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Atölye ve Seminer

Programları

Online 
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Süre  : 4 hafta
Metod : Zoom ile teorik eğitim

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

Online 
Doğa Fotoğrafçılığı 
Semineri
Eğitmen       : Adnan ATAÇ
Süre    : 4 hafta
Metod    : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Doğa ve doğa fotoğrafçılığı
• Manzara fotoğrafçılığı
• Doğada makro fotoğrafçılığı
• Kuş ve kelebek fotoğrafçılığı
• özellikleri, temel ilkeleri ve ekipmanları

Online 
Temel Dijital Fotoğraf 
Düzenleme Semineri
Eğitmen  : Mehmet TEZCAN
Süre   : 4 hafta
Metod   : Zoom ile teorik ve uygulamalı 
eğitim

Program
• Tools menü kullanımı                                
move tool, seçim araçları, crop aracı, 
retouch rötuş araçları, yazı yazma araçları
• Renk bilgisi ve kullanımı                               
adjustment menü açılımı ve kullanımı
• Fotoğraf boyutlandırma menüsü          
image size,canvas size kullanımı
• Raw menüsü kullanımı

Online 
Video Edit ve Sinema-

tografi Semineri
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 8 hafta 
Metod          : Zoom ile teorik ve 
uygulamalı eğitim

Program
• Sinematografi 
• Film yapım 
• Film montajı 
• Öğrenim çıktısı : kısa film, kısa 

belgesel, clip, video sunum 

Online 
Fotoğraf Sanatında 
Multidisipliner Yaklaşım
Eğitmen : Yunus TOPAL
Süre : 5 hafta (30 saat)
Metod  : Zoom ile teorik eğitim

Program
• Multidisipliner sanat ve fotoğraf
• Sanat felsefesi
• Sanat akım ve kuramları
• Çağdaş estetik sorunları
• Temel sanat kavramları
• Tümleşik sanat
• Görüntü ve imge
• Psikopatoloji ve sanatsal yaratıcılık
• Sanat ve yeniden kimliklendirme
• Bütünleşik sanat üretim ve sergileme
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Mehmet KARAÇOR’un yaptığı 
Ocak 2021 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Emek” idi.  

Etkinliğe 12 fotoğrafçı, 
45 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Abdullah DURMAN

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdullah DURMAN(2)
Abdurrahman KURT
Nazan GÜNERİ(2)

Abdurrahman KURT

Nazan GÜNERİ

Nazan GÜNERİ

Abdullah DURMANAbdullah DURMAN
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Sergileme
AFE

Habip KÜÇÜK (2) 
Hüsamettin ÖZKAN 
Nazan GÜNERİ 
Sevim TURGAY (2)
Zeliha ALTINDAL

Abdurrahman KURT Abdurrahman KURT Ayla SAN

Büşra ARSLAN Gülten YILDIZ Gülten YILDIZ

Habip KÜÇÜK Habip KÜÇÜK Hüsamettin ÖZKAN

Nazan GÜNERİ Sevim TURGAY

Sevim TURGAY

Abdurrahman KURT (2)
Ayla SAN 
Büşra ARSLAN 
Gülten YILDIZ (2)

Zeliha ALTINDAL
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BİR FOTOĞRAFÇININ 
GÖZ YAŞLARI

Tek amacı Fotoğraf olan bir 
derneğin çıkardığı bir bültende 
duyduğumda beni çok etkileyen 
bu anının yer alması gerektiğini 
düşündüğüm için Atatürk ve bir 
fotoğrafçı ile arasındaki bağı 
ve çok bilindik bir fotoğrafın 
hikayesini anlatan bu özel anıyı 
burada yazmaya ve FSK okurları 
ile paylaşmaya karar verdim.

Ben burada Atatürk’ün özel 
fotoğrafçısı Ali Rıza Tuncay 
namı diğer Sarı ve onun çok 
bilinen fotoğrafı olan meclis 
fotoğrafının çekiliş hikayesinden 
bahsedeceğim.

Ama önce Atatürk ve Ali Rıza 
Tuncay’ın tanışma hikayesini 
anlatayım: Atatürk Ali Rıza 
Tuncay’ı ilk kez Fevzi Çakmak 

Paşa’nın kızının düğününde 
fotoğraf çekmeye çalışırken 
görmüştür. Ali Rıza Tuncay’ın 
kendisi tarafından anlatıldığı şekli 
ile; Atatürk fotoğraf çekmeye 
çalışan bu gence “Adın ne senin 
çocuk?” der. Ali Rıza Tuncay 
kekeleyerek “Ali Rıza Paşam” 
der. Atatürk’ün yüzü bulutlanır 
çünkü babasının adıdır bu. Daha 
sonra nereli olduğunu sorar Ali 
Rıza “Üsküp’lüyüm efendim” 
der. Atatürk’ün bu gence kanı 
kaynamıştır. Sebebi babasının 
adını taşıyor olması mı yoksa 
doğduğu topraklardan gelmiş 
olması mıdır bilinmez ama 
sevmiştir işte. Atatürk ona hiçbir 
zaman Ali Rıza diye hitap etmez 
her zaman Sarı diye hitap eder. 
O günden sora Sarı Atatürk’ün 
özel fotoğrafçısı olur ve yüzlerce 
fotoğrafını çekme şansına erişir.

Gelelim o meşhur meclis 
fotoğrafının hikayesine: Bu 
fotoğraf Cumhuriyetin 6. Yıl 
dönümünde yani 29 Ekim 1929 
yılında mecliste yapılan törenin 
ardından çekilmiştir. Tören bitimi 
Atatürk ve Devlet Erkanını meclis 
çıkışında görüntülemek üzere 
bütün fotoğrafçılar meclisin 
tam karşısında bulunan Ankara 
Palas’ın önünde yerlerini alırlar. 
O sırada elim bir kaza olur ve 
birisi Sarı’ya çarpar ve fotoğraf 
makinesi yere düşer. Bütün 

fotoğrafçılar çekmiştir ancak Sarı 
o tarihi fotoğrafı çekememiştir. 
Buna çok üzülen Sarı bir köşede 
ağlamaya başlar, tabi Atatürk’ün 
gözünden kaçmaz. Yanına gelip 
“Neden üzülüyorsun Sarı?” 
der. Sarı da fotoğrafı çekemediği 
için üzüldüğünden bahseder. 
Atatürk gülümseyerek “Canını 
sıktığın şeye bak bre çocuk!” 
der ve yanındakilere dönerek, 
“Arkadaşlar tekrar içeri girip 
yeniden çıkacağız. Sarı bizim 
fotoğrafımızı çekecek!”  
diye seslenir. İşte o meşhur 
fotoğraf böyle çekilmiştir. Bir 
fotoğrafçının göz yaşlarına 
kıyamayan Atatürk’ün o yüce 
gönlü sayesinde koskoca 
Bakanlar, Mebuslar Meclisin 
önüne tekrar giderek o tarihi pozu 
vermişlerdir. Aslında Fotoğrafa 

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
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dikkatle bakarsanız herkes tek bir 
objektife yani Sarı’nın objektifine 
bakmaktadır. Daha sonraları bu 
fotoğraf Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk adımlarını simgeleyen önemli 
bir ikon haline gelmiştir.

Sarı’nın anlattığı başka bir anıda 
yine meclisin önünde beklerken 
Atatürk ve yanındakiler ona poz 
verirler. Sonra Atatürk şu tarihi 
sözü söyler: “Biz bütün orduları 
karşımıza diziyoruz, ama gelin 
görün ki Sarı da bizi karşısına 
diziyor.”

Ali Rıza Tuncay namı diğer Sarı 
15.02.2000 yılında 97 yaşında 
iken yaklaşık 800 fotoğraftan 
oluşan bir Atatürk fotoğrafları 
arşivini geride kalanlara miras 
bırakarak vefat etmiştir.

Son söz olarak şunu söylemek 
istiyorum: Ne kadar şanslıyız ki 
Fotoğrafa, Fotoğrafçıya ve her 
şeyden önemlisi insana bu kadar 
değer veren bir lider Türk Milletine 
nasip olmuştur.

Kaynaklar:
A.Bilgetay Kaya Twitter @
BilgetayKaya
Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi 
(Ciltli), Tuna Yılmaz, Tayfun 
Gönüllü, Burçak Evren, Kültür A.Ş.
www.isteataturk.com
Tolga Aydoğan Twitter @
tolgaaydogan
Can Osman Aksoy https://youtu.
be/619R7tvWZ_4
KanalD Haber https://youtu.be/
hqMucaRcFkw
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Tansu GÜRPINAR

Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi, Tabii İlimler 
Bölümünden ( Jeoloji, 
Botanik, Zooloji ) 1964 
Yılında mezun oldu. Orman 
Bakanlığının Milli Parklar, 
Yaban Hayatı ve Çevre 
Sorunları birimlerinde uzman 
ve yönetici olarak çalıştı.  
Kuruluşundan itibaren ( 
1978 ) Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığında görev aldı. 
Çeşitli birimlerinde yöneticilik 
yaptı. 1966 Yılında Çevre 
Bakanlığından emekli oldu. 
Aynı yıl Birleşmiş Milletler 
“Global 500” çevre  ödülünü 
kazandı.

1996 – 2004 Yılları arasında 
kurucularından olduğu Doğal 
Hayatı Koruma Derneğinin 
Ankara Temsilciliği görevinde 
bulundu. 2001 – 2002 
yıllarında WWF Türkiye  ( 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
) ve Doğal Hayatı Koruma 
Derneğinin Genel Müdürü 
olarak çalıştı. Sağlık sorunu 
nedeniyle 2004 yılından 
itibaren aktif görevlerinden 
ayrıldı.
Otuz yılı aşkın kamu 
görevleri sırasında doğanın 
korunmasına ilişkin 
çalışmaların içinde oldu. 
Kuşların ve sulak alanların 
korunması, milli parklar 
ve eşdeğer doğa koruma 
alanlarının belirlenmesi 
ve planlanması,  nesli 
tehlikeye düşmüş olan 
yabani hayvanların 
kurtarılması Gürpınar’ın 
başlıca gayretleri içinde 
yer aldı. Yöneticisi iken, 
Kuşcenneti Milli Parkında 
gerçekleştirdiği gelişmeler, 
bu alanın, 1976 yılında 
Avrupa Konseyi tarafından  
korumanın başarıya ulaştığı 
müstesna yerlere verilen  

“Avrupa Diploması” ile 
ödüllendirilmesini sağladı. 
Çevre Bakanlığındaki 
görevleri sırasında bütüncül 
koruma çalışmalarına ağırlık 
verdi.
Fotoğrafa ilgisi ortaokul 
sıralarında başladı. Doğal 
çevrenin korunması 
için yaptığı çalışmaların 
paralelinde doğa 
fotoğrafçılığı konusunda 
yoğunlaştı. Katıldığı ulusal 
ve uluslar arası yarışmalarda 
sergilemeden “Grand Prix”e 
kadar çeşitli ödüller kazandı. 
Fotoğrafçılık kursları verdi. 
Dia gösterileri ve seminerler 
yaptı. Karma fotoğraf 
sergilerine katıldı. İstanbul, 
New York ve Ankara’da 
dört kişisel sergi açtı. 
Fotoğraf Sanatı Kurumu 
ve Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu kurucuları 
arasında yer aldı. Halen FSK, 
SSS ve AFSAD'ın onur üyesi
Yayınlanmış yedi kitabı, 
çeşitlin dergilerde 
yayınlanmış yüzden fazla 
makalesi var.
Evli, bir çocuk babası, bir 
torun dedesi.
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Ozan SAĞDIÇ

Ozan Sağdıç 1934 yılının son 
günü Burhaniye’nin Pelitköy’ünde 
doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik 
yılları Edremit’te geçti. Liseyi 
1950-54 yılları arasında İstan-
bul’da Kabataş Lisesi’nde okudu. 
1953 yılında basit bir fotoğraf 
makinesine kavuştu. 1954 mar-
tında Boğaz’ın buzlarla kaplanmış 
olması, onun ilk seri çalışmasına 
olanak sağladı. Memleketi olan 
Edremit’te Lâle sinemasında ma-
kinist yardımcılığı yaptı. Ağabeyi-
nin çıkardığı Edremit gazetesinde 
sayfa düzenlemeleri ile uğraştı. 

1955 yılında İstanbul’a gitti. 
İstanbul Umum Fotoğrafçılar 
Derneği’nin katipliğini yaptı. Bu sa-
yede İstanbul'daki zamanın bütün 
stüdyo fotoğrafçılarıyla tanışma 
fırsatını buldu. Gözlem yaparak, 

portre fotoğrafçılığının bütün 
inceliklerini öğrenmiş oldu.

Elindeki İstanbul manzaraları ile, 
1956 yılında haftalık Hayat dergi-
sini çıkaran ekibin dikkatini çekti. 
1960 yılına kadar İstanbul’da ça-
lıştı. Derginin 1960 yılında açılan 
Ankara bürosuna kendi isteğiyle 
atandı. Gazetecilik ve fotoğraf-
çılık yaşamını bu tarihten sonra 
Ankara’da sürdürdü.

Bu dönemde dergide yaptığı en 
önemli işlerden biri 1962-63 
yıllarında Hayat Türkiye Ansiklo-
pedisi için illeri dolaşıp fotoğraf 
taraması yapmasıydı. Asıl amacı 
zamanın görsel envanterini 
aksettirecek bir arşive sahip ol-
maktı. Sağdıç o yıllarda Türkiye’de 
ilk yerli fotoromanları yaparak bu 
konuda da bir çığır açtı.

1963’den itibaren, asıl görevinin 
yanı sıra, Devlet Tiyatroları'nın 
sahne fotoğraflarını da çekmeye 
başladı, grafik kaygısı taşıyan ilk 
afişlerini yaptı. Bu arada kitap ve 
yayın kapakları üzerinde çağdaş 
grafik anlayışa uygun örnekler 
verdi. Turizm Bakanlığı tanıtıcı 
yayınlarına büyük ölçüde kat-
kılar sağladı. Yabancı basın için 
röportajlar yaptı. Bugüne değin 
yurtiçinde ve yurtdışında yaklaşık 
50 kadar kişisel sergi gerçekleş-
tirdi. Doğal olarak ödüller aldı ve 

seçici kurul üyelikleri yaptı. Çeşitli 
zamanlarda gösterime sunduğu 
müzikle senkronlu diaporama 
gösterileri özel ilgi gördü.

Kapadokya, Aydın, Kuşadası, Ha-
cıbektaş, Diyarbakır, Bayburt gibi 
kimi kent ya da yöreleri tanıtan 
rehber niteliğinde yayınlar ile TRT 
Kurumu için 23 Nisan Dünya Ço-
cuk şenliğini konu alan "Dünyanın 
Bütün Çiçekleri", Ankara Büyük 
Şehir Belediyesi için, "Bir Zaman-
lar Ankara” adlı prestij kitaplarını 
hazırladı. 

Şiir çalışmalarını daha çok çe-
viri üzerine yoğunlaştırdı.. Ömer 
Hayyam'ın ve Mevlana'nın bütün 
rubailerini manzum olarak Türk-
çe’ye kazandırdı. Tagore’dan ve 
başka şairlerden şiir çevirileri 
yaptı. Sadi’nin Bostan’ının Türkçe 
manzum uyarlamasını yaptı. Nas-
rettin Hoca’nın tüm fıkralarını ve 
Bektaşi fıkralarını manzum olarak 
yazdı.  60 civarında portfolyoya 
sahip sanatçının 30 kitap projesi 
bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi'nde, fotoğraf bölümlerinin ilk 
kuruluşlarında fotoğraf sanatı ile 
ilgili dersler verdi. Ankara Fotoğ-
raf Sanatçıları Derneği (AFSAD) 
tarafından onur üyeliğine alındı, 
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Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği 
(BUFSAD) tarafından onur üye-
liğine alındı ve Fotoğraf Sanatı 
Kurumu’nun (FSK) kurucu ve onur 
üyeleri arasında yer aldı. Halen 
bunlarla birlikte 10 kadar fotoğraf 
derneğinin de onursal üyesidir. 
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 
tarafından da onurlandırılmıştır. 

1985 yılında Sanat Kurumu 
tarafından ilk kez jüri özel ödülü 
ile ödüllendirilen Devlet Sanatçısı 
unvanının fotoğraf sanatına da 
yaygınlaştırılması sırasında akla 
gelen ilk isim oldu. Türk Standart-
ları Enstitüsü (TSE), Türk Kültür 
Vakfı (TKV) ve kimi özel kuruluş-
larda sanat danışmanlıklarında 

bulunan Ozan Sağdıç, çeşitli ta-
rihlerde UNESCO Milli Komisyonu 
Kültür Komitesi ve Kültür Bakanlığı 
Sanat Danışma Kurulu Üyelikleri-
ne seçildi. Aydın Doğan Ödülünün 
fotoğraf dalındaki sahibdir sahibi 
oldu.
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Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler

 5 Ocak Online Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Karantinada Üretim:İçsel Yolculuk” Ayça KARAOĞLAN

12 Ocak Ustalarla Söyleşi Online Ortak Etkinliği  “İzzet KERİBAR” (Moderatör: Prof.Dr.Adnan ATAÇ)

19 Ocak Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği(AFE) “Emek” Mehmet KARAÇOR

26 Ocak Online Belgesel Gösterisi ve Söyleşi “Yaban Hayatı Belgesellerine Dair” 
Prof.Dr.Ahmet KARATAŞ
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