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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Ocak 2023

16 Pazartesi

17 Salı

18 Çarşamba

19 Perşembe

2020 Cuma
20:00

Online Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“Spor”
Fikret ÖZKAPLAN

21 Cumartesi

22 Pazar

23 Pazartesi

24 Salı

25 Çarşamba

26 Perşembe

2727 Cuma
19:00

Sanatçı Konuşmaları
“Abdurrahman Antakyalı”
FSK

28 Cumartesi

29 Pazar

30 Pazartesi

31 Salı

01 Pazar

02 Pazartesi

03 Salı

04 Çarşamba

05 Perşembe

0606 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi, Sergi Açılışı ve 
Belge Töreni
“Tekin ERTUĞ Fotoğraf Atölyesi”
Tekin ERTUĞ, Ebru TEKEREK ERTUĞ

07 Cumartesi

0808 Pazar
13:00

Fotoğraf Sanatı Kurumu(FSK)
23. Olağan Genel Kurul Toplantısı
“1. Toplantı”
FSK Üyeleri

09 Pazartesi

10 Salı

11 Çarşamba

12 Perşembe

1313 Cuma
19:00

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi
“Katmandu ve Nepal”
 Fatma GÖKMEN
“Otur'Anlar Sandalyeler-Gölgeler”
 Şenol ZÜMRÜT

14 Cumartesi

1515 Pazar
13:00

Fotoğraf Sanatı Kurumu(FSK)
23. Olağan Genel Kurul Toplantısı
“2. Toplantı”
FSK Üyeleri

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI
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Atölye ve Seminer

Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Salı: 19.00-21.00 
Süre  : 4 hafta/16 saat

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

Makro Fotoğraf 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 5 hafta/20 saat

Program
• Makro Farkı
• Neden Makro
• Makro Lensler ve Ekipmanları
• Alan Derinliği Sorunu
• Işık Kullanımı ve Kompozisyon
• Sahada Makro Çekim Teknikleri
• Yerleşim ve Düzenleme
• Amaca Uygun Etkili Sunum 

Yaratıcı Portre 
Semineri
Eğitmen  :Ayça KARAOĞLAN
Süre   : 5 hafta

Program
• Yaratıcı portre nedir?
• Kullanılması gereken ekipmanlar nelerdir?
• Yaratıcı portre nasıl oluşturulur?
• Fikir bulma aşaması, yazı ve çizim aşaması, 
ne anlam ifade ettiği, kullanılacak malzeme 
seçimi, malzemelerden ortaya nasıl yeni ve 
anlamlı bir şeyler çıkarabiliriz.
• Yaratıcı portre örnekleri ve okuması
• Dış ve iç mekânda, bir model ile uygulama 
çekimi 
• Atölye çekimindeki fotoğrafların bilgisayar 
ortamına aktarılması. 
• Fotoğraf edit programında açılıp, düzen-
lenmesi.
• Bireysel bir hafta çalışma süresi ve fotoğ-
raf okuması

Sokak Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen : Murat BERKYÜREK
Süre :7 hafta/24 saat

Program
• Sokak Fotoğrafçılığının genel tanımı,
• Sokak fotoğrafçılığı alanındaki önemli fotoğ-

rafçılar ve çalışmalarının incelenmesi,
• Sokak Fotoğrafçılığına uygun giyim kuşam 

önerileri teknik ekipmanlar; fotoğraf 
makineleri ve objektifler,

• Çekim teknikleri; Konuya yaklaşma, doğru 
objektif kullanımı,

• Kompozisyon oluştururken dikkat edilmesi 
gereken unsurlar ve değişkenler,

• Akıllı cihazların sokak fotoğrafında kullanımı,
• Kameraların sahada kullanılması,
• Belirlenmiş sokakta katılımcıların gerçek bir 

fotoğraf ile karşılaşıldığında nasıl hareket 
etmeleri ve kameralarını nasıl daha kont-
rollü kullanacaklarına dair bir uygulama 
çekimi yapılması,

• Sahada çekilmiş fotoğrafların her uygulama 
sonrası, planlanan saat aralığında dernek 
merkezinde değerlendirilmesi,

Hareketli Kamera 
Semineri
Eğitmen       :İsmail HAYKIR
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sanat modern, postmodern, çağdaş, 
güncel sanat
• Çağdaş sanatta fotoğrafın yeri
• Empresyonizme bakış
• Fotoğrafı anlamak
• Fotoğraf akımlar (pictorolizme bakmak)
• Işık, ten, ton ve pozlama
• Sanatta yaratıcı süreç
• Foto empresyonist örnek uygulamalar
• Foto emprestyonist tarzda belirginliği 
sağlayan ögelerden faydalanma
• Foto empresyonist teknikleri
• Uygulamalı çekim, post prodüksiyon ve 
sunum

Video-Kurgu ve Edit
Semineri
Eğitmen       :Yunus TOPAL
Süre    : 12 hafta/24 saat

Program
• Sinematografi
•  Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa belgesel,c-
lip,film kurgu becerisi
• Video Sunum

Kısa Film Semineri
Eğitmen  : Prof. Dr. Kağan OLGUNTÜRK
Süre   : 12 hafta/36 saat

Program
• Video Teknolojisi Ekip, Görev ve Sorum-
luluklar
• Kamera Teknik
•  Kamera Uygulama (“Kamera Kullanımına 
Yönelik” bir çalışmanın kursiyerler tarafından 
çekilmesi istenecektir.)
• Ödevlerin izlenmesi ve incelenmesi
• Işık, Aydinlatma I, Aydınlatma II,
• Kamera Kullanımına Yönelik” bir çalışmanın 
katılımcı tarafından çekilmesi istenecektir.
• Kurgu I,  Kurgu II, Kurgu III Kamera Kullanımı-
na Yönelik” bir çalışmanın katılımcı tarafından 
çekilmesi istenecektir.
• Projelerin izlenmesi. 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Meral GÜLER’in yaptığı 
Aralık 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Oksimoron”idi.  

Etkinliğe 15 fotoğrafçı, 
54 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Seda FELEKOĞLU

Celal ERDEM

Başarılı Fotoğraflar: 
Celal ERDEM
Cengiz PAMUK
Seda FELEKOĞLU
Ümit ERVAN
Gülcan ERBİL

Cengiz PAMUK

Gülcan ERBİL

Seda FELEKOĞLU

Ümit ERVAN
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Sergileme
AFE

Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU Abdülcelil TOPALFAKIOĞLU Cengiz PAMUK

Seda FELEKOĞLU

Fatma GÖKMEN

Fatma GÖKMENGülten YILDIZ İmran YAVUZ

Aynur TÜRK Fatma GÖKMEN

Abdülcelil  TOPALFAKIOĞLU (2)
Aynur TÜRK
Cengiz PAMUK 
Fatma GÖKMEN (2) 
Gülten YILDIZ 
İmran YAVUZ 
Seda FELEKOĞLU
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SPOR

Fikret ÖZKAPLAN

2022-2023

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Yalnızlık Üçleme Oksimoron Spor Siyah Beyaz Annelik Manipülasyon Antroposen Soyut

 

Spor fotoğrafçıları, 
günümüzde bir endüstri 
haline gelen sporun, kitlelere 
ulaştırılmasında önemli  bir 
paya sahiptirler. Hem anlık 
hem de estetik görüntüler 
yakalayarak bir hikaye 
anlatmaya çalışırlar. Dolayısıyla 
spor fotoğrafçıları, profesyonel 
bir gözle bakmak ve bir 
sanatçı gibi de düşünmek 
durumundadırlar.

Spor fotoğrafçıları, özellikle bir 
branş üzerine yoğunlaşanlar, 
oyunun kurallarını da bilmelidir. 
O spor dalı ile ilgili her türlü 
bilgiyi ve gelişmelerle ilgili 
haberleri de takip etmelidir. 
Elbette oyuncuların 
karakterlerini ve davranış 
biçimlerini iyi bilen bir spor 
fotoğrafçısı daha başarılı olur. 
Sadece oyun içi çekimleri değil, 
oyun öncesi ve oyun sonrasını 
da çekime dahil etmelidir. 
Hem sporcuların, tem teknik 
heyetin, hem de seyircilerin 

üzüntülerini ve sevinçlerini de 
ihmal etmemesi gerekir.

Spor fotoğrafçısı, kritik bir 
anı yakalayabilmek için ne 
olacağını, ne zaman olacağını 
ve nerede olacağını bilmesi 
gerekir. Spor tarihinden örnek 
vermek gerekirse; 1878 
yılında dörtnala koşan bir atın 
ayaklarının yerden kesildiğini 
İngiliz fotoğrafçı Eadweard 
Muybridge bir dizi fotoğraflarla 
anlatmıştı.

 

Dorando Pietri'nin 1908'deki 
ilk Olimpiyat maratonunda 
bitiş ipini geçerken yaptığı 
son hamle anının fotoğrafı, 
en popüler fotoğraflardan 
birisi olmuştu. 1920’de kadın 
tenisçi Suzanne Lenglen’in 
tenis topuna hamlesini 
gösteren fotoğraf, doğal ışık 
koşullarında gerçekleştirilen 
hareketli bir anın, doğru hızda 
pozlanmasına iyi bir örnektir. 

1968 yılında Mexico City’de 
yapılan Olimpiyat Oyunları’nın 
ikonik fotoğraflarından birisini 
John Dominis çekmişti. Bu 
fotoğrafı önemli yapan olay; 
200 metre yarışında kürsüye 
çıkan üç sporcudan ikisi, 
siyah eldivenli yumruklarını 
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havaya kaldırmasıydı. 
Siyahi sporcular gözleri 
yerde, ABD’ne ve oyunların 
protokolüne bir protesto 
göndermesi yapmışlardı. 
Böylece sporcuların güncel 
olaylara bakışı da görüntülere 
yansımaya başlamıştı.

Spor fotoğrafçısının hisleri 
sonuna kadar açık olmalıdır. 
Kurallar dahilinde yapılan 
hareketler yanında, yaşanan 
talihsiz kazalar da dahil olmak 
üzere hemen her olay spor 
fotoğrafçısının zihninde 
canlanmalıdır. Birkaç örnek 
vermek gerekirse, kısa mesafe 
koşularında altı Olimpiyat 
Altın Madalyası kazanmış, 
tüm dünyanın tanıdığı bir atlet 
olan Jamaikalı Usain Bolt’un 
kendisine özel hareketi, Mesut 

Özil’in yeğeni doğduğunda baş 
parmağının ağzına götürmesi, 
dört yaşındayken babası 
gözleri önünde öldürülen Juan 
Cuadrado’nun işaret parmakları 
ve gözleri göğe bakarak, attığı 
tüm golleri babasına armağan 
etmesi, Andy Johnson’un 
işsizlere dikkat çekmek için 
parmaklarıyla yaptığı A harfi 
gibi birçok sembol ve kritik 
anlar fotoğrafçılar tarafından 
izleyiciye iletilir.

2023 yılının Ocak ayında 
’’Spor’’ konulu Ayın Fotoğraf 
Etkinliği’ni değerlendireceğiz. 
Spor fotoğrafını 
değerlendirirken öteden beri 
bildiğimiz-öğrettiğimiz kriterleri 
esas alarak bir sonuca varmaya 
çalışacağız. Öncelikle bize ne 
anlatıyor? Yapılan spor eylemi 
ile ilgili ipuçları veriyor mu? 
Kritik an, ışık, kompozisyon, 
alan derinliği, ritm, dinamizm, 
ifade, fiziksel özellikler ve 
sunum dikkat edeceğim 
başlıca hususlardır.

Fikret ÖZKAPLAN
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FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu) 
Derneği olarak Gaziosmanpaşa 
Soroptimist Kulübü ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz ve 
eğitmenliğini derneğimizin 
yönetim kurulu üyesi, aynı 
zamanda eğitim birimi 
sorumlusu olan Sayın Murat 
Berkyürek’in yaptığı, Kale 
civarında yaşayan çocuklar 
için fotoğraf eğitimi projemiz 5 
Kasım 2022 tarihinde başladı. 
8-12 yaş aralığındaki 13 
çocuğumuz ile ilk buluşmamız 
yine aynı gün çocukları bize 
ulaştıran Sayın Erkan Kaptan’ın 
Kale bölgesindeki mekanında 
gerçekleşti. Öncelikle  
birbirimizi tanıdık ve eğitim 
süresince neler yapacağımızı 
konuştuk. Her biri birbirinden 
heyecanlı ve meraklıydı. 
Belki de ilk kez fotoğraf ile 
tanışacaklardı ama sordukları 
sorularla daha ilk günden bizleri 
kendilerine hayran bırakmayı 
başarmışlardı.

6 haftalık eğitim programımızın 
ilk haftasında çocuklarımıza 
öncelikle temel fotoğraf 
üzerine teorik eğitim verdik. 
Sonraki haftalarda ise her 
birine Compact fotoğraf 
makinesi vererek sahada 

uygulama eğitimlerine 
başladık. Kale civarındaki 
sokakları dolaşarak fotoğraf 
makinesi nasıl tutulur, fotoğraf 
çekerken nelere dikkat edilir, 
doğru fotoğraf nasıl çekilir, 
kompozisyon kuralları nelerdir 
vb. gibi konuları anlatarak 
çekimler yaptık. Neticede her 
biri çok iyi fotoğraflar üreterek 
başarılı oldular.

6 hafta nasıl geçti anlamadık, 
dolu dolu aynı zamanda 
da eğlenceli anlar yaşadık. 
Çocukların her biri başka 
alanlarda da gösterdikleri 
yeteneklerini bizlere 
sergileyerek eğitim boyunca 

yüzlerimizde kocaman birer 
gülümseme ve kalplerimize 
sıcacık bir sevgi bırakarak 
her ders sonrasında bizleri 
uğurladılar.

Eğitimimiz 25 Aralık 2022 
tarihinde, yeni yılın da 
yaklaşması sebebiyle eğlenceli 
bir parti ile nihayete erdi. O 
gün, çocuklarımızın çekmiş 
olduğu fotoğrafların sunumu 
eşliğinde bolca alkışın ardından 
her çocuğumuza katılım 
ve başarı sertifikası verildi. 
Onların meraklı bekleyişine 
ve heyecanlarına şahit olmak 
hepimiz için ayrı bir heyecan ve 
mutluluktu.

Seda FELEKOĞLU

KALE'NİN ALTIN ÇOCUKLARI 
FOTOĞRAF ÖĞRENİYOR



9

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 u BüLTEN

 Sonrasında Soroptimist 
Kulübü’nün değerli üyelerinin 
kendi el emekleriyle hazırlamış 
olduğu birbirinden lezzetli 
yiyeceklerle donatılmış bir 
masa karşıladı bizleri. Ardından 
pasta kesilip çocuklara hediyer 
dağıtıldı. Müzikli, eğlenceli 
ve keyifli bir günden arda 
kalan, orada bulunan herkesin 
yüreğine dokunan 13 çocuğun 
gözlerindeki sevgi dolu ışıltı 
ve onların gurur verici başarısı 
oldu. Kendi deyimleriyle, 
Kale’nin Altın Çocukları’ nı 
tanımaktan ve onlara fotoğraf 
anlamında sağladığımız 
katkıdan dolayı derneğimiz 
adına mutluyuz. Onların da 
kalplerinde yeşeren fotoğraf 
sevgisinin devamı için her 
zaman destek olacağımızın da 
sözündeyiz. 
Bu proje kapsamında; 

derneğimiz başkanı Sayın 
Sevgi Köylü Haliloğlu’na, GOP 
Soroptimist Kulübü başkanı 
Sayın Filiz İpek’e,  Soroptimist 
Federasyonu Toplum Eğitim 
Merkezi başkanı Sayın 
Şule Çınar’a, eğitmenimiz 
Sayın  Murat Berkyürek’ e, 
çocuklarımızın eğitim giderlerini 
karşılamak üzere açılan 
sergide fotoğraflarıyla yer 
alan derneğimiz üyelerine, her 
hafta çocuklarımız için kahvaltı 
hazırlayan emekçi Soroptimist 
Kulübü çalışanlarına ve 
üyelerine, gönüllü olarak 
çalışmalarımıza katkı sağlayan 
tüm fotoğraf dostlarına ve 
çocuklara ulaşmamıza vesile 
olan Erkan Kaptan’ a sonsuz 
teşekkürlerimizle...
Seda Felekoğlu
Aralık 2022
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Dünyanın en güzel 
başkentlerinden biri olan 
Stockholm Avrupa'nın en 
büyük ve en iyi korunmuş Orta 
Çağ şehir merkezlerinden 
birinin etrafındaki 14 ada 
üzerine kurulmuş, Baltık Denizi 
kıyısında büyüleyici bir konuma 
sahiptir. Tatlı göl suyu ve tuzlu 
deniz suyunun buluştuğu 
takımadaların ortasında 
bulunan Stockholm mavi ve 
yeşilin göz kamaştırdığı doğal 
adaları, uçsuz bucaksız çam 
ormanları ve büyüleyici kuzey 
ışıkları ile hem İskandinav 
kültürünü hem de modern şehir 
hayatını aynı anda yaşatan 
eşsiz bir şehirdir.  

Dünya Mutluluk Raporu 
(2019)’na göre dünyanın en 
mutlu 7.ülkesi olma unvanını 
taşıyan İsveç’in başkenti 
Stockholm’de kış aylarında 
sıcaklık -40°C ‘ye kadar 
düştüğünden ziyaret etmek 
için en uygun dönem Mart ve 
Ekim ayları arasıdır. 

Stockholm denince aklınıza 
ilk “Stockholm Sendromu” 
geliyorsa şehir turunda 
rehberler tarafından 
da anlatılan hikayeden 

bahsetmeden geçmek olmaz: 
23 Ağustos 1973 günü 
Stockholm'de soyguncular bir 
bankayı basarlar ve 4 banka 
görevlisini 6 gün boyunca 131 
saat rehin alırlar. Soyguncular 
rehinelere iyi davranır aralarında 
iyi ilişkiler oluşur. Öyle ki 
polisin bankaya operasyon 
düzenleyeceğini fark eden 
rehineler soyguncuları uyarırlar, 
sonrasında soyguncular 
aleyhine ifade vermekten 
kaçındıkları gibi soyguncuların 
avukatlık ve savunma 
giderlerini karşılamak için 
aralarında para toplarlar. Günün 
gazeteleri bu olay üzerine 
“soyguncular bankadan para 

çalamadılar ama bazı insanların 
kalbini çaldılar” diye manşet 
atar. Hatta rehinelerden 
biri serbest kaldıktan sonra 
nişanlısını terk ederek, olay 
sırasında bankada ilgi duyduğu 
soyguncunun hapisten 
çıkmasını bekler ve onunla 
evlenir. 

Stockholm’e yolunuz düşerse 
halkın oylarıyla şehrin en güzel 
binası seçilen Stockholm 
Belediye Binasını görmeden 
dönmeyin. Şehrin sembolü 
haline gelmiş Nobel Ödül 
Törenlerine ev sahipliği 
yapan binanın inşasına 1911 
yılında başlanmış. Yapımında 

Serpil K. DALGIN
KUZEYİN VENEDİK'İ STOCKHOLM

g e z g i n 
K A D R A J
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tamı tamına 8 milyon tuğla 
kullanılan bina 1923 yılında 
tamamlanmış. Bu anıtsal yapı 
Stockholm Kent Konseyinin 
toplantı mekanı olmaktan çok 
ülke için önemli sosyal olaylar, 
resepsiyonlar, ziyafetler için 
kullanılıyor.  

Stockholm’ün 1252’de 
kurulduğu yer olan eski şehir 
Gamla Stan’ı, bugün hala 
aktif olarak kullanılan en 
büyük kraliyet saraylarından 
biri olan Kungliga Slottet’i, 
ülkenin dört bir yanından 
getirilmiş yaklaşık 150 
tarihi İsveç evinden oluşan 
etkileyici bir koleksiyona sahip 
Skansen Açık Hava Müzesini, 
İskandinavya’nın en çok ziyaret 
edilen 1628’de ilk seferine 
başladıktan birkaç dakika 
sonra batan ve 1961 yılına 
kadar su altında kalan devasa 
savaş gemisinin sergilendiği 
Vasa Müzesini, dünyanın en 
iyi fotoğrafçılarının sergilerini 
bulabileceğiniz Fotografiska’yı 
da ziyaret etmeden dönmeyin 
ve tabi İsveç kurabiyesi fikayı 
tatmadan, İsveç köftesinin 
tadına varmadan… 

İsveç köftesi demişken 
İsveç mutfağının en bilinen 
lezzetlerinden biri olan İsveç 
köftesinin aslında geleneksel 
bir Anadolu tarifi olduğunu 
biliyor muydunuz? İsveç ‘in 
resmi Twitter hesabı  “Sweden.
se”den yapılan bir paylaşımda, 
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İsveç köftesinin aslında 
18. yüzyılda Kral 12. Karl’ın 
Türkiye’den getirdiği tarife 
göre hazırlandığı ve yapıldığı 
yazıldı. Bu arada İsveç’in resmi 
twitter hesabı 2011 yılının 
Aralık ayından bu yana her 
hafta farklı bir İsveç vatandaşı 
tarafından yönetiliyor. Dünyada 
twitter kontrolünü ilk kez 
vatandaşlarına veren ülke 
olan İsveç farklı becerilerin 
tecrübelerin fikirlerin diğer 
insanlarla paylaşılmasını 
hedeflemiş. 

Uppsala Üniversitesi Edebiyat 
Bölümü Araştırmacısı Annie 
Mattson, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada Türkiye’de 
“Demirbaş Şarl” olarak tanınan 
İsveç Kralı 12. Karl’ın, Rusya’ya 
karşı mağlup olduğu bir savaşın 
ardından Osmanlı topraklarına 
sığınarak 5 yıla yakın Osmanlı 
topraklarında yaşadığını 
söyledi. Bu süre zarfında Karl, 
hem Osmanlı kültürünü hem 
de Osmanlı mutfağını tanıma 
şansı buldu. Daha sonra 
ülkesine geri dönerken yanında 
kahve ve köfte (köttbullar), 
lahana dolması (kaldomar) 
gibi yemeklerin tariflerini de 
götürerek bu lezzetlerin ün 
kazanmalarını sağladı. İsveççe 
‘kalabaliken’ sözcüğünün 
kökeni de Türkçedir ve 

‘kalabalık’ anlamına gelir. Ayrıca 
hayran kaldığı Türk gemilerinin 
birer çizimini yapıp ülkesine 
yollayan Karl, bu gemilerin birer 
örneğinin İsveç’te yapılmasını 
istemiş ve gemilere ‘Jarramaz 
(Yaramaz)’ ve ‘Jilderem 
(Yıldırım)’ isimlerini vermiştir. 

Yaramaz ve Yıldırım, 1716 
yılında suya indirilir, savaşlara 
katılır ve nice olaylara tanık 
olurlar. Yıldırım İngilizlerle 
yapılan Yedi Yıl Savaşları’nda 
batırılırken Yaramaz, uzun yıllar 
ülkeye hizmet eder. Bu geminin 
bir örneği 1944 yılından beri 
İsveç Kraliyet Deniz Müzesi 
iskelesinde demirli olarak 
sergilenmektedir. Yaramaz adlı 
gemi ayrıca Türk denizcilerine 
ait tekne geleneğinin de son 
örneğidir. Geminin Karl imzalı 
ilk çizimleri ise bugün hâlâ 
Stockholm Savaş Müzesi’nde 
sergilenmektedir. 

Serpil K. DALGIN
Aralık 2022
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9 Aralık Fotoğraf Gösterimi, Sergi Açılışı ve Belge Töreni “Her Yönüyle Ankara Fotoğraf Atölyesi”
Mehmet UÇAR, Nuran AKTEMUR, Handan GÜLER

25 Aralık Kale Çevresindeki Çocuklara Fotoğraf Eğitimi Sertifika Töreni ve Yılbaşı Kutlama Yemeği Etkinliği

16 Aralık Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) “Oksimoron” Meral GÜLER

Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler
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