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Mehmet Ömür Kimdir?

    

Esas mesleği tıp doktorluğu olan Mehmet Ömür gençlik yıllarında başlayıp yoğun 
meslek kariyeri sırasında bırakmaz zorunda kaldığı fotoğraf makinesi 2000 li yıllarda ye-
niden eline almıştır. Fotoğrafın “teknoloji” olduğuna inanan Ömür önce dijital DSLR İle 
yoğun ilgilenmiş 2010 yılında Paris'te CE3P fotoğraf ve görüntü okulundan diploma al-
mıştır. 10 dan fazla kişisel sergisi ve Kapadokya ile ilgili fotoğraf kitabı olan Ömür zaman 
zaman çeşitli dergilerde fotoğraf yazıları yazmaktadır. 2014 den beri iPhone fotoğraf ve 
sanatı ile ilgilenmekte ve bu konuda çeşitli eğitimler vermektedir.

Paris’te bu 2 günlük hafta sonu fotoğraf gezisi sırasında fotoğraf danışmanlığı ve 
rehberlik yapacaktır. Paris’i daha iyi tanımanız, daha güzel fotoğraf çekmeniz amaçlar 
arasındadır ancak  unutamayacağınız bir hafta sonu geçirmeniz esas amaçtır.

Gezinin diğer güzel tarafı çektiğiniz fotoğrafların eğitim salonunda ünlü fotoğraf 
sanatçımız ve küratör Merih Akoğul tarafından değerlendirilecek olmasıdır. Böylece en 
güçlü fotoğraflarınızdan elinizde bir seri fotoğraf ve bir sunum kalması amaçlanmaktadır.
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                      Merih Akoğul Kimdir

Merih Akoğul
1963 yılında İstanbul’da doğdu. M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat 

Dalı’nı (Lisans) 1985, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat 
Dalı’nı (Yüksek Lisans) 2001 yılında bitirdi.

Farklı konularda yayınlanmış 14 kitabı bulunan Merih Akoğul, Türkiye’de ve dün-
yanın çeşitli ülkelerinde 30 fotoğraf sergisi açtı, grup sergilerine katıldı. Fotoğraf sanatı ve 
kuramı konularında çalışmalar yaptı. Seminer, sempozyum ve açık oturumlara katıldı, 
bildiriler sundu, paneller yönetti, seçici kurullarda yer aldı. Reklam sektöründe yazar ola-
rak çalıştı. Çeşitli özel kurumlarda eğitmenlik, özel radyolarda kültür ve sanat programla-
rı, televizyon programlarında sanat danışmanlığı yaptı.

Edebiyat, fotoğraf kuramı, plastik sanatlar ve müzik üzerine yazıları ve eleştirileri 
birçok gazete ve dergide yayınlanan Merih Akoğul, 2003 yılının yaz döneminde Avustur-
ya Başkanlık Sanat Dairesi tarafından verilen bursla çalışmalarını Viyana’da sürdürdü. 
Çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunan Akoğul, 20 yıldır Türkiye’nin 
önemli üniversitelerinde fotoğraf dersleri vermektedir.

İstanbul Modern Müzesi Fotoğraf Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Merih Ako-
ğul, aynı zamanda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitmenliğini sürdü-
rüyor. 2010 yılından bu yana Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kitaplarının editörlü-

ğünü yapıyor. 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Akıllı telefon ile yaptığımız bu fotoğraf gezisi amatör fotoğrafçılar için ta-
sarlanmış bir gezidir. Akıllı telefonu etkili kullanabilmeyi ve fotoğrafta ya-
ratıcılığı öne çıkarmayı amaçlar. Paris’in kültürel yapısını inceleyerek hem 
sınıfta hem de sahada çalışarak bir portfolio hazırlanmasını sağlar. 
Paris fotoğraf gezinizin başarılı geçmesi için aşağıda verdiğimiz program 
ayrıntılarını, gerekli araç ve gereçlerleri gelmeden önce okumanızı öneri-
riz. 

Gezinin yapısı; 
Bu gezide hem sahada çalışacağız, hem de çektiğimiz fotoğrafları sınıfta 
değerlendireceğiz. verilecek ödevlerle akıllı telefonunuzdan elde edeceği-
niz en güzel fotoğrafları elde edecek hem de iPhone fotoğrafçılığının ince-
liklerini öğreneceksiniz. 

Gerekli malzemeler; 
Bu geziye katılabilmek için bazı araç ve gereçlere sahip olmak mecburiye-
ti vardır. Tercihan bir iPhone veya başka bir akıllı telefon (android vs). 
Güç kaynağı ve kabloları. Akıllı telefonlar çok miktarda enerji harcadıkla-
rından gezi sırasında sorun yaşamamak için güç kaynağı ve kablolarına ih-
tiyaç vardır. Notebook bilgisayar ihtiyacı yoktur. Ancak telefonunuzda ha-
fıza sorunu yaşamamak için akşamları çekilen fotoğrafların bilgisayarınıza 
aktarılması iyi olabilir. Telefonunuza Snapseed yüklü olması gerekmekte-
dir. Bu aplikasyon fotoğrafların işlenmesi açısından gereklidir. Bu gezi de 
instagram’ın fotoğraf paylaşımındaki yeri ve güçü de konuşulacağından 
telefonunuzda bu aplikasyonun da yüklü olması gerekmektedir. 
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Gezi’den maksimum yararlanmak; 
Bunun için telefonunuzun temel fonksiyonlarını biliyor olmak yararlıdır. 
Eğitimciler sorularınıza cevap vermekten mutlu olacaklardır. Telefonunu-
zu ne kadar iyi tanırsanız kompozisyon, ışık, fotoğrafta yaratıcılık konula-
rına o kadar çok zaman ayırabilirsiniz.  
Bu temelde Paris’te bir sokak fotoğrafçılığı eğitimidir. Uzunca bir süre yü-
rümek gerekmektedir. 2-3 saate kadar varan yürüyüşler ve fotoğraf çekim-
leri söz konusu olabilir. Bazı fotoğraf çekim noktalarına ulaşmak için top-
lu taşıma araçlarını kullanmak gerekmektedir. 
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Fotoğraf okumaları ve fotoğraflarınızın yorumlanması; 
Gezi ve workshop’un en önemli kısmı fotoğrafların okunması düzenlen-
mesi ve yorumlanması kısmıdır. 

Sorularınız için omurmehmetnew@gmail.com adresine mail atarak bilgi 
alabilirsiniz. 

Kayıt sonrası gezi ile ilgili ayrıntılı bir mail alacaksınız. Workshop’un akı-
şı  ve ayrıntılı programı bulacaksınız. 
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