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İTÜ’DE RADYO
VE TELEVİZYON
olan bilgi yar›ﬂmalar› ve daha neler neler... Tüm
bunlar›n ard›nda Elektrik-Elektronik Fakültesi ö¤retim kadrosunun ve bir avuç gönüllünün karﬂ›l›¤›
ödenemeyecek emekleri var elbette...
O zamanki Yüksek Frekans Tekni¤i Kürsüsü
Baﬂkan› Prof. Dr. Mustafa Santur, 16.7.1951 tari hinde Elektrik Fakültesi Dekanl›¤›’na bir yaz› yazarak, ilerde ülkemize girmesi kaç›n›lmaz olan tele vizyon tekni¤i konusunda, tecrübeli elemanlar yetiﬂtirmek amac›yla yüksek frekans laboratuvar›nda
küçük ölçekli bir deneme televizyon tesisi kurma n›n uygun olaca¤›n› belirtmiﬂti. Televizyonla ilk
defa 1938 y›l›nda Berlin’de tan›ﬂan Santur, bu ko nuda Prof. Dr. Adnan Ataman’› görevlendirdi. Ata man, Philips’ten yaklaﬂ›k 65 bin liraya sat›n al›nan
TV cihazlar›n› teslim almak üzere Hollanda’ya gitti
ve orada cihazlar› test etti. Türkiye’nin ilk TV veri cisinin (100 watt’l›k) anteni, 24.1.l952’de ‹TÜ’nün
Taﬂk›ﬂla binas›n›n dam›na Mustafa Santur, Adnan
Ataman, Asistan Ziya Akçasu (halen ABD’de pro fesör) laborant S›rr› Erener ve odac› Cemil taraf›n dan tak›ld›. Yay›nlar›n ilk
kameraman›
da
Ata man’dan baﬂkas› de¤ildi.
Yay›nlar›n
baﬂlad›¤›
9.7.1952 tarihinde dördü
‹TÜ’de olmak üzere ‹stanbul’da sadece 10 adet al›c›
vard›. Fakat çok k›sa bir süre içinde al›c›lar vitrinleri
süslemeye baﬂlad›.
‹TÜ TV, akademik y›l içinde
arada baz› kesintilerle 1971
y›l›na kadar yay›nlar›na de vam etti. 30.8.1971’de ‹TÜ
TV vericisinden ve PTT’nin
‹stanbul’a kadar uzatt›¤› Radyo-Link’den
yararlan›larak Ankara Televizyonu’nun
yay›nlar›n› ‹stanbul’a nakletmek mümkün
oldu. TRT’nin 1968’de Ankara’da baﬂlayan televizyon yay›nlar›n›n 1972’de ‹stan bul’da da seyredilmeye baﬂlamas›, ‹TÜ Te -

Dünyada televizyonun icad› 1920’lere kadar ge riye gider. 2. Dünya savaﬂ› sonras›, ça¤daﬂ top lumlarda her evin baﬂköﬂesinde kendine yer bulan
bir sihirli kutuya dönüﬂür bu cihaz.
Türkiye’de ise ilk televizyon yay›n›, 1952 y›l›
Mart ay›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin Taﬂ k›ﬂla binas›nda gerçekleﬂtirildi. Yay›nc›l›k tekelinin
yasayla TRT’ye verildi¤i 1971 y›l›na kadar ‹TÜ Te levizyonu, genellikle perﬂembeleri, bazen 15’te bir,
genellikle de haftan›n her Perﬂembe günü süren
yay›nlar›yla ‹stanbul ve yak›n çevresinin küçük ekran›n büyüsüyle tan›ﬂmas›n›, gerek teknik yönden
gerekse yay›nc›l›k yönünden bir "televizyon kültü rü"nün oluﬂmas›n› sa¤lad›. Yirmi sene boyunca
bin küsur gece ‹TÜ’nün öncülü¤ünde televizyon culuk tarihimizin standartlar› tespit edildi, ilk ürünleri verildi: Haber ve meteoroloji bültenleri, e¤len celer ve ﬂovlar, konserler, sohbetler, aç›koturum lar, filmler, belgeseller, yar›ﬂmalar, spor, tiyatro,
sinema, edebiyat ve felsefe kuﬂaklar›, defileler, fut bol maçlar› ve 19 May›s törenleri naklen yay›nla r›... Halit K›vanç’›n 2002 y› l›nda kaleme ald›¤› ve ‹TÜ
taraf›ndan
yay›nlanan
"‹TÜ’de TV - 50. Y›l An›s›na" isimli an› kitab›n›n
sayfalar›n› ﬂöyle üstünkö rü kar›ﬂt›rmak bile ﬂaﬂk›n l›kla kar›ﬂ›k mutlu bir te bessüm yay›yor dudakla ra: Yay›nlar›n alamet-i fa rikas›, üzerinde "‹stanbul
Teknik Üniversitesi Tele vizyon Deneme Yay›nlar›"
yazan ve vantilatör yard›m›yla dalgalanan bir fla ma; stüdyoya kurulan mini ringdeki
boks maç›; Zeki Müren’in "Berduﬂ" filmi
gösterilirken elektrik kesintisi sonucu
yar›da kalan yay›n; rock’n’roll ve hulahoop gösterileri; televizyonda ‹ngiliz ce dersleri; ödülü kafesteki kanarya
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1965 y›l›ndan bir çekim: Kameran›n arkas›nda Yücel
Durusoy, önünde Nuri Sesigüzel ve saz arkadaﬂlar›

levizyonu’nun 1963’te taﬂ›nm›ﬂ
oldu¤u Maçka Maden Fakültesi
binas›ndaki yeni stüdyo ve yay›n
tesislerinden yararlan›lmas›yla
mümkün oldu.
14 A¤ustos 1991 günü ‹TÜ,
1951’den baﬂlayarak haz›rl›k çal›ﬂmalar›ndan yay›nlara son ve rildi¤i güne kadar ‹TÜ Televizyo nu’nun teknik ve idari yöneticili¤ini yapm›ﬂ olan Adnan Ata man’› kaybetti. Elektrik-Elektro -

nik Fakültesi, Ata man’›n an›s›n› ya ﬂatmak amac›yla,
dijital TV, video bil gi iﬂleme teknikleri,
yüksek tan›mlamal›
TV gibi en son geliﬂmeleri de ö¤reti me yans›tmak amac› ile kurulan yeni
laboratuvara 26.2.1992 günü ya p›lan bir törenle "Adnan Ataman
Televizyon Laboratuvar›" ad›n›
verdi.
Yine Yüksek Frekans Tekni¤i
Kürsüsü’nün laboratuvarlar›nda
asistan ve ö¤rencilerin yard›m lar›yla kurulan ‹TÜ Radyosu ise
1946 y›l›nda yay›nlara baﬂlad›.
Tamamen ö¤retim üyeleri ve ö¤ rencilerin iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂ tirilen teknik donan›mla ony›llar
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boyunca kendi tiryakilerini oluﬂturdu. ‹lk FM yay›n› ve ilk stereo
yay›n Türkiye’de ‹TÜ Radyosu
taraf›ndan baﬂlat›ld›... Radyo,
Yüksek Frekans Tekni¤i Kürsüsü
idaresi alt›nda ö¤renciler taraf›ndan çal›ﬂt›r›ld›, haftan›n alt› akﬂam› klasik Bat› müzi¤i a¤›rl›kl›
bir yay›n yap›ld›. 80’li y›llarda
yasa gere¤i kapat›lan ‹TÜ Radyosu uzun bir aradan sonra 29
Ekim
1995
tarihinde
‹TÜ
Ayaza¤a kampüsü çevresine
klasik müzik yay›nlar›na yeniden
start verdi. 1999 y›l›na kadar sürdürülen yay›nlar, yine yasal en gel nedeniyle internet ortam›na
taﬂ›nmak zorunda kald›...
ﬁimdi art›k söz s›ras›, o
unutulmaz televizyon ve radyo
günlerini yaﬂayanlarda...

