
Friterm Fotoğraf Kulübü
Friterm Fotoğraf Kulübü Mayıs 2012’de Friterm çalışanları içinden kuruldu.

Kulüp çalışmalarına, Friterm Sosyal Etkinlik Komisyonu ve Eğitim Komisyonu desteği ile 
19.05.2012 tarihinde Sn.Bülent Küçük’ün Temel Fotoğraf Eğitimi programı ile başladı.  

Temel Fotoğraf Eğitimininin son bölümü olarak planlanan Kulüp üyelerinin  
Friterm’de Yaşam konulu çektikleri fotoğrafları Friterm çalışanları ile paylaşma düşüncesi 

çalışmalara ayrı bir heyecan ve sorumluluk kattı.

Çalışmaları esnasında Friterm Fotoğraf Kulübüne hoşgörü gösteren 
tüm Friterm çalışanlarına teşekkür ederiz.

Yeşim KARAMÜFTÜOĞLU
3.10.1965 Kadirli’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1988 yılında 
mezun olduktan sonra İnsan Kaynakları Uzmanı olarak 
meslek hayatına olarak başladı. Mayıs 2010’dan beri 
FRİTERM’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaktadır. 

Kendisini etkileyen fotoğraflara bakarken hikayelerini 
gördüğünü farkettiği andan beri, kendi hikayelerini kafasında 
kadraja yerleştirmeye başladı. Fotoğrafın kendisi için sadece 
bir anın görüntüsü değil, koskoca bir hikaye olduğpunu 
düşünmektedir.

Sezgin ARSLAN
1974 İstanbul/Şile’de doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Mak-Res-Konst Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu. 

1999 yılından itibaren Friterm A.Ş. Proje bölümünde iş 
hayatına devam etmektedir.

Anı belgelemek merakıyla başlayan fotoğraf çekme sevdası, 
ilginç ve güzel gördüğü kereleri fotoğraflayıp paylaşma 
düşüncesiyle sürdü.

Friterm Fotoğraf Kulübü’nün kurulmasıyla temel fotoğraf 
eğitiminden sonra bakış açısı gelişen ve fotoğrafa anlam ve 
duygu yükleyen karelerle buluşmak için çalışmalarına devam 
etmektedir.

Ercan DAĞAŞAN
08.02.1976 İSTANBUL’da doğdu.  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılından beri 
Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
çalışmaktadır.

Fotoğraf hakkında ki düşüncelerini aşağıdaki şekilde 
özetlemekte: “Her fotoğraf sanat değeri taşımıyor olabilir 
ancak bu fotoğrafın bir sanat olmadığı anlamına gelmez. 
Bir fotoğraf çekerken perspektifi, ışığı, kadrajı, objektifi, 
kompozisyonunu, estetiğini ve açısını ayarlamak emek ve
beceri ister. Eğer buna bir de yorum katabiliyorsanız işte o 
zaman fotoğraf sanat olur.”

Özlem ARSLAN
Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur. Adının Özlem olması 
tesadüf değildir. Doğması büyük bir özlemle beklenmiş bu 
yüzden de doğduğunda adına Özlem denmiştir. 

İlk, orta ve lise eğitimini halen yaşamakdta olduğu yer
Gebze/Kocaeli’de tamamlamıştır. Zaman zaman büyüdüğü 
yerin ağır sanayi havasından sıkılıp sakin bir yerde yaşama 
fikri aklını çelse de bu kozmopolit yerden nedense hiç 
vazgeçememiştir. 

21.02.2011 tarihinde FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN.VE 
TİC. A.Ş’de çalışmaya başlayan Özlem ARSLAN 19.07.1980 
İstanbul doğumlu ve İşletme Yüksek lisans mezunudur.

Onun için fotoğraf ‘’ilginç anların ruhlarından arındığı ve 
bakanın kafasında yeni ruhlar kazandığı anı kilitleyen bir 
mecazdır.’’

Osman GÜLER
1988 yılında Bulgaristan’ın Haskovo şehrinde doğdu. İki 
kardeşi var. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliğini 
(2006-2010), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini 
(2007-2011), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme 
Yüksek Lisansını (2010-2012) bitirdi. 

Seyehat etmeyi, yüzmeyi, sinema izlemeyi ve fotoğraf 
çekmeyi sever. Üniversite yıllarında, Balıkesir Üniversitesi 
Sinema ve Fotoğraf Topluluğu (SİFOT) ve Balıkesir Fotoğraf 
Sanatı Derneği’nin (BASAF) düzenlemiş olduğu fotoğraf 
eğitimi ile fotoğrafla tanışmış oldu.

Fotoğrafı sevmesinin nedeni; duyguları, düşünceleri, olayları 
ve farklı bakışları anlatabilen bir dili olmasidir.

Serkan YÜKSELEN
1973 yılının karlı ve soğuk bir Cumartesi günü 10 Şubatta 
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. İlkokula babasının 
görevli olduğu Trabzon’da başladı. Emekliliğini yaşadığı 
İstanbul’da da geri kalan eğitimini son olarak Y.T.Ü. Makina 
Mühendisliği Makina Fakültesi Isı Proses Ana Bilim Dalında 
yüksek lisans yaparak tamamladı.

Evli ve bir çocuk sahibidir. Friterm Termik Cihazlarda Proje
Departmanında 13 yıldır çalışmaktadır. Orta seviyede 
İngilizce bilmektedir.

Fotoğrafa Bakışı ise; Fotoğraf kendisi için çok keyifli bir hobi. 
Eskiden de fotoğraf çekmeyi çok seviyordu. Artık daha çok 
seviyor. Çünkü hayatın içindeki karelerin farkına varmaya 
başladı. O yüzden fotoğraf çekmek artık ona çok daha fazla 
keyif veriyor. Bunun için Bülent Bey’e çok teşekkür ediyor.

Aysel ŞİMŞEK
Dört çocuklu YUGOSLAV göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. 
23.01.1978 Pendik/İSTANBUL doğumludur. İlk, Orta ve Lise 
eğitimini Pendik’te bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde lisans 
eğitimini tamamlamıştır. FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN.
VE TİC .A.Ş’de çalışma hayatının 13.yılını sürdürmektedir.

Aysel Şimşek için fotoğraf “Kadraja giren anların 
ölümsüzleşmesi, farkındalık oluşturmak, hayata farklı 
bir bakıs getirebilmektir. Fotoğrafa bakana bir mesaj 
sunabilmek, iyiye, güzele doğru götürebilmektir. Duygu ve 
düşünceleri hissettirip, yenileyebilmek için adım atılmasını 
sağlayabilmektir.”

Bülent KÜÇÜK
Danışman

Fotoğrafa, lise yıllarında başladı. 1998 yılından beri, başta 
belgesel fotoğraf olmak üzere, birçok  fotoğraf eğitimine ve 
seminerlere katıldı. Yine bu dönemde Türkiye’nin önemli 
fotoğrafçıları ile atölye çalışmalarında bulundu.

İnsan Manzaraları’ konulu kişisel ilk sergisini 2008 yılında 
açtı. Birçok karma sergiye katıldı. Son olarak 2012 yılında 
“Üç Objektiften Afrodisyas’ konulu bir karma sergisi ve bu 
sergiye ait bir de kitabı bulunuyor. Yazı ve fotoğrafları birçok 
yayında yer buldu. Ulusal yarışmalarda dereceler aldı. Çeşitli 
kuruluşların fotoğraf kulübü danışmanlığını ve eğitmenliğini
gerçekleştiren fotoğrafçı, halen Aygaz A.Ş’de İç Denetim 
Uzmanı olarak görev yapmaktadır.


