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Herkese Selamlar
Yükseköğrenimin göz ardı edilemeyecek
Yönü: topluluklar… Reşit olmuş bireylerin kişisel ilgi
alanlarına göre gelişimlerindeki önemli bir ayrıntıdır
topluluklar... Uludağ Üniversitesi bünyesinde de yer
alan onlarca topluluktan birisi;
UFAT
“Nedir fotoğraf ve nasıl başlamalıyız bu işe?” İşte
burada UFAT sizlere yardımcı olacaktır. Teoride
öğrendiklerinizi uygulamaya geçirerek size ayrı bir
dünya sunacaktır. Hava durumu müsaade ettikçe,
Bursa’nın yakın güzelliklerine geziler düzenleyip;
kampüs toplantılarımızı akşam buluşmalarına, gece
sohbetlerine taşıyacağız.
Başındayız henüz sezonun. Önümüz de dopdolu aylar
var. Hafta sonu gezilerimiz ve uzaklara
düzenleyeceğimiz büyük geziler sabırsızlandırıyor
bizleri. 2. yarıyılda karanlık odanın kokusu ve mutlak
karanlığı bekliyor yeni üyelerimizi. Konuklarımız,
fotoğraf okuma saatlerimiz, atölye çalışmalarımız,
ustalara saygı kuşaklarımız, sergilerimiz genişletecek
ufkumuzu.
Nisan 2007 Gelenekselleşen haklı gururumuz; UFAT
Fotoğraf Günleri Bu sene 4.’sunu düzenleyeceğimiz
çağdaş ve klasik fotoğraf adına ustaların, amatörlerin,
bireylerin, toplulukların paylaşımıyla dolu günler.
Hobi olarak başladığımız fotoğrafı yaşam biçimimiz
olarak kılıyoruz, bu yaşam biçimine hepiniz
davetlisiniz.

Sayı:22

27.09.2006

GÜMÜġ TUZU

UFAT YÜRÜTME KURULU BAġKANI
Nuri Aydoğan
Hazırlayan: Mustafa Dişli

Fotoğraf: Ragıp Özdemir
Web
:ufat.uludag.edu.tr
e-mail : ufat@uludag.edu.tr

TEORĠK EĞĠTĠMLER


Fotoğraf Tarihi



Enstantane Diyafram ĠliĢkisi



Makine Ekipmanları



IĢık



Kompozisyon
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Fotoğraf Eğitimleri
Fotoğraf çekmek teknik anlamda kolay
bir iştir. Her insan bir takım bilgileri
edindikten sonra çok rahat bir şekilde
fotoğraf çekebilir.
Fotoğraf sanatla olduğu kadar teknoloji
ve bilimle de ilişki içersindedir. Fotoğraf
çekerken bir takım kurallara uymak
zorunludur; aksi takdirde asla düzgün bir
fotoğraf elde edemeyiz.
UFAT
Olarak bizlerde sizlere yardımcı olmaya
çalışacağız. Bu yıl ilk dönem teorik
eğitimleri verip ikinci dönemde karanlık
oda eğitimlerini vereceğiz. Fotoğraf
eğitimi bir bütün olduğundan bu
eğitimleri ya da herhangi bir dersi
kesinlikle kaçırmamanızı önemle tavsiye
ederiz.
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