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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Ekim 2021

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

16 Cumartesi

1717 Pazar
Günübirlik Fotoğraf Uygulama Gezisi
“Safranbolu Yörük Köyü”
Hüsamettin ÖZKAN-Ali Fatih ŞAMA

1818 Pazartesi
Konaklamalı Fotoğraf Uygulama Gezisi
“Karadeniz Fotosafari” (18-24 Ekim)
Sami TÜRKAY

19 Salı Ağaç Dikme Zamanı

20 Çarşamba

21 Perşembe Bağbozumu Zamanı

2222 Cuma
19:00

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Portre”
Murat BERKYÜREK

23 Cumartesi

24 Pazar

25 Pazartesi

26 Salı Suların Soğumaya Başlaması

27 Çarşamba Balık Fırtınası

28 Perşembe

2929 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Kurtuluştan Kuruluşa CUMHURİYET”
Kadim KOÇ

30 Cumartesi

31 Pazar Ağaç Budama Zamanı

01 Cuma

0202 Cumartesi
13:00

2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu Açılışı
Sergi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi
“Yaşamlarda Sevgi Metaforu –“AŞK”
 Prof.Dr.Adnan ATAÇ

2020-2021 Ayın Fotoğrafı Etkinliği 
Plaket Töreni ve AFE Gösterisi

03 Pazar

04 Pazartesi Koç Katımı Fırtınası

05 Salı

06 Çarşamba

07 Perşembe

0808 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“The Red Side Of The Woman”
Nilüfer BARIN

09 Cumartesi

10 Pazar

11 Pazartesi

12 Salı

13 Çarşamba

14 Perşembe

1515 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Gizli Düşman:Ön Cephe”
Mutlu TOPALOĞLU

Kırlangıç Fırtınası

Bağbozumu Fırtınası
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Atölye ve Seminer

Programları

Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Çarşamba : 19.00-21.00 
Cumartesi, Pazar: 13.00-15.00
Süre  : 4 hafta

Program
• Fotoğrafa giriş
• Fotoğraf makineleri
• Objektifler
• Değişkenler arası bağlantılar
• Işık
• Kompozisyon
• Yardımcı ekipmanlar

Doğada Uzun Pozlama 
ve Manzara Fotoğrafçılı-
ğı Semineri
Eğitmen : İlker Şahin

Asistan : Bengü Topaloğlu
Süre : 4 hafta

Program
• Uzun pozlama için makine ayarları
• Gerekli ekipman ve uygulama kullanımı
• Fotoğraf işlenmesi
• Fotoğraf okumaları

Temel Dijital Fotoğraf 
Düzenleme Semineri
Eğitmen : Mehmet TEZCAN
Cumartesi : 13.00-16.00
Süre  : 4 hafta

Program
• Tarama, çözünürlük ve dosya girişi
• Automate fonksiyonları(action,HDR)
• Fotoğrafta renk ve yoğunluk düzeltme 
ayarları
• Farklı medyalar ve baskı için hazırlık

Double Exposure Çekim 
Teknikleri Semineri
Eğitmen : Mehmet TEZCAN

Asistan : Müge KUDAY-Erkan İŞÇİ
Süre : 12 hafta

Program
• Işık nedir
• Işığın rengi
• Işığın ölçülmesi
• Işık kaynakları
• Işık düzenleyiciler
• Işığın yönü
• Işığın kalitesi
• Şemsiyeler
• Softboxlar

Video Edit ve Sinema-
tografi Semineri
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 8 hafta 

Program

• Sinematografi 

• Film yapım 

• Film montajı 

• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa belgesel, 

clip, video sunum 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Beyhan ÖZDEMİR’in yaptığı 
Haziran 2021 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Serbest” idi.  

Etkinliğe 10 fotoğrafçı, 
40 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Abdullah DURMAN

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdurrahman KURT
Celal ERDEM
Fatma GÖKMEN(2)

Zeliha ALTINDAL

Abdurrahman KURT

Fatma GÖKMEN

Zeliha ALTINDAL

Fatma GÖKMEN

Celal ERDEM
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Sergileme
AFE

Abdullah DURMAN 
Abdurrahman KURT(2)
Habip KÜÇÜK

Abdullah DURMAN Abdurrahman KURT

Abdurrahman KURT

Habip KÜÇÜK
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Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK); 
kurulduğu 1994 yılından 
bugüne kadar fotoğraf 
sanatına ve sanatçısına 
duyulan saygınlığı artırmak, 
kültürümüzü, fotoğraf sanatını 
ve ülkemizi hem ulusal hem 
uluslararası alanlarda tanıtmak, 
tarihi, doğal ve kültürel 
mirasımıza sahip çıkmak ve 
bunları fotoğraf yolu ile de 
kalıcı hale getirme sorumluğu 
içerisinde, çalışmayı kendisine 
misyon edinen bir dernektir. 
Derneğimiz Yönetim Kurulu; 
2020 – 2021 Sezonunda 
da Pandemi döneminde 
geçmesine rağmen bu zor 
sürece de kısa sürede adapte 
olarak gerçekleştirmiş olduğu 
kültür ve sanat etkinlikleri ile 
bu sorumluluk bilincine yakışır 
şekilde faaliyetlerine devam 
etmiştir.
Derneğimizin satın aldığı, 
Konur 2 Sokak No:49/1 
Kızılay/Ankara adresindeki 
apartman dairesinde, 
gerekli tadilat işlemleri 
tamamlanarak Derneğin yeni 
yerine tam olarak yerleşmesi 
gerçekleştirilmiştir.

Youtube kanalımızdan etkinlik 
videolarımız ve fotoğraf 
sunumlarımızın yayınlanması 
ile etkinliklerimiz kalıcı hale 
getirilmiş ve daha geniş 
kitlelere erişmesi sağlanmıştır.

Web Sayfamızın yenileme 
çalışmaları başlatılarak, 
Yönetim Kurulu tarafından 
geliştirilerek yönetilmesi 
sağlanmıştır. Yeni web 
sayfasında üyelerimize 
ait bir alan oluşturularak, 
üyelerimizin özgeçmiş ve 
portfolyolarının bu alanda 
yer alması sağlanmıştır. Web 
sayfamız daha minimal, sade 
ve fotoğrafa daha çok yer 
verilen modern bir tasarıma 
kavuşmuştur.

Yeni sezona başlarken; 
Pandemi ile ilgili yasakların 
kalkması ile “Yeni Başlangıçlar, 
Yeni Umutlar” diyerek kültür 
ve sanat etkinliklerimize 
başlamanın heyecanı 
içerisindeyiz. Bu sezonda 
etkinliklerimizi zaman zaman 
online ama daha çok, aksi bir 
durum oluşmadığı sürece, 

yüz yüze gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Eğitimlerimiz  ve 
atölyelerimiz ile dostlarla 
birlikte gidilecek bol keyifli 
fotoğraf gezileri de yeni 
sezonda hedeflerimiz arasında. 
Yeni sezonda Ayın Fotoğrafı 
(AFE) etkinliklerimiz için sezon 
başından tüm bir sezon için 
konuları belirlenerek aşağıda 
sizlerle paylaşılmıştır.

Bütün bu çalışmalar ve 
etkinliklerin sizlerin katılımı 
ile anlam kazandığını bir 
kez daha belirterek, yeni 
sezonun hepimize hayırlı 
olmasını diliyoruz.  Bu günlere 
ulaşmamızı sağlayan başta 
üyelerimize, kurucularımıza, 
bugüne kadar FSK kurullarında 
görev almış üyelerimize, 
hocalarımıza, fotoğraf 
sektörü destekçilerimize, 
katılımcılarımıza ve yolu bir 
şekilde FSK’den geçmiş bütün 
fotoğraf dostlarına sonsuz 
teşekkür ve saygılarımızı 
sunuyoruz.

FSK Yönetim Kurulu

FOTOĞRAF SANATI KURUMU DERNEĞİ
2021-2022 SEZONU

2021-2022

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Portre Sonbahar Gece Mavisi Kırmızı Kış Kadın Baraka Makro İz
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"Benimle Gel...
 
 Soru çengellerine takılı kalmış 
bir kadın cevapları bulmak için 
yola çıkıyor.
 Biraz sihir ile vizörün arkasında 
her şey mümkün (mü).?
 Uzayan saçları gibi uzayan 
zaman, uzanıp yol boyunca yine 
kendisini görünür kılıyor.
Ne zaman baktığı kendisi 
olmaya başlıyor, belirsiz 
siluetler şekil kazanıyor,
netleşiyor, fotoğraf; dili, gözleri 
dahası içinden akan yer altı 
ırmaklarının rengini alıyor.
 
 Siyahtan beyaza dönen 
çizgilerdeki öfke saklanamaz 
olunca kırmızıya devşiriyor
kendini,  koşmaktan yorulunca 
camlarda yağmur (mu) oluyor 
gözyaşları.  Sonra hiç böyle
görmemiştim kuşların 
gökyüzüne bu kadar 
yakıştıklarını dedirtiyor aniden 
(hüzün mü ne)
çıplak ayakların ürkek adımları 
yeri kavrayamayan bir 
uçuculukta rüzgarın eteğine
tutunuyor da kendini bulut(mu) 
zannediyor…
 
 Fotoğraf bakıp bitirdiğimiz bir 
şey değildir.

 Yol kenarlarındaki işaret 
levhalarına benzerler daha 
çok..

 Tek farkı nereye gitmek 
istediğimize değil de, bizi 
nereye görtürdüğüne bakarız.

 Öyle ise benimle gel…
 
İyi  yolculuklar. "

Nilüfer BARIN 

Nilüfer BARIN

The Red Side of the Woman
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Alplerde başladığı için Alpinizm 
olarak da anılır dağcılık. Alpin 
stil Himalaya dağcılığının 
efsanevi isimlerinden Polonyalı 
dağcı Voytek Kurtyka'nın 
deyimiyle "Alpinizm acı 
çekme sanatıdır.” Aslında 
zirvesine çıktığı için değil 
milyonlarca yıldır orada duran 
bir dağın zirvesinde olduğu için 
mutludur dağcı. "Neden dağa 
çıkıyorsunuz?" sorusuna en 
çok verilen yanıtlardan biridir 
"Çünkü onlar orada"dır. 

Ülkemizde dağlara tırmanışlar 
yabancı bilim insanlarının 
araştırma gezileriyle başlar. 
İlk tırmanış bir Alman fizik 
profesörünün 1829 yılında 
Büyük Ağrı dağına yaptığı 
tırmanış olsa da ikincisi yine 
bir Alman Profesör olan Karl 
Koch tarafından 1846’da 
gerçekleştirilen Kaçkar Zirve 
tırmanışıdır. 

Doğu Karadeniz sahili boyunca 
uzanan, 1994 yılında milli 
park ilan edilen, Türkiye’nin 
trekking cenneti Kaçkar 
Dağları'nın büyük bir kısmı 
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi 
sınırları içinde yer alsa da 
zirve noktası Artvin'in Yusufeli 

ilçesi sınırlarındadır. En yüksek 
noktasını 3937 metre ile 
Kavrun Dağının oluşturduğu 
Kaçkar Dağları zengin bitki 
örtüsü, keskin buzulları, coşkun 
dereleri, masmavi gölleri, 
oksijen deposu ormanlarıyla 
doğa ve fotoğraf tutkunlarının 
vazgeçilmezidir.  

Güney rotasından çıkışı kolay 
olan Kaçkarları her yıl yüzlerce 
dağcı ziyaret etmektedir. 
Kuzey rotası ise daha çok 
deneyimli dağcılar tarafından 
tercih edilir. Yaz tırmanışları için 
en uygun zaman Ağustos ve 
Eylül ayları iken, kış tırmanışları 
için Şubat ve Mart ayları 
uygundur. Genel olarak granit, 
siyanit, granodiorit ve andezit 
taşlardan oluşan Kaçkarlar 
şiddetli akarsu ve buzul 
aşındırması sonucu sert bir 
görünüm kazanmıştır. Deniz 
kıyısında yükselmeye başlayan 
Kaçkarlar batıdan doğuya 
doğru üç bölüm halinde uzanır. 
Batıda Verçenik, ortada Kavrun, 
doğuda Altıparmak dağları yer 
alır.

Ağustos ayını tercih ettiğimiz 
Kaçkar zirve yolculuğumuz 
güney rotasından Yusufeli 

ilçesinde başlıyor. Kaçkarların 
zirvesinden gelip Yusufeli’nin 
içinden geçerek Çoruh 
nehriyle birleşen Barhal çayı 
boyunca ilerleyerek geceyi 
zirveden önceki son mahalle 
olan Olgunlar’da geçirip, 
sabahın erken saatlerinde 
yüklerimizi katırlara emanet 
ederek ana kamp yeri olan 
Dilberdüzü yaylasına doğru 
yürüyüşe başlıyoruz. Yol 
boyunca rengarenk çiçekler, 
kelebekler, gürül gürül akan 
sular eşliğinde ilerleyip 2800 
metredeki Dilberdüzü’ne 
ulaşıyoruz. Ancak zirveyi 
hala göremiyoruz. Zirveyi 
görebilmek için kamp yerinin 
güneyinde ve güneybatısındaki 
tepelere 30 dakika tırmanmak 
gerekiyor. Çadırlarımızı kurup 
zirveyi uzaktan görebilmek 
için tırmanışımızı yaptıktan 
sonra gün ağarmadan zirve 
yolculuğuna başlayacak 
olmanın heyecanıyla 
erkenden yatıyoruz. Sabahın 
ilk saatlerinde başladığımız 
tırmanışımız 3368 metredeki 
Deniz gölünün büyüleyici 
manzarasında verdiğimiz 
kahvaltı molası ile şenleniyor. 
Deniz gölü sıcaklığı 5-10 
derece arasında değişen bir 

Serpil K. DALGIN 

BULUTLARIN ÜSTÜNDE 
KAÇKAR ZİRVE

g e z g i n 
K A D R A J
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buzul gölü. Kahvaltıdan sonra 
zirve dönüşü yenilenmek için 
göle girme hayaliyle tekrar 
yola koyuluyoruz. Çarşak diye 
tabir edilen kırık, hareketli 
kaya parçaları üzerinde dik bir 
tırmanış bizi bekliyor. Zirvede 
dalgalanan bayrağımız uzaktan 
görünse de 3937 metreye 
ulaşmak öyle kolay olmuyor, 
adımlarımız tükeniyor, irtifa 
farkından nefesimiz daralıyor, 
gözlerimizi ayakuçlarımızdan 
ayıramadan verdiğimiz fiziksel 
ve psikolojik mücadelenin 
sonunda zirvedeyiz. Üç 
grup aynı anda zirve yapınca 
fotoğraf çekmek ve zirve 
defterini imzalamak için sıra 
bekliyoruz.  

Zirvede manzara muhteşem, 
neler neler yok ki kadrajımızda! 
Verçenik Dağı, Kemerli Kaçkar 
Dağı, Kuşaklı Kaçkar Dağı, Bulut 
Dağı, Altıparmak Dağları, Ergör 
Tepesi, Mezovit Tepesi, Soğanlı 
Tepesi, Karataş Tepesi, Deniz 
Gölü, Öküzçayırı Gölü, Büyük 
Karadeniz Gölü, Hevek Vadisi, 
Soğanlı Vadisi, Kavron Vadisi 
Geçidi ve gölleri, Naletleme 
Geçidi….  

Manzaranın tadına varıp “orada 
olmanın” mutluluğuyla inişe 
geçiyoruz.  

Serpil K. DALGIN



10

w w w . f s k . o r g . t r

F o t o ğ r a f  S a n a t ı  K u r u m uBüLTEN

Salt gerçekliğin bile her canlıya göre farklı algılandığı bu kaotik düzende, belki de kilit 
taşlarından birisi sevgi gizemi olmalı.

Ancak sevginin her an değişebilen duyguları ile görünenin çok ötesinde aşkın, acının, 
fedakarlığın, mutluluğun, saygının, ya da varolmanın derin karmaşası içindeki belirsizliğinin 

belirgin görüntülerle anlatımı amaçlanmıştır. Bu çalışmada metaforik bakış ile en güçlü 
tutkulardan birisi olan “aşk”ın duygusal izleri öncelikli olmuştur.

Her fotoğrafta görüntülenen anlar arasındaki zaman boyutu, önce ve sonra ilişkisi ile 
döngüseldir. Mekan boyutu, postmodern yaklaşımla öğeler arasında anlamlı olmayan 

düzenlemelerle sunulmuştur.

Sanal yaşamlardan kurgulanan imgeler tanımlanamayan bütünün, tanımlanan parçalarıdır. 
Hiçbir şey tek başına var olamayacağına göre, her şey kendisinden önce gelenin sonucu, her 

sonuç kendisinden sonrasının başlangıcıdır.

Görüntüler içindeki duyusal birliktelikler, çelişkiler, yaratılmaya çalışılan düşler, diyalektik bir 
yapı bağlamında iki insan üzerinden tasarlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki üretilen bütün ürünler gibi fotoğraf da hangi teknikle üretilirse üretilsin, 
gördüğümüzü sandığımızın zihinsel yorumundan başka bir şey değildir. Herkese göre farklı 

algılanır ve görecelidir.

Adnan Ataç

Adnan ATAÇ

Sanal Yaşamlarda 
Sevgi Metaforu 
“Aşk”
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Prof.Dr.Oktay ÇOLAK

PORTRE FOTOĞRAFI ÜZERİNE

Dünya üzerinde yaşayan 
herkesin portre fotoğrafı 
çektiğini söylemek biraz abartılı 
bir söylem olur. Oysa herkesin, 
en azından, portresinin 
çekildiğini söylemek aynı 
derecede itiraz edilecek bir 
cümle olmaz. Bu tespit, bizlere 
konu olarak ele aldığımız 
portre fotoğrafının, öyle ya da 
böyle, herkesle temas eden 
bir özellik taşıdığını gösterir. 
Bu denli geniş bir perspektife 
sahip olmasına rağmen, portre 
fotoğrafı denilince ne yazık 
ki ilk akla gelenin vesikalık 
fotoğraf olduğunu söylemek 
zorundayız. Büst fotoğrafı 
da diyebileceğimiz, insan 
bedeninin belden yukarı olan 
bölümünü kapsayan vesikalık 
fotoğraf, kimlik kartlarında, 
ehliyette ve pasaportta kişiyi 
doğrular nitelikte temsil etmek 
için kullanılır. Oysa portre 
fotoğrafı vesikalık fotoğrafı 
da içine alan çok daha geniş 
bir alana sahiptir. Bir kişinin 
gözlerinden oluşan detay 
fotoğrafı, portre fotoğrafı 
kapsamına girerken, birden 
fazla kişiyi tamamen kadraja 
dahil eden fotoğraflar da 
portre fotoğrafı kategorisinde 

ele alınabilir. Bu noktada asıl 
olan; fotoğrafta kişinin ne 
kadar yer kapladığı değil, kişi 
hakkında ne kadar bilgi veriyor 
olmasıdır. 

Portre fotoğrafını; fotoğrafı 
çekilen bireyin kişiliğini, 
fotoğrafa yansıtmak olarak, 
en basit şekli ile tanımlamak 
mümkündür. Yapılan bu tanımda 
altının çizilmesi gereken iki 
önemli nokta vardır. Birincisi, 
kişinin fotoğrafa dahil edilip 
edilmemesi hususudur. Bireyi 
kadrajda göstermeden kişiliği 
ve kimliği konusunda bilgi veren 
fotoğrafları, portre fotoğrafı 
kapsamında ele almak mümkün 
müdür? Aslında bu soru 
oldukça ilginç ve cevabı merak 
uyandıran niteliktedir. 

İkincisi ise portre fotoğrafı 
denilince sadece insandan 
mı bahsediliyor olması 
durumudur. Hayvanların 
ya da cansız varlıkların 
çekilmiş fotoğrafları portre 
kapsamında ele alınamaz mı? 
Bu da masum görülse de aynı 
zamanda da ilginç bir sorudur. 
Verilecek cevapların kişilere 
göre farklılık arz edeceğini 

tahmin etmek çok zor olmasa 
gerek. Dünya genelinde 
insan, hayvan ve cansız 
varlıkları portre kapsamında 
ele alan azımsanmayacak 
nitelikte portre fotoğrafçısı 
var olduğunu söylemeden 
geçmemek gerekir. Özellikle 
hayvan portre fotoğrafçılığı 
oldukça yaygındır. Evcil 
hayvan fotoğrafçılığı, tıpkı 
bizde popüler olan doğum 
fotoğrafçılığı gibi fotoğrafın 
bir alt dalı haline gelmiş 
durumdadır. Besledikleri 
hayvanlara çocuk muamelesi 
gösteren insanlar, 
hayvanlarının (yavrularının) 
fotoğraflarını çektirmek için 
ciddi paralar ödemekte ve 
elde edilen görsellerden mutlu 
olmaktadırlar.  Bazı portre 
fotoğrafçıları ise sadece bir 
tür üzerine yoğunlaşarak, 
alanlarını daraltarak çekimlerini 
gerçekleştirirler. Hayvan 
fotoğrafçılığında en önemli 
olan konulardan biri de 
fotoğrafı çekilen hayvan 
türünün iyi tanınıyor olmasıdır. 
Tür hakkında bilgi ne kadar 
geniş ise fotoğrafta ulaşılacak 
başarı da o kadar yüksek olur. 
Belli hayvanlara yönelmek 
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fotoğrafçıya konu hakimiyetini 
elinde bulundurmayı sağlarken 
aynı zamanda da etkili görsele 
ulaşma imkânı verir.

Bir fotoğraf sergi 
davetiyesinde “Denize Atılan 
Atık Varil Portreleri Sergisi” 
başlığını görürseniz şaşırmayın. 
“Varil ile portre kelimesinin ne 
alakası var”? diye düşünmeyin. 
Dünyada portre fotoğrafçılığını 
bu denli geniş ele alan bir 
grubun varlığından söz etmek 
de yerinde olacaktır. Bunun 
yanında insan ya da hayvan 
heykellerinden yapılan bir 
portre çalışmasına ne demeli? 
Ya da tüketim sektörünün 
etkili bir şekilde kullandığı vitrin 
mankenleri üzerine yapılan 
bir fotoğraf çalışması portre 
fotoğrafı kapsamında ele 
alınmaz mı? 

Görüldüğü gibi kolaylıkla 
örneklendirebileceğimiz 
portre fotoğrafçılığı aslında 
hiç de küçümsenmeyecek 
derecede geniş bir alana 
sahiptir. Ayrıca kişinin 
kendine duyduğu hayranlıkla 
başlayan öz-portre konusu 
ise bambaşka bir dal olarak 
karşımıza çıkar. Günümüzde 
kısmen şekil değiştirerek 
herkesin ilgi alanına girse de 
selfie fotoğrafçılığı çiğ gibi 
büyümektedir. Öyle ki selfie 
fotoğrafçılığı, İngiltere’de bir 
fotoğraf okulunda seçmeli 
ders olacak kadar kendine 
zemin oluşturmayı başarmış 

durumdadır.

Portre fotoğrafının asıl 
heyecanı; “Her insan bir dünya” 
cümlesi temeline dayanıyor. 
Yeter ki fotoğrafçı olarak 
bu dünyaları keşfetmeyi 
ve fotoğraflarımıza özgün 
bir şekilde yansıtmayı 
başarabilelim.
Prof. Oktay Çolak
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1 Haziran  Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “UNESCO Dünya Mirası Listesinin Yeni Adayı Kemaliye” 
Dr. Mustafa Ferudun ÇELİKMEN

8 Haziran Ustalarla Söyleşi Online Ortak Etkinliği “Adnan ATAÇ” (Mod.: Fikret ÖZKAPLAN)

15 Haziran Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Makro Fotoğraf” Prof.Dr. Kazım ÇAPACI

22 Haziran Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği(AFE) “Serbest” Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR

Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler

29 Haziran Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Güzel İnsanlar Ülkesi KIRGIZİSTAN” Prof.Dr. Osman 
ÜRPER
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