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‹‹TTÜÜ  mmaacceerraann››zz  nnaass››ll  bbaaflflllaadd››??
HHaalluukk  BBuurraann:: 1961 y›l›nda Elekt-

rik Fakültesine birincilikle girdim.
Baflka hiçbir fakültenin imtihan›na
girmemifltim. Çünkü inflaattan, mi-
marl›ktan falan zevk alm›yordum.
Sonra, fakültenin dördüncü ve be-
flinci s›n›flar›nda elektronik, yani
eski tabirle “zay›f ak›m”a geçtim.
Üniversitenin radyosunda ve tele-
vizyonunda çal›flmaya ö¤rencilik
y›llar›mda bafllad›m. 

AAmmaa  mmeezzuunniiyyeett  ssoonnrraass››  kkoopp--
mmaadd››nn››zz  hheerrhhaallddee..

1966’da mezun oldum, bir y›l
üniversitede kald›m, kald›¤›m süre
içinde de devam ettim çal›flmaya.
‹ki y›l askerli¤in ard›ndan tekrar
üniversiteye döndüm, 1971’e ka-
dar devam ettim. 71’de TRT paket
yay›na bafllayacakt› ‹stanbul’da. O
paket yay›nlarda, üniversite tem-
silcisi olarak bulundum. Stüdyo
k›sm›n› TRT çal›flt›r›yordu, verici
k›sm›n›  ise ‹TÜ... Dolay›s›yla ben
verici k›sm›nda çal›flt›m. Zaten dip-
loma çal›flmam, 500 watt’l›k bir te-
levizyon vericisinin yüksek frekans
kat›yd›. Modülatör k›sm›n› bir arka-
dafl›m yap›yordu, yüksek frekans
kat›n› da ben yapm›flt›m. 75’e ka-
dar üniversitede kald›m, 75’te ‹s-
tanbul Televizyonu bafllay›nca ora-
ya geçtim, üniversiteden ayr›ld›m.
K›sacas›, 65’ten beri bu mesle¤in
içinde yo¤ruluyorum. 

SSiizziinn  ddöönneemmiinniizz  ‹‹TTÜÜ--TTVV’’nniinn  ssoonn
yy››llllaarr››nnaa  ddeennkk  ggeelliiyyoorr..  TToopplluummddaa  iill--

ggii  ooddaa¤¤››  oollmmaayyaa  bbaaflflllaamm››flfl  mm››yydd››
tteelleevviizzyyoonn??

Bu yay›nlar›m›z ilk önce 100
watt’l›k, sonra bizim yapt›¤›m›z
500 watt’l›k vericiyle hemen he-
men Uluda¤’a kadar gidebiliyordu.
Haftada bir gün, Perflembe günleri
yay›n yap›yorduk. Saat 16.00’da
bafllard›. Saat 20.00’ye kadar sü-
rerdi. Canl›yd›, tabii hiçbir flekilde
bant falan kullanam›yorduk. 

‹‹TTÜÜ  tteelleevviizzyyoonnuunnuu  iillkk  sseeyyrreettttii¤¤ii--
nniizz  âânn››  hhaatt››rrll››yyoorr  mmuussuunnuuzz??

Hay›r, seyretmiyordum ki. Top-
lumda böyle bir fley bilinmezdi,
haberimiz bile yoktu. Ben ancak
‹TÜ’ye girdikten sonra, laboratuar-
lara girip ç›karken gördüm televiz-
yonu... Biliyorsunuz, üniversite
radyosunda FM yay›n› yap›yorduk.
O zamana kadar FM band› da Tür-
kiye’de bilinmiyordu. Hiç unutmu-
yorum, mezun olduktan sonra bir
gün Sirkeci’de dolafl›rken vitrinde
bir radyo gördüm. Bakt›m, FM
band› var. Girdim içeriye, “bu kaç
para?” dedim. “Ne yapacaks›n abi
onu” dedi adam, “bunun bir tek
orta dalgas› var, FM band› çal›flm›-
yor.” Allah allah, niye çal›flmas›n?
“Bir tek televizyonun sesini al›yor,
baflka bir fley yok” dedi. Biz televiz-
yonun sesini ayn› zamanda radyo-
dan FM band›ndan da veriyorduk
milleti televizyona çekmek için.
Adam onu kafas›na koymufl, gerisi
umurunda de¤il. Ama ‹TÜ’nün
radyosu FM band›ndan yay›na

bafllam›flt› çoktan... TRT’de ancak
80’li y›llardan sonra FM yay›n› bafl-
lad›. Radyo 3, yani klasik müzik ya-
y›n› yapan radyo FM’e ilk bafllayan
oldu. 90’lardan sonra, di¤erleri de
FM band›na geçti. Özel kanallar
bafllayana kadar FM band›nda
do¤ru dürüst radyoculuk yoktu...
Biz ‹TÜ’de çal›flt›¤›m›z müddetçe
‹TÜ’nün radyosuna ve televizyo-
nuna çok hizmet ettik ve çok fley de
ö¤rendik. Benim temelim ‹TÜ rad-
yosu ve televizyonudur.

RRaaddyyooddaann  tteelleevviizzyyoonnddaann  kkiiflflii--
lleerrllee  iillkk  ttaann››flflmmaann››zz  nnaass››ll  oolldduu??

Benim ö¤rencili¤im s›ras›nda
televizyon ve radyoda çal›flan iki
arkadafl›m›z vard›. Biri Vural Teke-
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İTÜ’de Radyo ve TV 
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İTÜ-TV’den TRT koridorlarına: Haluk Buran

Televizyonun ne olduğunu
İstanbul’a İTÜ öğretti
Haluk Buran, daha öğrencilik yıllarından başlayarak İTÜ Radyo ve Televizyonu’nun havasını
solumuş, orada yetişmiş bir İTÜ’lü. 1975 yılında İTÜ’den TRT’ye geçen Haluk Buran,  halen
Genel Müdür Vekili olarak görev yapıyor. Kendisiyle, İTÜ’deki yılları ve TRT sürecini konuştuk.



li, di¤eri rahmetli Çetin ‹zbul. Onlar
bilfiil orada spikerlik de yap›yorlard›.
Onlarla bir irtibat›m oldu, zaten
derslere beraber girip ç›k›yorduk,
onlar da henüz okuyorlard›. Öylece
bafllad›m.

GGeeççmmiiflflee  ddaayyaannaann  bbiirr  hheevveess  mmiiyy--
ddii  ssiizzddee??

Çocuklu¤umdan beri her türlü
fleyi yapard›m radyo üstünde. Ta-
mir diyemeyece¤im ama, açar, kur-
calard›m hobi olarak. Zaten isteye-
rek bu ifle girdim. Hasbelkader ‹TÜ
Elektrik’e girmifl de¤ilim. Hem elekt-
rik istiyordum, hem de zay›f ak›m,
televizyon ve radyo istiyordum. Vu-
ral Tekeli’yle üniversitede bafllayan
meslek arkadafll›¤› bugünlere kadar
geldi. Ben özel sektöre geçtim,
ATV’de, Star’da çal›flt›m, gene bera-
berdik. Buraya TRT’ye döndüm, ge-
ne beraberdik. fiimdi Vural bey
emekli oldu, onun görevine ben gel-
dim. 

TTeelleevviizzyyoonn  yyaayy››nnaa  ggeeççttii¤¤iinnddee,,
TTRRTT’’nniinn  iillkk  kkaaddrroollaarr››  ddeenneeyyiimmssiizz
mmiiyyddii  ssiizzlleerree  oorraannllaa??

Tabii. Televizyonu pek bilmiyor-
lard›. Bir tek radyoyu bellemifllerdi
onlar. Almanya’da bir kurs aç›ld›,
oraya gittiler. TRT’nin ilk televizyon
yay›nlar›n›n yap›ld›¤› stüdyolar, ve-
riciler hep Alman yard›m›ndan sa¤-
lanm›flt›r. 

SSiizziinn  ssppiikkeerrlliikk,,  pprrooggrraammcc››ll››kk  ggiibbii
hheevveesslleerriinniizz  hhiiçç  oollmmaadd››  mm››??

Her zaman teknik taraf›na ilgim
vard›. Hâlâ da bundan zevk al›yo-
rum... Ama mesela ben ‹TÜ televiz-
yonunda çal›fl›rken programlar›n
koordinasyonunu ben yapard›m,
yay›n s›ras›na ben koyard›m... Kim
gelecek, ne zaman gelecek, hangi
flark›y› söyleyecek, banttan m› söy-
leyecek, ne plak çalaca¤›z?.. 

ÖÖzzeelllliikkllee  hhaatt››rrllaadd››¤¤››nn››zz  pprrooggrraamm--
llaarr  vveeyyaa  ççaall››flflmmaa  aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››zzddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

Rahmetli Fatih Pasiner’imiz var-
d›, televizyonun emektarlar›ndand›.
Hem güzel piyano çalard›, hem de
güzel fliir okur ve sunuculuk yapar-
d›. ‹TÜ’den de¤ildi, ama Prof. Dr.
Adnan Ataman’›n bir arkadafl›yd›...
Fecri Ebcio¤lu, Sezen Cumhur Önal
program yapard›. Tiyatrolar gelirdi,

mesela Haldun Dormen gelir, deko-
runu kurar, tek perdelik oyunlar›n›
oynard›... Hava Durumu için Ali Esin
gelirdi. Benden önce Sad›k Giray,
Afif Yesari gibi isimlerin konuflma
programlar› varm›fl... Enise Eri-
mez’in efli Dinçer Erimez’in sanat
programlar› yapt›¤›n› da hat›rl›yo-
rum. Sonra tabii filmler, doküman-
terler...

AAddnnaann  AAttaammaann’’llaa  ddaa  eeppeeyy  mmeessaa--
iinniizz  oollmmuuflflttuurr..  OOnnuu  nnaass››ll  hhaatt››rrll››yyoorr--
ssuunnuuzz??

Çok okuyan, teorisi çok iyi olan
birisiydi. Pratikte de kendisini yetifl-
tirirdi. Yüksek frekansta, UHF, WHF
gibi bantlarda çal›fl›rd› daha ziyade.
Hep tüplü al›c›lar, tüplü televizyon-
larla hafl›r neflirdi, transistörlülere
bir türlü al›flamam›flt›... Haf›zas› çok
kuvvetliydi. Çok kibar, çok efendi bir
‹stanbul beyefendisiydi. Hiç kimseyi
k›rmak istemez, baz› fleyleri çekine-
rek söylerdi... Çok de¤er verdi¤im
bir hocayd›. Birbirimizi hiç unutma-
d›k, vefat edinceye kadar sürekli irti-
bat halindeydik. ‹stanbul televizyo-
nuna ne zaman gelse, beni ziyaret
ederdi. TRT’de yönetim kurulu üye-
li¤i de yapt› iki dönem. Her zaman
çok iyi bir diyalo¤umuz olmufltur,

hatta benim nikâh flahidimdir...
Mustafa Santur da öyle: Munis, in-
sanc›l kiflilerdi. ‹kisi de öyle yetifl-
miflti. 

ÖÖnnccüü  vvaass››ffllaarr››  oollaann  iinnssaannllaarrdd››,,
aammaa  aaddeettaa  bbuunnuunn  ffaarrkk››nnddaa  oollmmaaddaann
yyaaflfl››yyoorrllaarrdd››  ggaalliibbaa......

Evet. fiunu duymufltum: Musta-
fa Santur’a ordinaryüs profesörlük
teklif edilmifl, “dünyada elektronik
alan›nda ordinaryüs profesörlü¤ü
elde etmifl ender say›da kifli var, ben
kendimi o seviyede görmüyorum”
diye reddetmifl. 

‹‹TTÜÜ--TTVV  tteeccrrüübbeessii  oollmmaassaayydd››  TTRRTT
ddaahhaa  mm››  yyaavvaaflfl  iilleerrlleerrddii  ssiizzccee??  OO  mmii--
rraass,,  iiflfllleerrii  bbiirraazz  hh››zzllaanndd››rrdd››  mm››??

O miras TRT’nin ifline eleman
aç›s›ndan yarad›. ‹TÜ Radyo-TV’de
çal›fl›p da TRT’de görev alanlar s›-
n›rl› say›dad›r, befli geçmez. Ama
‹TÜ’den yetiflen ve mühendis olarak
TRT’de çal›flan çok kifli var. Hemen
hemen bütün gördüklerimiz ilk y›l-
larda ‹TÜ’lüydü. ODTÜ, Bilkent son-
ra sonra kuruldu zaten... ‹TÜ’nün
yapt›¤› flu oldu: Bir kere, televizyo-
nun ne oldu¤unu ö¤retti, yaln›z
‹TÜ’lülere de¤il, ‹stanbullulara. ‹kin-
cisi, Türkiye’de televizyonculu¤a
ad›m atanlar, Halit K›vanç’lar, Sezen
Cumhur’lar orada yetiflti. K›sacas›
‹TÜ, hem teknik eleman, hem de
programc› yetifltirdi... 

SSiizzccee  ‹‹TTÜÜ  tteelleevviizzyyoonnuu  ddeevvaamm  eett--
mmeellii  mmiiyyddii??  TTRRTT  kkuurruulldduu  ddiiyyee
‹‹TTÜÜ’’nnüünn  yyaayy››nn››nnaa  aappaarr  ttooppaarr  ssoonn
vveerrmmeessii  mmaanntt››kkll››  ggeelliiyyoorr  mmuu  ssiizzee??  

Ama TRT bir kere bafllad›ktan
sonra, ‹TÜ’de ayn› tip programlar›n
yap›lmas› cezbetmezdi insanlar›. Bir
Fecri Ebcio¤lu, bir Halit K›vanç art›k
‹TÜ’ye bir daha gelir miydi? Çünkü
art›k TRT’ye geliyor, paras›n› al›yor
ve bütün Türkiye’ye yay›n yap›yor-
du. ‹TÜ’de ise tamamen gönüllülük
vard›. O tür yay›nc›l›¤›n devam et-
mesi mümkün de¤ildi bence. Ama
flu olabilirdi: Yay›n devam eder,
filmler gösterir, bant gösterir, böyle-
ce ö¤rencilere bir staj imkân› do¤ar-
d›. Bir okul vasf›n› böylece yerine
getirirdi... 

SÖYLEfi‹ - FOTO⁄RAF: Derya Bengi

‹‹TTÜÜ  TTVV  mmiirraass››  TTRRTT’’nniinn  iiflfliinnee
ççookk  yyaarraadd››..  ‹‹TTÜÜ’’ddee  ççaall››flfl››pp  ddaa

bbeenniimm  ggiibbii  TTRRTT’’ddee  ggöörreevv
aallaannllaarr  ss››nn››rrll››  ssaayy››ddaadd››rr..  AAmmaa
‹‹TTÜÜ’’ddeenn  yyeettiiflfleenn  vvee  mmüühheennddiiss
oollaarraakk  TTRRTT’’ddee  ççaall››flflaann  ççookk  kkiiflflii

vvaarr..  HHeemmeenn  hheemmeenn  bbüüttüünn
ggöörrddüükklleerriimmiizz  iillkk  yy››llllaarrddaa

‹‹TTÜÜ’’llüüyyddüü..
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