
 
HAKKIMIZDA :  1926 - …… 
  
1864 Rus soykırımdan Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Çerkes asıllı anne ve babadan 
olma 1897 doğumlu İsmail Kemal 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunun son 
dönemlerinde akere alınır. 4 ay sonra Çanakkale kara savaşına katılır. Cephede 
bulunan Alman subay tarafından fotografçı olarak seçilir. Alman subaylardan 
fotoğrafçılığı öğrendi.  Alman ve Türk foto-film merkezi subayları ile birlikte cephede 
fotoğrafçılık yaptı.. 1. Dünya savaşı ile Kurtuluş savaşında cephelerde ve karargahlarda 
fotografçı olarak görevine devam etti. Vatan ve iş sevgisini birlikte yürüttü. Kurtuluş 
savaşının bitiminden 1 ay sonra evlenir. 1923 yılının Mayıs ayında Ankara Genel 
Kurmay Başkanlığına bağlı foto-film merkezinden davet alır ve ailesin düzcede 
bırakarak çalışmak üzere Ankara’ya gider. 1926 yılının mart ayı sonuna kadar memur 
olarak foto-film merkezinde çalışır. Ancak ailesinin Düzce’de olması nedeniyle eşi ve 
çocuklarından uzun süre ayrı kalamayacağını düşünerek 10 sene gururla çalıştığı 
Askeriyede ki görevinden 1926 mart sonunda ayrılır. Cephelerde ki başarılı 
çalışmalarından dolayı ATATÜRK’ün emri ile Foto-film merkezinde ki subayları bir 
fotoğrafhanede kullanılacak tüm malzemeleri İsmail kemale hediye ederler. İsmail kemal 
Düzce’ye döner ve hemen kendine Düzce’nin ilk fotoğrafhanesini açar. Ailesinin 
geçimini sağlamaya başlar. Askeriyede 1916-1926 yılları arasında edindiği bilgi, 
tecrübe, görgü ve disiplin ile kısa zamanda o yıllarda ilçe olan Düzce ve çevresinde 
namı yayılmaya başlar. Karanlık oda, acele servis fotoğrafçılığı, stüdyosunda ki titiz 
çalışması ve denklanşörde, rötüşte ustalığı ile halk arasında Lakabı binkere görür olan 
İsmail kemal 1934 senesinde kanunlaşan soyadı mecburiyet ile Bingör soyadını alır. 
Fotoğrafhanesinin adını Foto Bingör olarak düzenler.  Düzceyi artık kendine yeterli 
görmeyen ve bu arada 3 çocuğunun annesi olan eşi Zeynep vefat edince İsmail kemal 
1937 yılında Karabük’te kurulan Demir Çelik tesislerinin faaliyete girmesiyle 1938 yılının 
mayıs ayında Karabük’te dönemin en şık fotoğrafhanesini açar. Düzcede’ki 
fotoğrafhaneyi yanında çalıştırdığı ablasının oğlu nazım beye bırakır. Demir çelik 
tesisleri büyüdükçe Karabük inanılmaz göç alır. Muazzam iş yaparlar 5 kişilik ekibi ile 
gece gündüz çalışırlar. Kurtuluş savaşı sırasında cephede tanıştığı subay Nurettin 
Baransel Erzurum’da Orgeneral olarak 3. Ordunun komutanı olmuş. Daha sonra 
Nurettin paşa Türkiye’nin 7. Genelkurmay Başkanı oldu. Nurettin paşa İsmail kemali hiç 
unutmamış. Ordu komutanı olunca, orduda fotografçı açığını farketmiş. İsmail kemale 
karabük’te buldurmuş ve onu Erzurum’a davet etmiş. Erzurum’a giden İsmail kemale 
Nurettin paşa çok yardımcı olur. Dükkan açması konusunda yardımcı olur. Subay, 
astsubay ailelerinin ve er, erbaşların çarşı izinlerinde Foto Bingör’e gitmeleri için 
referans olur. Batı ve çerkes kültürü ile büyüyen İsmail kemal için 50’li yaşlarında 
Erzurum yeni bir serüven oldu. Karabük’te ki dükkanını büyük oğlu Behçet Bingör’e 
bırakır. İkinci eşi, iki kızı ve 1927 doğumlu diğer oğlu Fuat Bingör ile Erzuruma taşınırlar. 
Erzurum cumhuriyet caddesinin en güzel mevkiinde fotoğrafhanesini açar. Çok güzel 
işler yapar. Çok önemli isimler yetiştirir. 1955 senesi başlarında siroza yakalandığını 
öğrenir ve dükkanını çok sevdiği kalfası Fikret Polat’a devreder ve son günlerini 
Karabük’te yaşamak üzere dönüşe geçer. İsmail kemal’in 
Behçet ve Fuat Bingör kardeşler Karabük’te ki fotoğrafhaneyi babalarına bırakırlar ve o 
dönemde Taş kömürü işletmelerinin yoğun iş temposu ile aşırı göç alan Zonguldak’a 



geçerler.  Zonguldak’ın o dönemde en popüler caddesi olan Gazipaşa caddesinde 
içinde 3 adet çekim stüdyosu olan fotoğrafhanelerini açarlar. Zonguldak’ta mesleklerinin 
zirvesine ulaşan iki kardeş Zonguldak fotograf piyasasının %6o’ını yapar hale geldiler. 
Maddi anlamda da doygunluğa ulaştılar. Sırada yıllardır hayalleri olan efsane şehir 
İstanbul’a yerleşmek vardı. Fotografçılık dönemlerinde malzeme almak için sürekli 
İstanbul’a gelmeleri yerleşme kararı almalarında ki en önemli etkendi. Zonguldak’da ki 
fotoğrafhanelerini 800.000 TL gibi çok önemli bir paraya rakipleri olan Foto Turan’a 
devrederler. 5 yıl içinde 300.000 arşive ulaşan kardeşler bu anlamda Türkiye’de bir 
rekor kırmışlardır. Alınan paranın hakkı da bu arşive sahip olmaları idi. 1960 yıllarda 
Fotograf sektörü Yahudi, ermeni, rum kökenli vatandaşlarımız ile mübadele ile 
Selanik’ten İstanbul’a yerleşen Türklerin elindeydi. İstanbul’a yerleştiklerinde evlerini 
Fatih semtinde kiralarlar. Yine Fatih Akdeniz caddesinde Foto Bingör markası ile 
stüdyo, yine Foto Bingör markası ile sirkeci’de fotograf malzemeleri satışı yapılan 
mağazalarını açarlar. O dönemlerde  Anadolu’dan İstanbul’a gelip fotograf malzemesi 
işi yapan fotografçı kökenli tüccar yok gibiydi. Bu durum Bingör kardeşlere büyük 
avantaj sağladı. Fotografçıların çalıştıkları işe göre en iyi netice alabilecekleri ürünleri 
çok iyi tanıyorlardı ve referans oluyorlardı. Mağazaları çok kısa zaman içinde 
Türkiye’nin her il ve ilçesinden, İstanbul’un bir çok yerinden gelen fotografçıların 
alışveriş yaptıkları, tercih ettikleri yer oldu. Sattıkları ürünleri ithal eder hale geldiler. 
1966 yılında Fatih’te ki fotoğrafhanelerini arkadaşları Foto Naciye sattılar. 1966 yılında 
çok uzun zaman hedefledikleri rüyalarını gerçekleştirmeye karar verdiler. BİNGÖR 
marka fotograf filmleri, stüdyo filmleri, fotograf kağıtları, röntgen filmleri fabrikası kurup 
yerli üretime geçecekler. Bu anlamda o dönemin en güçlü markası Alman AGFA-
GEVAERT ile fotograf filmleri, stüdyo filmleri, İsviçre Ciba-geigy ile fotograf kağıtları ile 
anlaştılar. Önce Levent sanayi mahallesi girişinde 1.500 metre kare kapalı alan fabrika 
yeri alırlar. Film ve kağıt üretimine uygun hale getirmek üzere kalın duvarlar, statik enerji 
önlemeli karanlık odalar kurulur. Her ürün için özel üretim makinalar alınır. Ürünlerin 
içinde kullanılan ara malzemeler yurt dışından ithal edilir. Ambalaj malzemeleri yapılır. 
Hammaddeler ithal edilmeye başlanır. Tüm üretim dev karanlık odalarda gerçekleştirilir. 
Üretim başlar. Türkiye’nin her bölgesine 10 minibüsden oluşan servis ağı kurarlar. 
Müşterilerle direk bağ kurmuşlardır. Sonrasında 7 bölgede müdürlükler kurulur. Hiç 
kolay olmayan bu girişimcilik bir çok ithalatçıyı ciddi rahatsız etti. Rakipler önlerine çok 
engeller çıkarttılar. Buna rağmen pes etmediler ve büyüdüler. Ta ki 1974 yılında Kıbrıs 
Barış harekatına kadar. İşte o savaş o dönemde Bingör kardeşler gibi yatırım yapan 
onlarca ailenin işlerinin batmasına, kapanmasına sebep oldu. Başta Amerika olmak 
üzere tüm Batı Avrupa ülkeleri Türkiye’ye ambargo uyguladı. Sonuçta milli bir servet, 
servetler heba oldu. Fabrika kapandı, aile büyük kaos yaşadı. 1967 yılında işe 
yatırdıkları 2 milyon TL para buhar oldu. İki kardeş ayrıldı. 1977 yılında Behçet Bingör 
vefat etti. Diğer kardeş Fuat Bingör 1975 yılında sıfırdan tekrar işlere koyuldu. İki oğlu 
Nihat ve Sinan Bingör ile el ele verdi. Çocuklar hem okudular hem babalarına yardımcı 
oldular. Sirkeci gibi ticaretin merkezinde ticaret öğrendiler. 1980 yılına geldiklerinde Aile 
maddi anlamda güçlendi. 1981 yılında baba Fuat oğulları Nihat ve Sinan adına Bingör 
Kollektif şirketini kurdu. İşin başında yine kendisi vardı. Evlatları ile başlayan bu süreçte 
onları onore etmişti. Kısa zamanda Japonya, İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa 
gibi bir çok ülkede bulunan üreticilerin Türkiye distribütörlüklerini aldılar. Eski şaşalı 
günler geri gelmişti. 1987  yılında Fuat Bingör iş için gittiği Romanya Bükreş’te vefat etti. 



İşler iki oğluna kaldı. 1987-1990 yılları arasında Alman fotograf baskı devi PLS Photo 
Print ile Türkiye haklarını aldılar. PLS adı ile Renkli fotograf baskı merkezini kurdular. 
İstanbul’un tamamına, Trakya, batı karadeniz, egede izmire kadar ve Ankara’ya kadar 
tüm il ve ilçelere araçlı dağıtım ağı kurarak hergün onbinlerce adet fotograf baskısı 
yaptılar. İstanbul’da aynı yıl 6 mağaza açarak fotograf sektöründe ki ilk çok mağazalı 
sistemi kurdular.  1990 senesinde Nihat ve Sinan Bingör ortaklıktan ayrıldılar. 
Firmamızın kurucusu Sinan Bingör 1991 yılından itibaren ithalat-ihracat ve toptan 
dağıtım ile 1.000’e yakın Aplus, A ve B+ müşteri portföyüne sahip oldu. 9 önemli 
markanın Türkiye distribütörü oldu. Uluslararası fotograf ticaretinde tanınan bir isim 
oldu. 2008 yılından itibaren e-ticaret tabanlı siteler açarak tüketicilere 
ulaştı. www.fotobingor.com, www.fotografyabaski.com, www.fotografyashop siteleri ile 
hizmete devam etmektedir. 
Art of design fotografevini İstanbul’un güzide ilçesi Kadıköy’ün Feneryolu 
semtinde  2019 nisan ayında açarak bugüne kadar edinmiş olduğu mesleki birikimini 
fotograf sevenlerle buluşturmayı hedefliyor. Vatandaşlarının kaliteli ve ayrıcalıklı hizmet 
almalarını istiyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. 
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