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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi Altyapısını Yenileme ve Geliştirme Projesi:

İngilizce Adı : Faculty of Communication Photography Workshop Infrastructure Refurbishment

and Improvement Project



Özetleri : İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarının

sorumluluğunda hizmet veren Fotoğraf Atölyesi, 1965 yılında Günay Sarıoğlu’nun

girişimleriyle UNESCO desteğiyle, Fotoğraf Birimi olarak etkinliğine başlamış,

1987 yılında emekli öğretim elemanlarımızdan Atila Cangır’ın çabalarıyla atölyeye

dönüştürülmüştür. Bu haliyle Fotoğraf Atölyesi, üniversitemizin en eski uygulama

birimlerinden biridir. Atölye bu güne dek kendisini zaman içerisinde değişen

gereksinimlere ve teknolojik dönüşümlere uyarlamıştır. Bugün fotoğraf stüdyosu,

karanlık oda, bilgisayar işliği, dijital ve basılı fotoğraf kaynaklarıyla lisans ve

lisansüstü düzeyinde derslere, workshop ve atölye çalışmalarına ev sahipliği

yapmaktadır. Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı kapsamında verilen Temel

Fotoğraf, Fotoğraf Uygulamaları I, Fotoğraf Uygulamaları II, Görsel Kültür ve

Fotoğraf ve Edebiyat adlı lisans dersleriyle, Sinema ve Fotoğraf İlişkisi adlı

lisansüstü dersi atölye ile eşgüdümlü biçimde yürütülmektedir.

Fotoğraf Atölyesi, fotoğrafla ilgilenen, uygulamalı dersleri seçen fakat yeterli

ekipmana sahip olmayan öğrencilere altyapı desteği sağlar. Fotoğraf makinesi

olmayan öğrencilerin uygulamalı derslerden ve fotoğraf çekme deneyiminden geri

kalmaması için kendilerine Atölye tarafından ödünç fotoğraf makineleri

verilmekte, İletişim Fakültesi öğrencilerinin tamamı bu olanaktan

yararlanabilmektedir.

Bunun yanında öğrenciler, fotoğraflarını düzenlemek ve işlemek için atölyenin

bilgisayar laboratuvarından faydalanabilir. Fotoğraf işlemek ve saklamak için özel

programlarla yüklü, MAC OSx işletim sistemli bilgisayarlar, ders saatleri dışında

öğrencilerin her türlü fotoğraf etkinlikleri için kullanımına açıktır. Web sitemizde

oluşturulan fotoğraf galerilerinde Atölyede üretilen projeler, usta fotoğrafçıların

çalışmaları ve temel fotoğrafla ilgili ders notları bulunmaktadır. Bu anlamda

Fotoğraf Atölyesi İletişim Fakültesi ve üniversite genelinde önemli bir işleve

sahiptir.

Atölyenin işlerliğini sürdürebilmesi için ekipmanlarını güncel ve kullanımda

tutması gerekmektedir. Bu da zahmetli ve pahalı bir çaba gerektirmektedir. İletişim

Fakültesi bütçesi atölyenin fotoğraf kimyasalları gibi sarf malzemelerini karşılasa

da zaman içerisinde eskiyen, kullanımdan düşen, yenilenmesi gereken ekipman

giderlerini karşılamaktan uzaktır. Bu altyapı güçlendirme projesi, kullanım ömrünü

tamamlamak üzere olan ve verimli kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanların

yenilenmesini içermektedir.

Fotoğraf Atölyesi’nin önemli birimlerinden biri Fotoğraf Stüdyosudur. Stüdyo,

yapay ışık kaynaklarıyla kontrol edilebilen bir geri plan önünde fotoğraf çekilmesi

için düzenlenmiş müstakil bir alandır. Fotoğraf Stüdyosu uygulamalı fotoğraf

dersleri (2015-16 eğitim yılından itibaren Uygulamalı Fotoğraf II- Stüdyo

Fotoğrafçılığı Şubesi), öğrenci projeleri ve yine İletişim Fakültesi bünyesinde

bulunan Reklam Atölyesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır.

Fotoğraf Atölyesi’nin verimli bir biçimde işlerliğini sürdürebilmesi için Fotoğraf

Stüdyosu ve Bilgisayar Laboratuvarı birimlerinin altyapılarının yenilenmesi,

bazıları otuz yaşında olan envanterdeki altyapı malzemelerinin değiştirilmesi

gerekmektedir. Bu proje sadece İletişim Fakültesi’nin değil Ankara

Üniversitesi’nin de en eski uygulamalı birimlerinden olan Fotoğraf Atölyesi’nin

güncellenmesini kapsamaktadır.



Sunulan altyapı projesinin amacı, sadece İletişim Fakültesi’nin değil Ankara Üniversitesi’nin de en

eski uygulamalı birimlerinden olan Fotoğraf Atölyesi’nin güncellenerek verimli işlerliğinin

sürdürülmesidir. Proje kapsamında Fotoğraf Atölyesi’nin altyapısı içinde yenilenmeye ihtiyaç

duyulan bileşenler, yenilenme gerekçesi ve bu bileşenlerin işlevleri aşağıda sıralanmıştır.

Fotoğraf Atölyesi bilgisayar laboratuvarı, bazı uygulamalı derslerin işlenmesinde, çeşitli atölye ve

workshop çalışmaları yanı sıra, imaj işleme, imaj tarama, imaj arşivleme işlevi görmektedir.

Halihazırda üç adet Mac OSx işletim sistemli masaüstü bilgisayarın yer aldığı laboratuvarda

kullanılan masaüstü bilgisayarlar 2006 yılında tedarik edilmişlerdir ve verimli kullanım ömürlerini

tamamlamışlardır. On yıldan daha eski olan bu cihazların yenilenmesi gerekmektedir.

Stüdyoda kullanılan yapay ışık kaynakları (Paraflaş Seti) Fotoğraf Atölyesi demirbaşının en yüksek

maliyetli parçalarındandır. Halihazırda uygulamalı derslerde, workshoplar, öğrenci projelerinde

kullanılan paraflaş seti yaklaşık otuz yıl önce tedarik edilmiştir. Fotoğraf Atölyesi’nin etkinliklerine

devam edebilmesi için verimli kullanım ömrünü dolduran bu seti, dış çekimlerde kullanılmaya

elverişli, dijital kameralarla senkronize olabilen, aynı zamanda stüdyo ortamında kullanılabilen yeni

nesil paraflaş sistemleri ile değiştirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikli olarak Fotoğraf Stüdyosunda kullanılmak üzere paraflaş setiyle senkronize bir biçimde

çalışabilecek profesyonel dijital fotoğraf makine envanterinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu amaçla

mevcut fotoğraf makinesi ve objektif envanterine uyumlu iki adet profesyonel dijital fotoğraf

makinesine ihtiyaç duyulmaktır.

Yapay ışıklı çekimlerde fotoğrafların gerçek zamanlı değerlendirilebilmesi için atölyenin mevcut

bilgisayar envanterine uyumlu, profesyonel fotoğraf alanında tercih edilen MAC OSx işletim sistemi

kullanan diz üstü bilgisayar ihtiyacı duyulmaktadır. Halihazırda Fotoğraf Atölyesi envanterinde

stüdyo ve dış çekimlerde kullanılmak üzere taşınabilir (dizüstü) bilgisayar bulunmamaktadır.

II. Amaç ve Kapsam

Fotoğraf Atölyesi’nin güncellenmeye konu olan altyapı malzemeleri temel olarak Fotoğraf Stüdyosu,

Bilgisayar Laboratuarı ve Fotoğraf Makinesi envanterinin kısmi yenilenmesini içermektedir.

Yenilenme sonrasında geçtiğimiz yıllarda verimlilik sorunları yaşanan işlevlerin sürdürülebilir

kılınması amaçlanmaktadır. Altyapı yenilemesi yapılacak alanlar ve bu alanların işlevleri aşağıda

sıralanmaktadır.

Fotoğraf Stüdyosu: Uygulamalı Fotoğraf I, Uygulamalı Fotoğraf II – Stüdyo Fotoğrafçılığı Şubesi

derslerinin uygulamalı çalışmaları; Reklam Atölyesi Öğrenci Projeleri; Bağımsız öğrenci projeleri,

Stüdyo ve Işık seminerleri

Yenilemeye konu olan malzemeler: Paraflaş seti, dizüstü bilgisayar, profesyonel kamera ve objektif.

Fotoğraf Atölyesi Bilgisayar Laboratuvarı: Uygulamalı Fotoğraf I, Uygulamalı Fotoğraf II, Fotoğraf

ve Sinema İlişkisi dersleri başta olmak üzere uygulamalı ve kuramsal dersler için derslik ve altyapı

sunar. Bağımsız öğrenci projeleri için altyapı sunar. Fotoğraf ve İmaj tarama, işleme, saklama

görevlerini yerine getirir.

Yenilemeye konu olan malzemeler: İki adet OSx işletim sistemli masa üstü bilgisayar.

III. Materyal ve Yöntem

Altyapı projesi için geçersiz.

IV. Analiz ve Bulgular



V. Sonuç ve Öneriler

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan materyallerin önemli bir bölümü edinilmiştir. Proje başlangıç tarihi

15.08.2016 ile proje kapsamında gerçekleşen satın alma tarihleri arasındaki büyük miktarda döviz

dalgalanması nedeniyle başlangıçta talep edildiği halde satın alınamayan iki kalem ürün

bulunmaktadır. Projenin başlangıcında aşağıdaki ürünlerin edinilmesi planlanmıştır:

Stüdyo paraflaş seti

Masaüstü bilgisayar

Fotoğraf makinesi gövdesi

Fotoğraf makinesi objektifi

Aynasız fotoğraf makinesi

Dizüstü bilgisayar

Daha sonra ek bütçe talebinin ardından satın alma ile ilgili teknik nedenlerden ötürü paraflaş seti ayrı

kalemler halinde yeni bir dilekçeyle talep edilmiş, buna göre paraflaş seti aşağıdaki kalemlerle

tanımlanmıştır:

1000’lik Paraflaş Kafası

500’lük Paraflaş Kafası

90X90 CM Softbox

90 CM Octabox

3’lü 5-10-20 derece petek takımı

4’lü kepenk (petek tutucu)

Air Remote TTL-C

Snoot

Zoom Reflektör

3’lü kit çantası tekerlekli

Softbox adaptörü

Havalı ışık ayağı

BATPAC Akü (çantalı)

Ancak dövizdeki yeni dalgalanmalar neticesinde bütçenin ilgili kaleminde ayrılmış harcama limiti

verilen ek bütçeye rağmen aşıldığı için BATPAC Akü (çantalı) kalemi çıkartılmıştır. Ayrıca bu

aşamada "aynasız fotoğraf makinesi" temin edilememiştir.

Son aşamada aşağıdaki ürünler temin edilmiş ve Uygulamalı Fotoğraf dersleri kapsamında

öğrencilerin kullanımına sunulmuştur:

Masaüstü bilgisayar

Fotoğraf makinesi gövdesi

Fotoğraf makinesi objektifi

Dizüstü bilgisayar

1000’lik Paraflaş Kafası

500’lük Paraflaş Kafası

90X90 CM Softbox

90 CM Octabox

3’lü 5-10-20 derece petek takımı

4’lü kepenk (petek tutucu)

Air Remote TTL-C

Snoot

Zoom Reflektör

3’lü kit çantası tekerlekli

Softbox adaptörü

Havalı ışık ayağı



VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Proje ile İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Atölyesi'nin teknik envanteri

yenilenmiş böylece bu birimin işlerliğini gelecekte de sürdürebilmesi temin edilmiştir.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fakülte’lerin çeşitli etkinliklerinin fotoğraflanması, yine Fakülte ve

Birim’lerin web sayfaları için fotoğraf üretimi, Üniversite’nin görsel tarihinin arşivlenmesi,

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli proje ve çalışmalar için görsel üretmek ve mevcut

görselleri işlemek, Ankara Üniversitesi’nin diğer Fakülte’lerinde öğrenim gören ve fotoğraf ile ilgili

öğrencilere teorik ve teknik destek vermek Fotoğraf Atölyesi tarafından sunulan hizmetlerin

bazılarıdır. Temin edilen cihazlarla birlikte  Fotoğraf Atölyesi teknolojik olarak bu işlevleri yerine

getirmeye elverişli hale gelmiştir.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Temin edilen ürünler, Fotoğraf Uygulamaları ve Stüdyo Fotoğrafçılığı dersleri için teknik altyapıyı

oluşturmuştur.

Grey, C. (2014) Master Lighting Guide for Portrait Photographers, Amherst media.

Earnest, A. (2013) Lighting for Product Photography, Amherst media.

IX. Kaynaklar



a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

Dahili Hard Disk (SSD) 480 GB (2 adet) 1.121,00 TL

Masaüstü Bilgisayar (2 adet) 18.880.00 TL

Dizüstü Bilgisayar (1 adet) 9.440, 00 TL

Fotoğraf Makinesi Gövdesi (1 adet) 11.800,00 TL

Fotoğraf Makinesi Objektifi (1 adet) 7.776,20 TL

Stüdyo Paraflaş Seti (12 parça) 47.200 TL

1000'lik Paraflaş Kafası (1 adet)

500'lü Paraflaş Kafası (2 adet)

90X90 CM Softbox (2 adet)

90 CM Octabox (1 adet)

3’lü 5-10-20 derece petek takımı (1 adet)

4’lü kepenk (petek tutucu) (2 adet)

Air Remote TTL-C (1 adet)

Snoot (1 adet)

Zoom Reflektör (2 adet)

3’lü kit çantası tekerlekli (1 adet)

Softbox adaptörü (3 adet)

Havalı ışık ayağı (1 adet)

Toplam 96.217,2 TL.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim

Dalı’na bağlı Fotoğraf Atölyesi Öncelikli olarak Fakülte öğrencilerinin fotoğraf konusundaki

taleplerine karşılık verebilmek adına faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nin diğer

birimlerinden gelen taleplere de imkanlar dahilinde karşılık vermeye çalışmaktadır. Fotoğrafçılık ve

Grafik Anabilim Dalı bünyesinde görev yapan 3 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi

bulunmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülen Temel Fotoğraf, Görsel Kültür,

Fotoğraf ve Edebiyat, Fotoğraf ve Sinema İlişkisi, Fotoğraf Uygulamaları I ve Fotoğraf Uygulamaları

II Atölye bünyesinde yürütülmektedir.

Fotoğraf Atölyesi, İletişim Fakültesi’nin zemin katında bulunmaktadır. Mekan içerisinde, öğretim

elemanı odalarının dışında öğrencilerin kullanımına açık içerisinde uzun süredir kullanılmakta olan

ışık sistemine sahip fotoğraf stüdyosu, konvansiyonel fotoğraf üretimine yönelik, 3 adet agrandizör,

film yıkama ünitesi ve film yıkama ekipmanlarının bulunduğu bir karanlık oda, dijital fotoğraf

işlemeye uygun teknik özelliklere sahip 3 adet bilgisayar ve 2 adet tarayıcının bulunduğu bir

bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır.

Proje kapsamında temin edilen teçhizat, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Fotoğraf Atölyesi'nde

saklanmakta ve kullanılmaktadır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları):

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı Projeler için uygulanmaz):

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı Projeler için uygulanmaz):


