i ilk foto¤raflar. Lise ça¤›nda kendi radyosunu imal etmesi ve bilinçli ve çok istekli olarak
‹TÜ Elektrik Fakültesi Zay›f Ak›m
Kolu’nu tercih etmesi...
Yücel Durusoy’un ‹TÜ Radyosu
spikerli¤i ilk üniversite y›llar›nda
baﬂlam›ﬂ. Kadrolu ve ciddi bir iﬂ...

Maçka’daki televizyon stüdyosunda keyifli bir an. Soldan ikinci Fatih
Pasiner, önde oturan Yücel Durusoy, 1964. (F.P. albümünden)

‹nanç Kayal›o¤lu daha k›demli bir
spiker. Dinleyiciler çok kültürlü ve
duyarl›... Bir kompozitörün ad›n›n
yanl›ﬂ teleffuz edilmesine, hatta
vurgulanmas›na bile müsamaha
etmiyor, hemen telefona s›r›l›p
uyar›yorlar... Programlar özenle
haz›rlan›yor, gönderiliyor, ciddiyetle ve titizlikle uygulan›yor.
Yücel Durusoy’un ‹TÜ TV kameramanl›¤› ise baﬂl› baﬂ›na bir
çoﬂku, bir özen, bir ciddiyet, bir dikkat yuma¤› ve sanat›n icra edildi¤i
bir u¤raﬂ. Her perﬂembe ö¤leden
sonra mutlak ve mutlak stüdyoda
kamera arkas›na geçiyor. ‹ki kameYücel Durusoy için kameramanl›k, ra var: Biri yeni hafif, ve k›vrak...
sanat›n icra edildi¤i bir u¤raﬂ.
Yücel Durusoy genellikle onu kullan›yor; Aldo Dorfani ve tüm teknik
ekiple birlikte harikalar yarat›yorlar.
‹stanbul Hal›c›o¤lu ‹stihkam
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Okulu’nda yedek subayl›¤›n› yaparken de kameramanl›k devam
ediyor; nöbetleri öyle ayarl›yorlar
ki, perﬂembe izin günü olsun ve
kamera arkas›na geçebilsin.
Ayaza¤a kampüsünde radyo ve
TV stüdyosu kurulmas› için çok çaba harc›yor, planlar yap›l›yor. Son
katk›s›, ‹TÜ Radyosu’nun, onun tabiri ile “o can›m taﬂ plak kolleksiyonu” dahil, Maçka’dan Ayaza¤a’ya Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde ﬂimdiki yerine taﬂ›nmas›, iﬂler hale getirilmesi ve kadrosunun
oluﬂturulmas›...
Haziran 1996... Mühendislik bilgisini, birikim ve becerilerini
geleneksel ‹TÜ titizli¤i ve ciddiyeti
ile kurumun geliﬂmesi için seferber eden biri daha ne yaz›k ki
aram›zdan ayr›l›yor...

