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Türkiye’de İletişim denildiğinde ilk 
akla gelen üniversitelerden; Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi, ARRIFLEX 16 BL ve ARRIFLEX 35 
BL film kamera serisine Linka’dan al-
dığı yeni nesil ARRI kamerayla devam 
ediyor. 

Anadolu Üniversitesi 30 yılı aşkın bir 
zamandır, Açıköğretim Sistemi’nde 
öğretimi destekleyici araçlardan biri 
olarak televizyon yapımlarından da 
önemli ölçüde yararlanmakta. TV Ya-
pım Merkezi tarafından Açıköğretim 
Fakültesi bünyesinde üretilen TV ya-
pımları, başta eğitim programları ol-

mak üzere; kültür sanat, belgesel ve 
üniversite tanıtım filmlerini de kapsa-
makta.

Anadolu Üniversitesi yakın bir zaman-
da yeni TV stüdyolarıyla Açıköğretim 
Sistemi’ndeki öğrencilere daha kalite-
li, faydalı ve anlaşılır TV programları-
nın üretilmesini hedefliyor. Günümüz 
dijital çağında TV seyircisinin televiz-
yon seyretme alışkanlıkları ve bilgiye 
ulaşma kaynakları dikkate alındığın-
da, TV programlarının öğretim tasa-
rımları kadar sunum tasarımlarının da 
yenilenmesinin bir zorunluluk haline 
geliyor. Bütün bu unsurlar değerlendi-

rildiğinde, TV programlarının hazırlık 
ve sunumlarında altyapının daha da 
geliştirmesi ve kalitenin artırılması 
büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz hafta, Linka ekibi tarafın-
dan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’ne  ARRI Amira kame-
ra ve aksesuarlarının teslimatı yapıldı 
ve gerekli eğitimler verildi.

Üniversite; 4K UHD görüntü kalitesi 
özelliği,  ND filtreleri ve saniyede 200 
kare çekim aralığıyla ön plana çıkan 
ARRI AMIRA ile birlikte; Zeiss Com-
pact Prime lens setini ve özellikle bel-
gesel sinema projeleri için geliştirilen 
Fujinon Cabrio 19-90mm  lensi de ARRI 
AMIRA Premium paketine dahil etti.

Böylece, geleceğin yönetmenleri ve 
görüntü yönetmenleri iş hayatına atıl-
madan önce hem ARRI Amira’yı yakın-
dan tanıyacak hem de ARRI Amira ile 
çekim yapma fırsatı bulabilecek.

Sizde üniversitelere sunacağımız 
avantajlı fiyatlarla öğrencilerinizi ARRI 
ürünleri ile tanıştırmak isterseniz 0212 
358 45 20 nolu telefondan bize ulaşa-
bilirsiniz!

Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
eğitimde ARRI Amira’yı seçti!

Alexa Mini Workshop 
Temmuz ayında Linka’da!

Alexa Mini ile tanışmaya az kaldı, Temmuz 
ayında yapılacak workshop için şimdiden yerinizi 
ayırtın. Bilgi için : info@linkgroup.com.tr
• CFast 2.0 bellek kartlarına kamera içinde kayıt
• 200fps‘e kadar ProRes
• 30 fps‘e kadar sıkıştırmasız ARRIRAW
• Anamorfik yapımlar için 4:3 sensör
• Değiştirilebilir PL, B4 ve EF lens yuvaları
• Hafif karbon muhafaza
• Son derece entegre ve korumalı elektronik 

malzemeler 
• Solid titanyum PL yuvası
• Süper-sabit titanyum sensör yuvası

Zeiss CZ.2 Servo Unit

Zeiss CZ.2 Servo Unit, CZ.2 lensi ENG tarzı lense 
dönüştüren bir aksesuar. Servo Unit herhangi bir 
araç gerekmeden lense kolayca takılıyor ve zoom, 
iris ve odağın motorlu kontrolünü sağlıyor. Ürün 
çok geniş çeşitlilikte kameralarla (ARRI, Fujinon, 
Canon, Cmotion, Chrosziel, Peston) ve opsiyonel 
aksesuarlarla uyumlu olduğu için ZEISS Compact 
Zoom ailesinin çok yönlülüğünü arttırıyor.

ARRI Amira ile 4K UHD çekim!

• 200 fps‘ye kadar ALEXA görüntü kalitesi
• Tek kullanıcılı ergonomi Mükemmel omuz 

dengesi
• Uygun maliyetli kamera içi renk derecelendirme
• Güvenli, geleceğe  uygun yatırım

Amira ile 4K UHD çekime başlayabilirsiniz!
Detaylı bilgi için : 0212 358 45 20

Yeni ARRI Anamorphic Ultra Wide Zoom Lens
Arri Anamorphic Ultra Wide Zoom 
AUWZ 19-36/T4.2 lens, ARRI/ZEISS 
Master Anamorphic lens serisini görün-
tü kalitesinden ödün vermeden 19mm 
ile 36mm arasındaki geniş açılı odak 
mesafeleriyle genişleterek tamamlıyor. 

AUWZ lensin telemerkezi optik tasarı-
mı; görüntünün merkezinden en köşe-
lere kadar eşit dağılımlı alan aydınlat-
ması sağlıyor. Lensin arka tarafındaki 
anamorfik unsurlar sayesinde bozulma 
minimumda tutuluyor, düz çizgiler ya-
kın odakta bile düz kalıyor. 

Freefly ürünlerini görmek ve test etmek için Sizi ofisimize bekliyoruz. Detaylı bilgi için: 0212 358 45 20

FreeFly ürünleri de artık Linka’da!

4 × 190 Gold/ 190 V Batarya + 1 × Charger 4 × 150 Gold/ 150 V Batarya + 1 × Charger

ANTON BAUER Digital Batarya Kampanyası

2.650 €
2.350 €


