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DDüünnyyaaddaa  tteelleevviizzyyoonnuunn  iiccaadd››  11992200’’lleerree  kkaaddaarr  ggee--
rriiyyee  ggiiddeerr..  22..  DDüünnyyaa  ssaavvaaflfl››  ssoonnrraass››,,  ççaa¤¤ddaaflfl  ttoopp--
lluummllaarrddaa  hheerr  eevviinn  bbaaflflkkööflfleessiinnddee  kkeennddiinnee  yyeerr  bbuullaann
bbiirr  ssiihhiirrllii  kkuuttuuyyaa  ddöönnüüflflüürr  bbuu  cciihhaazz..  

TTüürrkkiiyyee’’ddee  iissee  iillkk  tteelleevviizzyyoonn  yyaayy››nn››,,  11995522  yy››ll››
MMaarrtt  aayy››nnddaa  ‹‹ssttaannbbuull  TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  TTaaflfl--
kk››flflllaa  bbiinnaass››nnddaa  ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii..  YYaayy››nncc››ll››kk  tteekkeelliinniinn
yyaassaayyllaa  TTRRTT’’yyee  vveerriillddii¤¤ii  11997711  yy››ll››nnaa  kkaaddaarr  ‹‹TTÜÜ  TTee--
lleevviizzyyoonnuu,,  ggeenneelllliikkllee  ppeerrflfleemmbbeelleerrii,,  bbaazzeenn  1155’’ttee  bbiirr,,
ggeenneelllliikkllee  ddee  hhaaffttaann››nn  hheerr  PPeerrflfleemmbbee  ggüünnüü  ssüürreenn
yyaayy››nnllaarr››yyllaa  ‹‹ssttaannbbuull  vvee  yyaakk››nn  ççeevvrreessiinniinn  kküüççüükk  eekk--
rraann››nn  bbüüyyüüssüüyyllee  ttaann››flflmmaass››nn››,,  ggeerreekk  tteekknniikk  yyöönnddeenn
ggeerreekkssee  yyaayy››nncc››ll››kk  yyöönnüünnddeenn  bbiirr  ""tteelleevviizzyyoonn  kküüllttüü--
rrüü""nnüünn  oolluuflflmmaass››nn››  ssaa¤¤llaadd››..  YYiirrmmii  sseennee  bbooyyuunnccaa
bbiinn  kküüssuurr  ggeeccee  ‹‹TTÜÜ’’nnüünn  öönnccüüllüü¤¤üünnddee  tteelleevviizzyyoonn--
ccuulluukk  ttaarriihhiimmiizziinn  ssttaannddaarrttllaarr››  tteessppiitt  eeddiillddii,,  iillkk  üürrüünn--
lleerrii  vveerriillddii::  HHaabbeerr  vvee  mmeetteeoorroolloojjii  bbüülltteennlleerrii,,  ee¤¤lleenn--
cceelleerr  vvee  flfloovvllaarr,,  kkoonnsseerrlleerr,,  ssoohhbbeettlleerr,,  aaçç››kkoottuurruumm--
llaarr,,  ffiillmmlleerr,,  bbeellggeesseelllleerr,,  yyaarr››flflmmaallaarr,,  ssppoorr,,  ttiiyyaattrroo,,
ssiinneemmaa,,  eeddeebbiiyyaatt  vvee  ffeellsseeffee  kkuuflflaakkllaarr››,,  ddeeffiilleelleerr,,  ffuutt--
bbooll  mmaaççllaarr››  vvee  1199  MMaayy››ss  ttöörreennlleerrii  nnaakklleenn  yyaayy››nnllaa--
rr››......  HHaalliitt  KK››vvaannçç’’››nn  22000022  yy››--
ll››nnddaa  kkaalleemmee  aalldd››¤¤››  vvee  ‹‹TTÜÜ
ttaarraaff››nnddaann  yyaayy››nnllaannaann
""‹‹TTÜÜ’’ddee  TTVV  --  5500..  YY››ll  AAnn››ss››--
nnaa""  iissiimmllii  aann››  kkiittaabb››nn››nn
ssaayyffaallaarr››nn››  flflööyyllee  üüssttüünnkköö--
rrüü  kkaarr››flfltt››rrmmaakk  bbiillee  flflaaflflkk››nn--
ll››kkllaa  kkaarr››flfl››kk  mmuuttlluu  bbiirr  ttee--
bbeessssüümm  yyaayy››yyoorr  dduuddaakkllaa--
rraa::  YYaayy››nnllaarr››nn  aallaammeett--ii  ffaa--
rriikkaass››,,  üüzzeerriinnddee  ""‹‹ssttaannbbuull
TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TTeellee--
vviizzyyoonn  DDeenneemmee  YYaayy››nnllaarr››""
yyaazzaann  vvee  vvaannttiillaattöörr  yyaarrdd››--
mm››yyllaa  ddaallggaallaannaann  bbiirr  ffllaa--
mmaa;;  ssttüüddyyooyyaa  kkuurruullaann  mmiinnii  rriinnggddeekkii
bbookkss  mmaaçç››;;  ZZeekkii  MMüürreenn’’iinn  ""BBeerrdduuflfl""  ffiillmmii
ggöösstteerriilliirrkkeenn  eelleekkttrriikk  kkeessiinnttiissii  ssoonnuuccuu
yyaarr››ddaa  kkaallaann  yyaayy››nn;;  rroocckk’’nn’’rroollll  vvee  hhuullaa--
hhoooopp  ggöösstteerriilleerrii;;  tteelleevviizzyyoonnddaa  ‹‹nnggiilliizz--
ccee  ddeerrsslleerrii;;  ööddüüllüü  kkaaffeesstteekkii  kkaannaarryyaa

oollaann  bbiillggii  yyaarr››flflmmaallaarr››  vvee  ddaahhaa  nneelleerr  nneelleerr......  TTüümm
bbuunnllaarr››nn  aarrdd››nnddaa  EElleekkttrriikk--EElleekkttrroonniikk  FFaakküülltteessii  öö¤¤rree--
ttiimm  kkaaddrroossuunnuunn  vvee  bbiirr  aavvuuçç  ggöönnüüllllüünnüünn  kkaarrflfl››ll››¤¤››
ööddeenneemmeeyyeecceekk  eemmeekklleerrii  vvaarr  eellbbeettttee......

OO  zzaammaannkkii  YYüükksseekk  FFrreekkaannss  TTeekknnii¤¤ii  KKüürrssüüssüü
BBaaflflkkaann››  PPrrooff..  DDrr..  MMuussttaaffaa  SSaannttuurr,,  1166..77..11995511  ttaarrii--
hhiinnddee  EElleekkttrriikk  FFaakküülltteessii  DDeekkaannll››¤¤››’’nnaa  bbiirr  yyaazz››  yyaazzaa--
rraakk,,  iilleerrddee  üüllkkeemmiizzee  ggiirrmmeessii  kkaaçç››nn››llmmaazz  oollaann  tteellee--
vviizzyyoonn  tteekknnii¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa,,  tteeccrrüübbeellii  eelleemmaannllaarr  yyee--
ttiiflflttiirrmmeekk  aammaacc››yyllaa  yyüükksseekk  ffrreekkaannss  llaabboorraattuuvvaarr››nnddaa
kküüççüükk  ööllççeekkllii  bbiirr  ddeenneemmee  tteelleevviizzyyoonn  tteessiissii  kkuurrmmaa--
nn››nn  uuyygguunn  oollaaccaa¤¤››nn››  bbeelliirrttmmiiflflttii..  TTeelleevviizzyyoonnllaa  iillkk
ddeeffaa  11993388  yy››ll››nnddaa  BBeerrlliinn’’ddee  ttaann››flflaann  SSaannttuurr,,  bbuu  kkoo--
nnuuddaa  PPrrooff..  DDrr..  AAddnnaann  AAttaammaann’’››  ggöörreevvlleennddiirrddii..  AAttaa--
mmaann,,  PPhhiilliippss’’tteenn  yyaakkllaaflfl››kk  6655  bbiinn  lliirraayyaa  ssaatt››nn  aall››nnaann
TTVV  cciihhaazzllaarr››nn››  tteesslliimm  aallmmaakk  üüzzeerree  HHoollllaannddaa’’yyaa  ggiittttii
vvee  oorraaddaa  cciihhaazzllaarr››  tteesstt  eettttii..    TTüürrkkiiyyee’’nniinn  iillkk  TTVV  vveerrii--
cciissiinniinn  ((110000  wwaatttt’’ll››kk))  aanntteennii,,  2244..11..ll995522’’ddee  ‹‹TTÜÜ’’nnüünn
TTaaflflkk››flflllaa  bbiinnaass››nn››nn  ddaamm››nnaa  MMuussttaaffaa  SSaannttuurr,,  AAddnnaann
AAttaammaann,,  AAssiissttaann  ZZiiyyaa  AAkkççaassuu  ((hhaalleenn  AABBDD’’ddee  pprroo--
ffeessöörr))  llaabboorraanntt  SS››rrrr››  EErreenneerr  vvee  ooddaacc››  CCeemmiill  ttaarraaff››nn--

ddaann  ttaakk››lldd››..  YYaayy››nnllaarr››nn  iillkk
kkaammeerraammaann››  ddaa  AAttaa--
mmaann’’ddaann  bbaaflflkkaass››  ddee¤¤iillddii..
YYaayy››nnllaarr››nn  bbaaflflllaadd››¤¤››
99..77..11995522  ttaarriihhiinnddee  ddöörrddüü
‹‹TTÜÜ’’ddee  oollmmaakk  üüzzeerree  ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa  ssaaddeeccee  1100  aaddeett  aall››cc››
vvaarrdd››..  FFaakkaatt  ççookk  kk››ssaa  bbiirr  ssüü--
rree  iiççiinnddee  aall››cc››llaarr  vviittrriinnlleerrii
ssüüsslleemmeeyyee  bbaaflflllaadd››..  
‹‹TTÜÜ  TTVV,,  aakkaaddeemmiikk  yy››ll  iiççiinnddee
aarraaddaa  bbaazz››  kkeessiinnttiilleerrllee  11997711
yy››ll››nnaa  kkaaddaarr  yyaayy››nnllaarr››nnaa  ddee--
vvaamm  eettttii..  3300..88..11997711’’ddee  ‹‹TTÜÜ
TTVV  vveerriicciissiinnddeenn  vvee  PPTTTT’’nniinn

‹‹ssttaannbbuull’’aa  kkaaddaarr  uuzzaatttt››¤¤››  RRaaddyyoo--LLiinnkk’’ddeenn
yyaarraarrllaann››llaarraakk  AAnnkkaarraa  TTeelleevviizzyyoonnuu’’nnuunn
yyaayy››nnllaarr››nn››  ‹‹ssttaannbbuull’’aa  nnaakklleettmmeekk  mmüümmkküünn
oolldduu..  TTRRTT’’nniinn  11996688’’ddee  AAnnkkaarraa’’ddaa  bbaaflflllaa--
yyaann  tteelleevviizzyyoonn  yyaayy››nnllaarr››nn››nn  11997722’’ddee  ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa  ddaa  sseeyyrreeddiillmmeeyyee  bbaaflflllaammaass››,,  ‹‹TTÜÜ  TTee--
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lleevviizzyyoonnuu’’nnuunn  11996633’’ttee  ttaaflfl››nnmm››flfl
oolldduu¤¤uu  MMaaççkkaa  MMaaddeenn  FFaakküülltteessii
bbiinnaass››nnddaakkii  yyeennii  ssttüüddyyoo  vvee  yyaayy››nn
tteessiisslleerriinnddeenn  yyaarraarrllaann››llmmaass››yyllaa
mmüümmkküünn  oolldduu..

1144  AA¤¤uussttooss  11999911  ggüünnüü  ‹‹TTÜÜ,,
11995511’’ddeenn  bbaaflflllaayyaarraakk  hhaazz››rrll››kk  ççaa--
ll››flflmmaallaarr››nnddaann  yyaayy››nnllaarraa  ssoonn  vvee--
rriillddii¤¤ii  ggüünnee  kkaaddaarr  ‹‹TTÜÜ  TTeelleevviizzyyoo--
nnuu’’nnuunn  tteekknniikk  vvee  iiddaarrii  yyöönneettiicciillii--
¤¤iinnii  yyaappmm››flfl  oollaann  AAddnnaann  AAttaa--
mmaann’’››  kkaayybbeettttii..  EElleekkttrriikk--EElleekkttrroo--

nniikk  FFaakküülltteessii,,  AAttaa--
mmaann’’››nn  aann››ss››nn››  yyaa--
flflaattmmaakk  aammaacc››yyllaa,,
ddiijjiittaall  TTVV,,  vviiddeeoo  bbiill--
ggii  iiflfllleemmee  tteekknniikklleerrii,,
yyüükksseekk  ttaann››mmllaammaall››
TTVV  ggiibbii  eenn  ssoonn  ggee--
lliiflflmmeelleerrii  ddee  öö¤¤rreettii--
mmee  yyaannss››ttmmaakk  aammaa--
cc››  iillee  kkuurruullaann  yyeennii

llaabboorraattuuvvaarraa  2266..22..11999922  ggüünnüü  yyaa--
pp››llaann  bbiirr  ttöörreennllee  ""AAddnnaann  AAttaammaann
TTeelleevviizzyyoonn  LLaabboorraattuuvvaarr››""  aadd››nn››
vveerrddii..

YYiinnee  YYüükksseekk  FFrreekkaannss  TTeekknnii¤¤ii
KKüürrssüüssüü’’nnüünn  llaabboorraattuuvvaarrllaarr››nnddaa
aassiissttaann  vvee  öö¤¤rreenncciilleerriinn  yyaarrdd››mm--
llaarr››yyllaa  kkuurruullaann  ‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuu  iissee
11994466  yy››ll››nnddaa  yyaayy››nnllaarraa  bbaaflflllaadd››..
TTaammaammeenn  öö¤¤rreettiimm  üüyyeelleerrii  vvee  öö¤¤--
rreenncciilleerriinn  iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee  ggeerrççeekklleeflfl--
ttiirriilleenn  tteekknniikk  ddoonnaann››mmllaa  oonnyy››llllaarr

bbooyyuunnccaa  kkeennddii  ttiirryyaakkiilleerriinnii  oolluuflfl--
ttuurrdduu..  ‹‹llkk  FFMM  yyaayy››nn››  vvee  iillkk  sstteerreeoo
yyaayy››nn  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuu
ttaarraaff››nnddaann  bbaaflflllaatt››lldd››......  RRaaddyyoo,,
YYüükksseekk  FFrreekkaannss  TTeekknnii¤¤ii  KKüürrssüüssüü
iiddaarreessii  aalltt››nnddaa  öö¤¤rreenncciilleerr  ttaarraaff››nn--
ddaann  ççaall››flfltt››rr››lldd››,,  hhaaffttaann››nn  aalltt››  aakk--
flflaamm››  kkllaassiikk  BBaatt››  mmüüzzii¤¤ii  aa¤¤››rrll››kkll››
bbiirr  yyaayy››nn  yyaapp››lldd››..  8800’’llii  yy››llllaarrddaa
yyaassaa  ggeerree¤¤ii  kkaappaatt››llaann  ‹‹TTÜÜ  RRaadd--
yyoossuu  uuzzuunn  bbiirr  aarraaddaann  ssoonnrraa  2299
EEkkiimm  11999955  ttaarriihhiinnddee  ‹‹TTÜÜ
AAyyaazzaa¤¤aa  kkaammppüüssüü  ççeevvrreessiinnee
kkllaassiikk  mmüüzziikk  yyaayy››nnllaarr››nnaa  yyeenniiddeenn
ssttaarrtt  vveerrddii..  11999999  yy››ll››nnaa  kkaaddaarr  ssüürr--
ddüürrüülleenn  yyaayy››nnllaarr,,  yyiinnee  yyaassaall  eenn--
ggeell  nneeddeenniiyyllee  iinntteerrnneett  oorrttaamm››nnaa
ttaaflfl››nnmmaakk  zzoorruunnddaa  kkaalldd››......  

fifiiimmddii  aarrtt››kk  ssöözz  ss››rraass››,,  oo
uunnuuttuullmmaazz  tteelleevviizzyyoonn  vvee  rraaddyyoo
ggüünnlleerriinnii  yyaaflflaayyaannllaarrddaa......  
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1965 y›l›ndan bir çekim: Kameran›n arkas›nda Yücel
Durusoy, önünde Nuri Sesigüzel ve saz arkadafllar›


