Medya Merkezi
Ödünç Cihaz Sistemi ve Stüdyolar ile ilgili Genel Bilgilendirme
Saygıdeğer Hocalarımız,
Medya Merkezi’nin hizmet sunduğu alanlar ve Ödünç Cihaz Sistemi hakkında sizlere kısaca bilgi vermek, bu
sayede de öğrencilerimizin ekipmanlardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak istiyoruz.
Sizlerden ricamız, yazının devamında yer alan bilgileri okumanız, dolayısıyla öğrencilerimizi kurallardan ve
imkânlarımızdan haberdar etmenizdir. Öğrencilerimizin, bir takım bilgileri ve uyarıları sizlerden almasının
çok daha etkili olacağını düşünüyoruz.
*Medya Merkezi Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin kullanımına sunulan ekipmanları ve bu
ekipmanların geçen yılki kullanım yoğunluklarını ekteki tabloda bulabilirsiniz.

Medya Merkezi Müdürlüğü bünyesinde,







Televizyon Stüdyosu,
Radyo Stüdyosu,
Ses Kayıt Stüdyosu,
Kurgu Stüdyosu,
Fotoğraf Stüdyosu ve
Multimedya Stüdyosu bulunmaktadır.

Radyo Stüdyosu ve Kurgu Stüdyosu haricinde, yukarıda adı geçen tüm stüdyoların yoğunlukları, online
çalışma takviminden görülebilir ve ilgili kişilerle irtibata geçilerek rezervasyonlar yapılabilmektedir.
Dersleriniz kapsamında kullanılacak ekipman önerilerinizi ve sizlere gelen talepleri değerlendirirken,
özellikle geçen yılki kullanım sıklıklarına dikkat etmenizi rica ederiz.

Genel olarak, projelerinde kullanmak üzere öğrencilerimize sağladığımız ekipmanlarımız şöyledir;
* 9 Adet Video kamera

* 4 Adet Boom mikrofon Seti

* 7 Adet DSLR

* 3 Adet Telsiz El Mikrofonu

* 6 Adet Işık Seti

* 3 Adet Telsiz Yaka Mikrofonu

* 8 Adet Ses Kayıt Cihazı

* 8 Adet Tripod
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Ödünç Cihaz Sistemi Hakkında:
Proje sorumlusu olarak onay vermek için; http://oc.yasar.edu.tr adresine, Yaşar ID ve şifrenizle giriş
yaparak onay verebilir ya da rezervasyonu iptal edebilirsiniz.
Öğrencimizin sorumluluğunda olmakla birlikte, ekipmanların daha verimli kullanılabilmesi açısından
aşağıdaki şu durumlara dikkat etmenizi rica ederiz:
-

-

-

Onaylayacağınız rezervasyonlarda; tek bir rezervasyon dâhilinde, aynı cihazdan iki adet olmamalıdır
(Örn: 2 adet 5D Mark2 olmamalı).
Özellikle yoğun proje dönemlerinde ekte belirtilen cihaz yoğunluklarını da göz önünde bulundurarak
ekipman tavsiyesi ve onayında bulunulmalı, yoğun süreçteki ekipman döngüsüne yardımcı
olunmalıdır.
Öğrencilerin çoğu zaman az sayıda ekipman ile de sonuçlandırılabilecek bir proje için ihtiyaç fazlası
ekipman taleplerine karşın, proje yapacak diğer öğrencilerin çalışmalarının aksamaması amacıyla,
onay verilmeden önce rezervasyon listesinde gereksiz görülen ekipman varsa, öğrenciye bildirilmeli
ve rezervasyonunu yenilemesi istenmelidir.
Öğrenciler cihaz rezervasyonu yaparken, sizleri proje sorumlusu olarak seçmek zorundalar. Proje
sorumlusunun onayı olmadan öğrenciler cihaz alamamaktadır.

Bunların dışında, aşağıda belirtiğimiz ve sisteme giriş sayfasında (http://oc.yasar.edu.tr) da yer alan
“Ödünç Cihaz Alma Kuralları” nın önemini öğrencilerin kavraması açısından, ayrıca sizden duymaları da
önem arz etmektedir.

Ödünç Cihaz Alma Kuralları
1- Cihazların bütün sorumluluğu rezervasyon yapan kişiye aittir.
2- Her cihazdan sadece 1 adet rezerve edilebilir.
3- Ardışık günler dışındaki rezervasyonlarınızı yaparken, her farklı tarih için yeni bir rezervasyon
oluşturulmalıdır.
4- Cihazlar en fazla 3 gün alınabilir.
5- Proje sorumlusunun onayı olmadan cihaz teslim edilmeyecektir.
6- Cihazların zamanında teslim edilmemesi sonucunda, randevu sahibinin Ödünç Cihaz Sistemi’ne bir (1)
Akademik Dönem süresince erişimi engellenecektir.
7- Alınan cihazlar, Ödünç Cihaz Ofisi’ne (C013) teslim edilip, alınacaktır. Cihazlar başkalarına devredilemez.
8- Projelerde aksaklık yaşanmaması adına, cihazlar kontrol edilerek teslim alınmalıdır.
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9- Cihazların teslimi esnasında, alınan cihazların tamamı getirilmeli ve kontroller tamamlanana kadar
beklenmelidir.
10- Cihazlar, rezervasyon sonunda, en geç saat 10.00’da teslim edilmelidir. Cihaz almaya en erken saat
10.30’da gelinmelidir.

Medya Merkezi’nde bulunan stüdyoların çalışma takvimleri ve sorumluları aşağıdaki gibidir:
TV stüdyosu
Takvim: http://medyamerkezi.yasar.edu.tr/tv/
İrtibat :
Harun ARSLAN Tel : 0232 411 5302
Ozan BÜLBÜL Tel : 0232 411 5308
Devrim TABAN Tel : 0232 411 5310
Multimedya Stüdyosu
Takvim: http://medyamerkezi.yasar.edu.tr/multimedya/
İrtibat:
Ozan BÜLBÜL Tel: 0232 411 5308
Fotoğraf Stüdyosu
Takvim: http://medyamerkezi.yasar.edu.tr/fotograf/
İrtibat:
Yaman Umut BİLİR Tel: 0232 411 5390
Ses Kayıt Stüdyosu
Takvim: http://medyamerkezi.yasar.edu.tr/ses/
İrtibat:
Burçin ONARIR Tel: 0232 411 5307
Turgut ONARIR Tel: 0232 411 5306
Stüdyolarla ilgili her türlü öneri, şikâyet ve randevunuzu irtibat kişileri veya Medya Merkezi Müdürlüğü
ile görüşebilirsiniz.
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