
İLETİŞİM FAKÜLTESİ STÜDYOLARI 
TEKNİK EKİPMAN DESTEĞİ YÖNERGESİ 

 
 
1. İFS biriminden teknik ekipman talep etmek için İstanbul Üniversitesi 

öğrencisi olmak koşuldur. 

2. Malzeme talebi ödev projeleri, kişisel projeler ve mezuniyet projeleri 

olmak üzere üç ana proje türü şeklinde yapılabilir.  

3. Ödev proje formları her hafta sadece cuma günleri saat 11.00 - 17.00 arası 

İFS prodüksiyon birimine bırakılır. Cuma günü ilgili saatler dışında malzeme 

talebi kesinlikle alınmayacaktır. Gerekli form fakülte web sayfasındaki 

formlar bölümünden indirilebilir. Birimlerden kesinlikle form 

verilmeyecektir.  

4. Malzeme talebinin cevabı talep yapılan cuma gününü takip eden pazartesi 

günü saat 14:00’da prodüksiyon biriminde ilan edilir. 

5. Ödev projeleri için bir malzeme en çok 3 gün için verilebilir. Gün sayısını 

dersin öğretim görevlisi ve öğrenci birlikte belirler. İFS bu karara uyar. 

6. Malzemelerin veriliş önceliği, talep tarihi ve üst sınıflardan alt sınıflara 

doğrudur. 

7. Ödev projesinin sahibi, yapım sonrası bitirilmiş projesinin H.264 biçimindeki 

çıkış dosyası İFS Post-Prodüksiyon birimine teslim etmeden yeni malzeme 

talebinde bulunamaz.  

8. Ödev projeleri için teslim edilecek her malzeme için 2016 yılından geçerli 

olmak üzere yeterlilik ehliyeti aranacaktır. Bu konu hakkındaki detaylı bilgi 

için ehliyet bilgilendirme sayfasına bakınız. 

9. Mezuniyet projeleri teknik prodüksiyonun İFS tarafından yapılması istenen 

ve sadece aksesuar (ışık ve mikrofon vb.) istenen projeler olarak ikiye 

ayrılır. Aksesuar talep eden projeler ödev projesi aşamalarını 

gerçekleştirerek (3,4,5,6,7. maddeler) başvurusunu yapar. Teknik 

prodüksiyon talep eden projeler  Mezuniyet Projesi formlarını (türüne gore 

belgesel ve kurmaca) web sayfamızdan indirerek başvurusunu yapar. 

 

 



10. Kişisel projeler için güz ve bahar dönemlerinde 1’er kez olmak üzere yılda 

toplam 2 kez başvuru yapılabilecektir. Başvuru tarihleri fakültemiz ilan 

panolarında, fakültemiz web sitesi ve sosyal medya sayfalarımızdan 

duyurulacaktır.  

11. Kişisel projeler kurmaca, ve belgesel olmak üzere iki türde olabilir. 

12. Kişisel proje başvurusu için gerekli formlar fakültemiz web sayfasından 

indirilebilir. 

13.  Kişisel projeler içerik dosyası Radyo-TV ve Sinema bölümünün belirlediği en 

az 3 öğretim üyesinden oluşan komiyon tarafından değerlendirilir ve sonuçlar 

gerekçeleriyle beraber açıklanır.   

14.  Kişisel proje desteği alan tüm projelerin teknik ekibinin ana birimleri 

(kamera, ışık, ses) İFS biriminde çalışan yarı-zamanlı öğrencilerden oluşmak 

zorundadır.  

15.  Teslim edilen her türlü malzeme proje sahibine zimmetlenir.  

16.  Malzemeleri zamanında teslim etmeyen proje sahibi 1 yıl boyunca tekrar  

malzeme talebinde bulunamaz. 

17.  Kişisel projelerin yapım sonrası süreci İFS biriminde gerçekleşmek 

zorundadır. 

18.  Yapım sonrası bitmemiş proje sahibi yeni bir proje başvurusunda bulunamaz. 

19.  Ekipman desteği verilen tüm projelerin 1080p H264 15mb (megabit) bir 

kopyasının post-prodüksiyon birimine verilmesi zorunludur. 

20.  Vize ve final dönemlerinde İFS post-prodüksiyon birimi sayım, dijital transfer  

ve bakım işlemleri nedeniyle hizmet vermez. 

 


