ANKARASOSVALBILIMLER ÜNIVERSITESI
STÜDVOLABORATUVARve TEKNİK EKİPMAN KULLANIMVÖNERGESİ
1. Teknik ekipman alabilmek, stüdyo ve laboratuvar/arın kuııanımı için Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi (ASBÜ)öğrencisi olmak ön koşuldur:
Z. Teknik ekipman alabilmek için öğrencilerin

Ek-Z'de yer alan 'Dijital .Ekipman Teslim

Tutanağı'nı doldurmaları gerekmektedir.
3. Stüdyo ve.Laboratuvarlarda
Laboratuvar

mesai saatleri dışmda çalışmak için Ek-Z'de yer alan 'Stüdyo-

Kuııanım Formu' nun bir gün öncesinden doldurularak Bölüm sekreterliklerine

tesliin edilmesi gerekmektedir.
4. Ekipman alım ve teslim işlemleri haftaiçi her gün saat 11:00 - 1Z:00 ve 16:00 - 17:00
saatleri içerisinde yapılır.
5, Ekipmanlar en fazla Z günlüğünealınabilir.

Bölüm başkanlığı gerekli gördüğü taktirde,bu

süre 1 gün arttırılabilir veya azaltılabilir.
6. Cuma günleri alınan ekipmanlar, Pazartesi sabahları teslim edilebilir,
7. Ekipmanlara zarar gelmesi ve kaybolması durumunda sorumlıi öğrenci zararı karşılamak
zorundadır.
8. Ekipmanları teslim alan ve eden farklı kişiler olması durumunda, tüm sorumluluk ve olası.
cezalar yine ekipmanları teslim alan öğrencidedir.
9. Malzemeleri 2 kere geç getirmiş öğrenciler, bir sonraki döneme kadar malzeme talep
edemez ..
10. Malzeme teslimini 1 günden fazla geciktirmiş öğrenciler dönem boyunca; Z günden fazla
geciktirmiş öğrenciler ise içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem boyunca malzeme
talep edemez.
11. Temel Film yapımı/Temel Fotogfafçılıkderslerini

almamış öğrencilerin, ekipman alım ve

stüdyo kullanım hakları yoktur,
12. Temel Film Yapım ve Temel Fotografçılık dersleri için sadece sarı işaretli ekipmanlar talep
edilebilir,

i3. 1000W ve üstü ışıkların stüdyoda kuııanımında ve stüdyo dışına çıkarılmasında dersin
Öğretim elemanının onayı gereklidir.
14. Tatil dönemlerinde

öğrencilerin ekipman alabilmeleri için, talep ettikleri ekipmanları

nerede ve ne şekilde kuııanacakiarına ilişkin bir çalışma (film) projesi yazmaları ve projenın,
Bölüm başkanlığı ve Dekanlık tarafından onaylanması gerekmektedir.
15. Öğrencilerin, ticari değeriolan çalışmalar için ekipman almaları mümkün değildir.
16. ASBÜ'ye ait ekipman, iaboratuvar, stüdyo ve kampüs ,mekanlarının kuııanılarak üretildiği
her türlü görsel işitsel çıktıda üniversite logosu bulunmalıdır. Görsel işitsel ürünlerln telif ve
kullanım hakları ASBÜ'ye aittir. Dekanlık izni olmadan bu ürünlerin YouTube/Vimeo ve benzeri
sosyal paylaşım sitelerinde gösterilmesi mümkün değildir.

EK-l
ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIVERSITESI
STÜDYO - LABORATUVAR KULLANIM TALEP FORMU
Öğrenci Adı ve Soyadı
Bölümü - Sınıfı
~
Öğrenci no:
iletişim Bilgisi
Adı
Çalışmak
istediği
Biriminin

Tarihi

......./........./20...

Saatleri

Başiangıç......................Bitiş......................

i

i

Adı
Çalışmayı
Gerektiren
Dersin/Projenin

Öğretim
Elemanı
Öğretim
Elemanı
veya
Yetkili
onayı

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili birimde çalışması
uygundur.

......./ ........./20...
isim:
imza:

LABORATUVAR

•
•
•

- STÜDYO KULlANIM

Stüdyonun kullanımı ve laboratuvarıann

KURALLARı

mesai saatleri dışı kullanımı için bu formun 1 gün öncesinden

doldurulup BöIÜm_Se~reterliği'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilgisayar laboratuvarlamıın mesai saatleri içerisinde öğrenciler tarafından kullanılması icin bu formun
doldurulmasına gerek yoktur.
laboratuvarları.vestüdyoyu
Temel Film YapımJ/Temel Fotogra/çılık derslerini almamış öğrenciler

i

•
•

kullanamaz.
Bilgisayar laboratuvarıarı görsel işitsel ödev ve proje çalışmaları dışında kullanılamaz .
laboratuvarlardaki bilgisayarların içinde hiçbir dosya tutularnaz. Görüldüğü taktirde dosyalar silinecektir ve
dosya bıraktığ~ tespit edilen öğrenci bir dönem boyunca laboratuvar kullanım hakkını kaybedecektir.

•

Labor~tuvar ve stüdyoda yemek ve içmek kesinlikle yasaktır .
Stüdyo ve laboratuvarlar kullanım sonrası temiz ve düzenli bir şekilde bırakılmalıdır .

i

Stüdyo'nun ekipman kısmına öğrencilerin girmesi kesinlikle yasaktır.
Öğrenc1lerin, ticari değe.ri olan çalışmalar için ekipman almaları mümkün değildir.
Ekipmanlara zarar gelmesi ve kaybolması dururn,unda, sorumlu öğrenci ıararı karşılamak zorundadır.

i

•
•

•
•

Yukarıda yazılı Laboratuvar-Stüdyo

imza
i

ii

i
i
i

i

i

kullanımına ilişkin kuralları okudum, kabul ediyorum.

,
i

EK-Z
ANKARA SOSYAL BİLiMLER ÜNİvERSiTESi
DİJiTAL EKiPMAN TESLİM TUTANAGl
Tik

Adet

NOT-Durum

EKiPMAN
Canon 700 D kili

(1 gövde - 1 lens 18/55 - 1 kamem çantası. 1 batarya - 1 şarj cihazı)

Canon 650 D kiti

(1 gövde.

Canon T3i kiti

(1 gÖIJde_ l1ens 18(55.1 kanıera çantası-'

-t
i

1 lens 18155.1 kamera çantası - 1 batarya.

1 şa~ cihazı)

batarya.

1 şaij cihazı).

(1 Tripod - 1 tripod ç.1ntası - 1 tripod kızağı)

Slik U9000 tripod
Slik 504 QF2

(1 tripod - tripod kızağı)

Canon 60 D kiti

(1 gövde -,

Acebil i750dx

(1 tripod - 1 tripoc çantası-

Sachtler Tripod

(1 gövde _ 1 lens 18/135 -, kamera çan. - 1 batarya.

lens 18/135 -, kamera çan.• ' batarya. 1 şarj cihazı)
1 tripod kııaQı
1 şa~ cihazı)

Canon 6 D kiti
(1 gövde .•.1 lens 24/105 - 1 kamera çantası - 1 batarya - 1 şa~ cihazılens Cantası 11 oarasolev-b;ölantı kablosu))
(1 tripod - 1 tripod çantası)

i Monfroıto 546 tripod
Desisti Tungsten 650

i

(1650 KW tungsıen ı~ık • 1 ışık ayağl.1

'tQN

kablo.

1 kapak)

111200 KW' ti.ıngsten ışık. 11şık ayağı. 1 kablo.

1 kapak}

Desisli Fresnel Daylight 575'tQN
II 575 r:# S600 kelvin ışık -1 ManfroUo ışık ayağı. 1 Be 575 Balans -1 enerji kablosu.

1 kapak}

Desisli Tungsten 1.2 KW

Desisti Fresnel Daylight 1.2

'tQN

tı1200 'LIN5600 ke!"in ı"ık. i Manhatta

Desisti Fresnel Daylight 2.5

ısoo 'LIN5600 kelvin

\

(ı

i

Lupolux Dayled 1000 kiti

I$ık avdı.

1 Be ı200 Balans. ı enerji kablosu.

1 kapak)

'tQN

i~ık. 1 Mantrano

ışık ;ı;va!ı. 1 Be ı500 Balans. 1 enerjı kablOSU. ı kapaki

(1 ıup'olu," 1000 ışık.l

Man. ıŞık aya gı - llupoight

çanta-ı

kapak)

Felloni TP-Loni2-B130 kili

i

i

(1 Fellani 2 TP loni ışık. 1 felloni2

ı

Manfmtto

adapter.

1 adapter kablosu -1 güç kablosu.
{l DedoOaylE09.1

Dedolight DLED9.1 SED kili
Elinchrom Brx 500 Paraflash

-

lşık.1

1

Man. büyük beyaz ışık aya~ı}

(1 daylight lupo S60 -1 ,guç kablo .•

Lupoied 560 kiti

!

1 küçük kablo.

1052 BAC ışık aya~ı- 1 idea pro çanta - 2 diffusersl

ı Man.

1052 BAC ışık ayak)

(1 BRX SOO kafa. 1 ayak. 1 guç kablo5u)

Sekonic Flashmeler

(1 L-30BS - 1 deri kılıij

Smail HO Monitor

tL moniıor.

Wondland Monitör

(1 mcniter.1

1 HDMl kablo.
güç kabloslJ.

1 gölgelik.

1 bağlantı derniri)

1 HDMI kablo,~ 1 gölgelik)

Idea Pro Işık çantası

-

Rode Mikrofon seti
{ı Rode çanta. 1 kÜçUk boom
aparatı.

çubutu

•

ı lastikli

1 dert çanta (içinde 1 Rode NTG2 rnik.

boom b;ı~Iı~. -1 kabza -1

ı mik

(1 zeplln.

Zoom Hand Recorder H4N

(1 H4Nrecorder

(1 kutusu- 1 ti6 recorder.

LL R26 recorder -1
Roland R26 recorder
Sennheiser EW100 G3 Yaka mik. Seti

Büyük boom çubuğu (Rode)

•

dı~ rüzgarlık.

1 bağlilntı

1 di~ierkek XLR kablo)

ı dı.} ruzgarhk

Rode Blimp Zeplin rüzgarlık
Zoom H6 recorder

i
i
i

iç rüzgarlıM.

(içinde rode nıg2 mik varll

ırecorder

kutu~uJ

ı.iç rüzg. -1 dıı rüzg .•

ı mik.

- lusb kablosul

Nikon deri çanta - 1 iç ruzgarhk - 1 ~arj aletil
{I alıcl-l

•••erici.1

tL boom kutusu.-l

ya ka mik .• l kamera bağlantı apr.)
boom çubu~u)
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Stüdyo Çıkışı

Yukanda işaretli ekipmalan eksiksiz ve sağlam olarak teslim aldım. Stüdyo Lab veTeknik Ekipman
Kuııanım Yönergesi'ni okudu m, yönergedeki yazılı kuraııan kabul ediyorum.

'!

Ekipman Teslim Tarihi - Saati

"

Teslim Alan

Teslim Eden

Isim:
Bölüm:
Sınıf:
Öğr. No:

Stüdyo Girişi

Yukanda işaretli ekipmalaiı eksiksiz olarak teslim aldım.

Ekipman Teslim Tarihi - Saati
Teslim Alan

Teslim Eden
isim:
Bölüm:
Sınıf:
Öğr. No:

2
"I.

,.

