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İTÜ TV ve Radyosu
{{

Teknik Üniversite Televizyonu, 1968-1969 sezonunu,
geçti¤imiz Cuma günkü özel program›yla bitirirken; pek
çok sanatç› da olaylar yüzünden ekranda görünemedi...
Bu gün, sizlere bu bir sezonun özetini vermek istedim.

Pek çok seyircinin isteklerini teker teker yerine getir-
menin imkans›zl›¤› aflikar... Elden geldi¤i kadar, bu arzu-
lar› gerçeklefltirmek için hepimiz ayr› ayr› çabalar harca-
d›k. Erken saatlerde, Türk klasik Bat› müzi¤i programla-
r› yer ald›. Bu yay›nlarda, seyircilere genellikle yeni isti-
datlar› tan›tmak amac›m›z oldu. fiehir Tiyatrolar›’n›n ha-
z›rlad›¤› eserler, özelliklerimizden bir bölümünü teflkil
etti. Bu programlar›n en zor taraf› ise, oynanacak eserin
daha evvel hiç bir provas›n›n yap›lamamas›yd›.

Kameramanlar›n ve kumanda odas›ndakilerin çek-
tikleri büyük zorluklar› ve bu zorluklar› yenme çabas›n›
ifade edebilmek gerçekten çok güç... Bizim bu konudaki
avantaj›m›z, yay›nlar›n ilk günlerinden bafllayarak, bu
gibi zorluklara tüm kadro olarak al›flmam›zd›r.

fiimdi de, k›sa k›sa sizlere ilginç programlar›m›z-
dan söz edeyim:

• Senenin en büyük olaylar›n›n bafl›nda, edindi¤im
bilgiye göre, fiantöz Lili ‹vanova’n›n üç konseri yer al›-
yor. Lili ‹vanova do¤ufltan sanatç› bir kifli. Seçti¤i eser-

leri süslerken onlar›n içinde yafl›yor sanki. Nefis bir ses
ve olgun, ölçülü, zarif hareketler... Kameraya elleri ile
kadr’› çiziveriyor adeta... Televizyon programlar›nda pek
fazla yer ald›¤› için bu konuda bilgili ve rahat...

• Ayn› çapta bir sanatç› Zeki Müren zannederim. Li-
li ‹vanova kadar s›k  da yer almam›flt›r. Buna ra¤men,
ölçülü hareketleri, seyirciye hitabederken kulland›¤›
zarif cümleler ve müzikal yönü ile Türk müzi¤inin en
büyük temsilcilerinden oldu¤unu  televizyonda bir ke-
re daha ispatlad›.

• Kendine has bir yolda kurdu¤u sa¤lam temeller
üzerine emin ad›mlarla ilerleyen Erol Büyükburç, seyir-
cinin en fazla takdirini toplayan sanatç›lardan.

• Fecri Ebcio¤lu Show ve Büyük Geçit programlar›
ayr› özellikleri ile ilgi toplad›. Ancak haz›rlay›c›lar› bu
programlar için çok yorucu çabalar harcad›lar.

• Halit K›vanç’›n Mini Show’u ayr› bir özellik tafl›yor-
du.  Dolay›s›yla yay›nlara renk katt›. Gelecek ekim ay› or-
talar›na kadar, e¤er naklen yay›n yapmak imkan› olmaz-
sa, televizyon yay›nlar› yap›lmayacak.

Önümüzdeki haftalarda sizlere biraz da televizyon
konusunda teknik hususlarda yaz›lar sunmaya gayret
edece¤iz. Mutlu yar›nlar.

Fatih Pasiner: İlk TV sunucusu

Her işte gönüllü

Soldan sa¤a: 2. Fatih Pasiner, 3. Adnan Ataman, 4. Spiker Gülay Han›m, 5. Dinçer Erimez, 6. Tuncer fiahin,
7. Haluk Buran, Ön s›ra sa¤dan: Yücel Durusoy, Aldo Dorfani.

İTÜ Radyo ve Televizyonu deyince ilk akla gelenlerden biri olan
Fatih Pasiner, ilk TV sunucusu olarak adı belgelenmiş kişidir. 
İTÜ Radyosu’nun 28 kişilik senfonik orkestrasının şefi  Pasiner,
İTÜ-TV kurulduğunda kamera karşısına geçer ve yayınların son
bulduğu tarihe kadar sunucu, programcı, müzisyen, kameraman
olarak her işe koşar. Aşağıda, Pasiner’in kaleminden, bir haftalık
gazeteye yazdığı TV programlarına ait bir kritik yazısını sunuy-
oruz. Eski eşi Safiye Pasiner’in yardımıyla izini bulduğumuz 
albümü ise İTÜ-TV’den enstantanelerle dolu.
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Fatih Pasiner
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Fatih Pasiner’in albümünden İTÜ-TV enstantaneleri
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Mavi Çocuklar. Sol baflta Fatih Pasiner, Behiye Aksoy ve yan›nda
Erkan Yolaç.

Necdet Koyutürk  Orkestras›. Ali Esin ve Fatih Pasiner Hava Durumu program›nda.

Dinçer Erimez (sa¤da), dönemin önde gelen seramik
sanatç›lar›ndan ‹smail Hakk› Oygar’la.

Kardafllar grubu.
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Cem Karaca ve Apafllar. Tenor Erol Uras.

fiiflli Kaptanpafla ilkokulu ö¤rencileri  ilk kez TV’ye 
ç›kman›n heyecan›n› yafl›yor.

Balar›s› Ahmet ve kamerada Yücel Durusoy.

Dönemin en popüler kemanc›lar›ndan Darvafl. O günlerin  küçük bir piyanisti.
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Fatih Pasiner,   Türkiye Güzeli ile programda.

Bir ilkokul korosundan konser...

Orhan Hançerlio¤lu (soldan ikinci) konuklar› ile 
edebiyat-felsefe söyleflilerinde.

Minik fiarlo,  izleyenleri çok güldürmüfl olmal›... TV’de tiyatro.


