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Kültür ve Sanat

Etkinlik Takvimi Haziran 2022

16 Perşembe Güney Rüzgarlarının Esmesi

1717 Cuma
19:00

Online Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)
“ İz ”
Aykut FIRAT

18 Cumartesi

19 Pazar

20 Pazartesi Uzun Günlerin Başlangıcı

21 Salı En Uzun Gündüz / Yaz Mevsimi Başlangıcı

22 Çarşamba Gündönümü Fırtınası

23 Perşembe

24 Cuma Yaprak Aşısı Zamanı

2525 Cumartesi
16:00

2021-2022 Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
Sezon Kapanış Partisi
FSK

Fotoğraf Sergisi Açılışı
“Işık &Gölge Double Exposure Uygulama 
Atölyesi”
Mehmet TEZCAN

26 Pazar

27 Pazartesi Kızılak Fırtınası

28 Salı

29 Çarşamba Yaprak Fırtınası (02 Temmuz’a kadar)

30 Perşembe

01 Çarşamba

02 Perşembe

0303 Cuma
20:30

Online Online Seminer ve Söyleşi
“Bilişim Güvenliği ve Farkındalık Semineri ”
Sinan DOĞAN

0404 Cumartesi
Nallıhan Kuş Cenneti 7. Foto Safari
Başkent Ankara Meclisi Derneği
Doğa Koruma Vakfı

0505 Pazar
07:00

Günübirlik Fotoğraf Uygulama Gezisi
“Bolu Sarıalan Yaylaları ve Çevre Gezisi”
Hüsamettin ÖZKAN, Hülya KUTLU

06 Pazartesi

07 Salı Ekin Biçme Zamanı

08 Çarşamba

09 Perşembe

1010 Cuma
19:00

Fotoğraf Sergisi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi
“Diyarbakır-Ustaların İzinden”
Fotono21, Fotoğraf Derneği

Anma ve Vefa Günü 
“Cabbar YILDIZ”
FSK Üyeleri

11 Cumartesi

12 Pazar

1313 Pazartesi
17:00

Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Katılım Belgesi Töreni
“Işık &Gölge Double Exposure Uygulama 
Atölyesi”
Karum İş ve Alışveriş Merkezi (13-23 Haziran 2022)
Mehmet TEZCAN

14 Salı

15 Çarşamba

Doğa Takvimi: Prof. Dr. Hüseyin SARI

Ülker Doğumu Fırtınası
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Atölye ve Seminer

Programları
Temel Fotoğraf Bilgisi 
Semineri
Pazartesi, Çarşamba : 19.00-21.00 
Cumartesi, Pazar: 13.00-15.00
Süre  : 4 hafta/16 saat

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

Fotoğraf Uygulama 
Semineri
Eğitmen : Mehmet UÇAR
Asistan : Nuran AKTEMUR
Cumartesi veya  Pazar 
Süre   : 4 hafta

Program
• Dijital fotoğrafçılık
• Sahada çekim uygulamaları
• Çekim teknikleri
• Fotoğraf okuma
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• Makro Fotoğraf Atölyesi 
 ◊  Prof.Dr.Adnan Ataç – 5 hafta/22 saat

• Doğa ve Manzara Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊ İlker Şahin – Bengü Topaloğlu – 5 hafta

• Portre Fotoğraf Atölyesi 
 ◊ Fikret Özkaplan - Gökçen Özkaplan - Turna Özkaplan – 5 hafta

• Kuram Kurgu Atölyesi 
 ◊ Tekin Ertuğ – Ebru Ertuğ – 8 hafta

• Sanatsal Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/10 saat

• Video-Kurgu ve Edit Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 2 hafta/16 saat

• Sinematografi Atölyesi
 ◊Yunus Topal – 4 hafta/16 saat

• After Effect Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Dijital Yayıncılık Atölyesi 
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Sanatsal Kavramlar ve Fotoğraf Geliştirme Atölyesi
 ◊Ayşe Beyza Türker – 6 hafta/12 saat

• Mobil Sinema Atölyesi
 ◊ Enes Berk Demirkol – 6 hafta/12 saat

• Fine Art Portre Atölyesi 
 ◊Gülşah Durdu-Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Ürün ve Reklam Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Serhat Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/24 saat

• Empresyonist Kamera Atölyesi
 ◊ İsmail Haykır – 8 hafta

• Natürmort-Still Life Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Murat Berkyürek – 8 hafta/16 saat

• Pinhole Atölyesi
 ◊Güneş Karacabay – 5 hafta/10 saat

• Belgesel Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊Yunus Topal – 6 hafta/18 saat

• Evde Fotoğraf Pratikleri Atölyesi 
 ◊Maruf Şinik – 2 hafta/24 saat

• Kurgu Fotoğrafçılığı Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat

• Sayısal Fotoğrafçılık ve Aydınlık Oda Atölyesi
 ◊  İsmail Haykır – 4 hafta

• Alternatif Fotoğrafçılık Atölyesi 
 ◊ Tolga Akmermer – 4 hafta/8 saat

• Foto Röportaj Atölyesi 
 ◊Abdurrahman Antakyalı – 4 hafta

• Öz Portre Atölyesi 
 ◊Ayça Karaoğlan – 4 hafta/8 saat 

• Kısa Film Atölyesi
 ◊Prof.Dr. Kaan Olguntürk – 12 hafta/36saat 
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AFE
Ayın  Fotoğrafı 
E t k i n l i ğ i

Seçiciliğini Prof.Dr. Kazım ÇAPACI’nın yaptığı 
Mayıs 2022 Ayın Fotoğrafı Etkinliği’nin 

(AFE) konusu “Makro” idi.  

Etkinliğe 17 fotoğrafçı, 
63 fotoğraf ile katılmıştır.

Ayın Fotoğrafı: 
Abdurrahman KURT

Abdurrahman KURT

Celal ERDEM

Başarılı Fotoğraflar: 
Abdurrahman KURT
Celal ERDEM 
Cengiz PAMUK
Güray KASAPOĞLU
İmran YAVUZ

İmran YAVUZ

Cengiz PAMUK

Güray KASAPOĞLU



5

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

Sergileme
AFE

İmran YAVUZ (2) 
Nihal ARAL
Seda FELEKOĞLU (2)
Zeliha ALTINDAL

Güray KASAPOĞLU İmran YAVUZ İmran YAVUZ

Seda FELEKOĞLU Seda FELEKOĞLU Zeliha ALTINDAL

Abdullah DURMAN Abdullah DURMAN Abdullah DURMAN

Gülten YILDIZ

Nihal ARAL

Abdullah DURMAN

Güray KASAPOĞLU

Abdullah DURMAN (4)
Abdurrahman KURT
Cengiz PAMUK (2)
Gülten YILDIZ (2)
Güray KASAPOĞLU (2) 

Abdurrahman KURT Cengiz PAMUK

Cengiz PAMUK Gülten YILDIZ
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Derneğimiz 28. Yılında her 
şeye rağmen yine kültür, sanat 
ve fotoğraf ile dolu geçen 
bir Etkinlik Sezonunun daha 
sonuna geldi. 2021-2022 
Sezonu kapanışımızı Dernek 
Merkezimizin bahçesinde 
samimi bir kutlama ile 
noktalamayı planlıyoruz. Bütün 
FSK Dostlarını sezon kapanış 
etkinliğimizde görmekten onur 
duyarız.

Bu sezonda söz verdiğimiz 
gibi Fotoğraf Eğitimine önem 
verdik. Pek çok yeni atölyenin 
duyurusunu yaptık. Gelen 
talepler doğrultusunda 
atölyelerimizi gerçekleştirdik. 
Proje bazlı çalışmaya verdiğimiz 
önem nedeni ile projeler 
üretmeye gayret ettik, belki 
ürettiğimiz projelerin sayısı 
çok yeterli olmayabilir ancak 
yeni sezonda da Projeler ve 
yeni atölyeler ile ilerlemeyi 
hedefliyoruz.

Yine verdiğimiz sözler 
doğrultusunda, gençlere ve 
kadın fotoğrafçılara fırsatlar 
yaratmaya çalıştık. Bu sezon 
ilk kez gerçekleştirdiğimiz, 
“Karşılaştırmalı Fotoğrafçı 
Okumaları” etkinliğimiz genç 
arkadaşlarımız tarafından 

gerçekleştirildi ve yine gençler 
tarafından oldukça ilgi gördü.

Bu sezon sinema alanında 
da pek çok etkinlik 
gerçekleştirdik. Her ay bir 
belgeseli Yönetmeni ile 
birlikte Dernek Merkezimizde 
izleyip, tanınmış Yönetmenler 
ile keyifli söyleşiler yaptık. 
Sinema üzerine atölyeler açtık. 
Belgeseller ürettik. Sinema 
alanındaki çalışmalarımız yeni 
sezonda da artarak devam 
edecek.

Yine bu sezon ilk kez 
gerçekleştirdiğimiz ve 
her ay Ankara’ nın farklı bir 
köşesinde birlikte fotoğraf 
çekerek gezdiğimiz “Sokak 
Seni Çağırıyor” etkinliğimiz 
siz Ankaralı fotoğraf severler 
tarafından çok sevildi ve 
yoğun ilgi gördü. Hem eğlenip 
hem de öğrendiğimiz ve 
tamamen ücretsiz olan bu gezi 
etkinliğimiz yeni sezonda da 
devam edecek.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu 
olmamızın bilinci ve 
sorumluluğu ile pek çok Kurum 
ve Kuruluşa fotoğraf desteği 
vermeyi de ihmal etmedik bu 
sezonda.

FSK’ nın gelenekselleşmiş 
diğer etkinliklerinin hepsini 
burada tek tek anlatma 
imkanım maalesef ki yok, ancak 
bizi takip etmeye devam eden 
bütün FSK Dostları ne kadar 
dolu bir sezon geçirdiğimizin 
muhakkak ki farkındadır.

Bir parçası olduğumuz, 
Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonunun 10. 
Olağan Genel Kurulu da 
14 Mayıs 2022 tarihinde 
Ankara’ da gerçekleşti. 
Ankara’ da gerçekleşen bu 
organizasyonda Ankaralı bir 
dernek olarak, gücümüzün 
yettiği her türlüğü desteği 
vermekten onur duyduk. 

Türkiye’ nin dört bir yanından 
gelen Fotoğraf Derneklerinin 
delegelerinin yoğun katılımı 
ile gerçekleşen ve Sayın A. 
Beyhan ÖZDEMİR ve Sayın 
Sefa ULUKAN başkanlığında 
iki farklı listenin oylandığı Genel 
Kurul, herkese örnek olacak ve 
fotoğraf camiasına yakışacak 
şekilde son derece demokratik 
bir ortamda gerçekleşti.

Genel Kurulda oy çokluğunu 
alarak tekrar seçilen, Sayın 
Sefa ULUKAN başkanlığındaki 

BİR SEZONUN ARDINDAN ...

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
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TFSF yeni Yönetim Kurulunu 
gönülden tebrik ediyoruz ve 
Türk Fotoğrafının gelişmesine 
katkı sağlayacağına inandığımız 
her türlü işte TFSF Yönetimine 
elimizden gelen katkıyı 
sağlamayı boynumuzun 
borcu olarak gördüğümüzü 
belirtiyoruz.

Bir sezonun ardından … 
bundan sonra da “Fotoğrafta 
Bir Adım Daha İleri” mantığının 
ışığında, “FSK Her Yerde” 
sloganı ile yeni sezonda da 
yolumuza devam edeceğimizi 
belirterek, bu sezonluk 
sözlerimi burada noktalıyorum.

31.05.2022
Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU
FSK Yönetim Kurulu Başkanı
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Claude Monet’yi düşünüyorum. Paul Cezanne’ı, Degas’ı, Pisarro’yu düşünüyorum. Nasıldı 
onların tabloları? Aristo’nun Mimesisi mi, ya da realistik mi? Yoksa gördüklerinden zihinlerinde 
kalan mı? İz mi?..

Platon’un mağarasında görünen gölgeler nedir, gerçeklik midir? İz mi?
Yoksa Antik Yunan’da Sisifos’a verilen; Sonsuza dek taş yuvarlamaya mahkûm edilmesi ile 
her seferinde hedefe yaklaşan taşın aşağıya düştüğünde geride bıraktığı, iz mi?
Kızılderili yerlilerin, yere bir şeylere bakıp onu takip ederek hedefe ulaşmalarının kaynağı 
nedir? İz mi?
İz bir işaret ya da belirti mi? Bir hedef veya rota için grafik, çizimler, resim, fotoğraf ve ipucu 
mu?
Delil, kanıt, yara izi, doğum izi mi? Karda, çamurda ayakkabılarımın bıraktığı mı? Patinaj mı? Bir 
yelkenlinin dümen suyu mu?

Diyelim ki izi buldum. Yeterli mi?! Hayır. Bu defa Fotoğrafın temel ilkeleri ve dili ön plana 
çıkmayacak mı?! Roland Barthes’in “Punctum’unu bulabilecek miyiz? Görsel gösteren yeterli 
mi, yoksa yan anlamı, kültürel gösterilenleri arayacak mıyız? 
Pisagor’un geometrisini nerede arayacağız?
Peki nesneler ve bağlamları üzerinden gitmesek, Kazimir Maleviç’in siyah karesi gibi soyut 
veya kavramsal olanları tek karede anlamak mümkün olabilecek mi?

Fotoğraflarınıza bakacağım. Bunları arayacağım, sonra gözlerimi kapatıp sessizliğin müziğini 
dinleyerek onları hatırlayacağım… 

Peki iz, sizin fotoğraflarınızın bende bıraktığı ise, o zaman ne olacak?

Aykut Fırat

İZ

Aykut FIRAT

2021-2022

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sezonu 

Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Konuları

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Portre Sonbahar Gece Mavisi Kırmızı Kış Kadın Baraka Makro İz
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FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu) 
Derneği olarak, Sokak Seni 
Çağırıyor! mottosuyla yola 
çıktığımız Ankara sokakları 
gezimizin 5. durağını, 22 
Mayıs 2022 Pazar günü, yine 
birbirinden değerli fotoğraf 
dostlarıyla birlikte Dikmen 
Vadisi’nde tamamladık. Bahar 
ayının son günleri olmasına 
rağmen hava sıcaklığının 
yüksek olduğu bir gün olması 
sebebiyle,  sıcaklığın bir 
nebze olsun hafiflediği 16:00 
sularında parkın içindeki 
Vadideki Zambak Kafe’de 
buluştuk. Önceki gezilerimize 
katılan arkadaşlarımızın 
yanı sıra, ilk kez bu gezimize 
katılarak bize eşlik eden 
yeni arkadaşlarımızı görmek 
mutluluk vericiydi. Kısa bir 
sohbetin ardından  fotoğraf 
çekmek için parkı keşfe 
koyulduk.

  Dikmen Vadisi Parkı; 
Ankara’nın Dikmen ve 
Ayrancı semtleri arasında yer 
alan, spor, gezi ve dinlence 
bölgesidir. 1990’lı yıllarda 
gecekondu bölgesi iken yeşil 
alana dönüştürülen vadi, 
yaklaşık 700 bin metrekare 
alana sahiptir. Vadide toplam 
5 etap bulunmakta fakat şu an 

sadece 3 etabı kullanıma açık 
bulunmaktadır.  Zengin bitki 
çeşitliliği, havuzları, kafeleri, 
yürüyüş ve spor alanlarının 
bolluğu ile Ankaralılar’ ın uğrak 
yeri olan park, fotoğrafa 
ilgi duyanlar için de güzel 
kareler sunan bir mekan olma 
özelliği taşıyor. Vadi, şehirden 
uzaklaşmadan hem eğlenceli 
hem de keyifli vakit geçirmek 
isteyenler için iyi bir tercih 
olmaya devam ediyor.

  Parkın birbirinden şık 
tasarlanmış ve geometrik 
şekillerle bezenmiş 
sokaklarında, yemyeşil ve 
devasa ağaçlar ile rengarenk 
çiçekler arasında hem çevreyi 
hem de birbirimizi fotoğrafladık. 
Bir de her gezimizde olduğu 
gibi toplu fotoğraf çektirerek 
bugünü ölümsüzleştirdik.

  Hava bulutlanıp serinlemeye 
başladığında bir spor alanında 
müzik eşliğinde Kangoo 
Jumps yapan sporcuları 
izleyip hem dinlendik hem 
de onlarla birlikte eğlendik. 
Günün keyifli yorgunluğunun 
ardından evlerimize 
dönerken, etkinliğimize katılıp 
memnuniyetini bildiren fotoğraf 
gönüllüsü dostlarımızın 
yüzlerindeki gülümseme, 
bizlerde tüm yorgunluğumuzu 
unutturan bir anı olarak kaldı.

  Bu güzel günü bizimle 
paylaşan dostlarımıza 
derneğimiz olarak 
teşekkürlerimizi sunarken nice 
güzel paylaşımlarda buluşmayı 
diliyoruz.

Mayıs 2022
Seda Felekoğlu

Seda FELEKOĞLU

SOKAK SENİ ÇAĞIRIYOR: 
DİKMEN VADİSİ

g e z g i n 
K A D R A J



11

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

Gordion, Ankara'nın Polatlı 
ilçesine bağlı olan Yassıhöyük 
köyü yakınındadır. M.Ö. 
12.yy civarında Hitit 
İmparatorluğu’nun çöküşünden 
sonra, bugünkü ismi Sakarya 
olan Sangarios Nehri ile en 
uzun kolu Porsuk Çayı’nın 
birleştiği alana gelip yerleşmiş 
olan Trak halkı Friglerin siyasi 
ve kültürel başkenti olmuştur. 
Gordion’un, Ege’nin iç kısımları 
ile Anadolu’yu birbirine 
bağlayan yollar üzerinde 
ve tarımsal olarak sulak 
bir konumda bulunması bu 
bölgede yerleşik Friglerin imar 
ve refah seviyesinin M.Ö.333 
yılına kadar devam etmesini 
sağlamıştı.

Gordion’daki ilk yerleşimlere 
ait bulgular arasında temel 
gündelik eşyalar ve basit 
bina yapıları görülür. 9.yy’a 
gelindiğinde Gordion, gelişmiş 
seviyede medeni bir uygarlığın 
merkezi konumuna gelmişti. 
Bu dönemle ilgili olarak 
yapılan kazılarda, “Erken 
Frig” dönemine ait kale ile 
çevresinde yer alan saray 
ve kompleks yapıların ortaya 
çıkarıldığını görüyoruz. Bu 
yapıların birçoğu M.Ö.800’lü 
yıllardaki büyük yangında 
tahrip olsa da kale ve birçok 

bina yeniden inşa edildi. Hatta 
bu yapılar M.Ö.700’lü yıllarda, 
muhtemelen Kafkasya’dan 
gelen Kimmerlerin, Anadolu 
istilasından fazlasıyla payını 
almasına rağmen M.Ö. 2.yy’a 
kadar tüm ihtişamını korudu. 

Gordion çevresinde 
yaklaşık 150 adet tümülüs 
bulunmaktadır. Bunların 
içerisinde en büyüğü Kral 
Midas Tümülüsü’dür. Tümülüs, 
Anadolu'nun en büyük ikinci 
tümülüsüdür. Tümülüs'te 
bulunan ahşap mezar odası, 
dünyanın en eski ahşap 
yapısı olarak aynen korunmuş 
ve benzersiz durumdadır. 
Frig Kalesi’nin surları ve 
çevresindeki anıtsal yapılar ile 
birlikte tümülüslerin yoğunluğu 
ile Gordion, Frig kültürünü 
anlamak açısından kilit bir 
nokta kabul edilmektedir. Bu 
yüzden UNESCO tarafından 
13.04.2012 tarihinde Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne 
alınmıştır. 

Her ne kadar gelişmiş bir 
medeniyet seviyesine 
sahip olsalar da Friglerin 
yazılı kaynakları sınırlıdır. 
Özellikle uygarlığın siyasi 
yapısı konusunda çok az bilgi 
edinilmiştir. Friglerin bilinen 

en büyük Kralı Midas ve 
babası Gordios’tur. Uygarlığın 
en parlak yıllarını, bu iki kral 
döneminde yaşamışlardır. 
Frigler, bağımsızlıklarını 
devam ettirseler de M.Ö. 590 
yılında Lidyalılar ve Medlerin 
hakimiyetine, Lidya Krallığı’nın 
yıkılışı ile de Pers hakimiyetine 
girmişlerdir. Büyük İskender’in 
334 yılındaki büyük seferi 
ile Helenistik Dönem’e giren 
Frig Uygarlığı, kültürel açıdan 
Hristiyanlığın ortaya çıkışına 
kadar etkilerini göstermiş, daha 
sonra da ilk yerleşim haline 
dönmüştür. 

Gordion Düğümü 
Gordios, mitolojik bir efsaneye 
göre Friglerin ilk kralı olarak 
başkente de adını vermiştir. 
O dönemde Frig kralı ölmüş 
ve yerine kimse geçmemiştir. 
Frigler otorite karmaşası 
yaşarken kahinlerin de 
etkisiyle şehrin kapısından 
giren ilk kişiyi kral olarak kabul 
etmeyi kararlaştırmışlardır. 
Aslen Telmessoslu olan 
Gordios, Torosları aşıp Frig 
ülkesine doğru yol aldığında 
bu kehanetten habersiz olarak 
şehre giren ilk kişi olmuş ve 
kral ilan edilmiştir. Rivayete 
göre; Gordios, bu durum 
karşısında arabasını Frig tanrısı 

EFSANEDEN DESTANA: GORDİON
GORDİON VE FRİG UYGARLIĞI 

Gökçen ÖZKAPLAN
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Sabazios’un tapınağına adar 
ve arabayı kızılcık dallarından 
bir düğümle tapınağa bağlar. 
Sonrasında bu düğümü 
çözecek kişinin “Asya'nın 
Hakimi” olacağı söylentisi 
yayılır. Bu kehanet üzerine 
Büyük İskender, şehri ele 
geçirdiğinde düğümü çözmek 
için uğraşır. Çözemeyince 
sabırsızca bir kılıç darbesi ile 
düğümü keser. Ancak bu olay 
başka bir efsane doğurur ve 
düğümün laneti, İskender’in 
henüz 33 yaşında geçirdiği 
ateşli bir hastalık neticesinde 
ölmesine neden olur.

Aynı kehanet, Yunanlıların 
Batı Anadolu’yu işgali 
sırasında da dile getirilmişti. 
Bu kez Yunanlılar düğümü 
çözdüklerine inanarak, Türklerin 
yüzyıllardır devam eden Küçük 
Asya Hakimiyeti’ne son vermek 
istemişlerdi. Yunanlıların 
“Megali İdea” hayalleri ile 15 
Mayıs 1919’te İzmir’i işgal 
etmeleriyle başlayan süreç, 
tarihin tekerrür ettiği bu 
noktada, Sakarya Nehri’nin 
kıyısında tekrar düğümlenmişti. 
10 Temmuz 1921’de Kütahya-
Eskişehir yenilgisinden sonra 
Başkomutan olarak ordunun 
yönetimini devralan Mustafa 
Kemal Paşa ve komuta heyeti, 
ordunun sistematik bir şekilde 
Sakarya Nehri’nin doğusuna 
çekilmesini kararlaştırmışlardı. 
22 Temmuz 1921’den itibaren 
geri çekilen Türk Ordusu, 
Polatlı – Haymana arasındaki 
yüksek tepelere mevzilenerek 

savunma düzenine geçmişti. 

24 Ağustos’ta başlayan 
muharebeler çok çetin 
çatışmalara sahne olmuş, 
bazı tepeler çok kez el 
değiştirmişti. 10 Eylül’de Türk 
Ordusu, Yunan Ordusuna karşı 
taarruza geçerek ilerleyişini 
13 Eylül gününe kadar devam 
ettirmiş, başta Duatepe olmak 
üzere diğer tüm tepelerden 
Yunanlıları temizlemiş ve 14 
Eylül gününden itibaren de 
takip harekatına başlamıştı. 
22 Gün 22 Gece devam eden 
tarihin en uzun süre ve en 
geniş alana yayılmış meydan 
savaşlarından biri olan Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde 
Türkler, anayurdunu korumak 
için gerçek bir destan yazarak 
bu düğümü çözme şerefine 
erişmişlerdi.

Fotoğraf Sanatı Kurumu ve 
Polatlı Belediyesi, Polatlı 
Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi 
(POTA) İş Birliği
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK), 
fotoğraf sanatçıları olarak 
yaşadığımız şehrin tarihini ve 
kültürel yapısını tanıtmak üzere 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
işbirlikleri yapmaktadır. FSK, 
kuruluşunu gerçekleştirdiği 
1994 yılından itibaren 
Ankara’ya dair yapılmış olan 
birçok etkinliğe fotoğraf ve 
organizasyon desteği vermeye 
çalışmıştır. 

Bu paydaşlarımızdan birisi de 
Polatlı Belediyesi ve POTA’dır. 

Yaklaşık iki yıl boyunca FSK 
bünyesinde oluşturulan 
çalışma grupları ile Polatlı’nın 
tarihi ve kültürel özelliklerinin 
yanı sıra doğasını da 
fotoğraflamaya çalıştık. Polatlı 
Belediyesi ve POTA seçilen 
fotoğraflardan “Fotoğraflarla 
Polatlı” adlı sergiyi açmış ve bir 
katalog yayınlamıştır.  

Dernek olarak bu çalışma 
sonrasında Polatlı’nın tanıtım 
ve gelişimine verdiğimiz 
katkılardan ötürü, ‘’Büyük 
Sakarya Ödülü’’ne layık 
görüldük. Ayrıca FSK, 2018 
yılından beri, Polatlı’nın 
başka bir tarihi ve kültürel 
değeri olan Gordion’un 
UNESCO Dünya Mirası Asıl 
Listesi’nde yer almasına 
yönelik yapılan etkinliklerden 
biri olan Uluslararası Gordion 
Yarımaratonu’na da fotoğraf 
desteği vermektedir. Bu yıl 
üçüncüsü yapılan yarımaraton 
ile “Gordion Unesco Hedefine 
Koşuyor”  

Gökçen Özkaplan 
26.05.2022

Kaynaklar:  
https://whc.unesco.org/en/
tentativelists/state=tr Erişim: 
26.05.2022

Volkan İ.Çevik, “Gordion’un 
Düğümü”, AGRT Yayıncılar 
Derneği. Erişim: 26.05.2022
https://www.youtube.com/
watch?v=eh-7vhk5JVo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=eh-7vhk5JVo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eh-7vhk5JVo&t=2s
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Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler

10 Mayıs Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi “Üç Dinin Kutsal Şehri KUDÜS-Vizörümden İsrail ” Fatma GÖKMEN
                    Fotoğraf Gösterisi, Katılım Belgesi Töreni ve Söyleşi 
                   “1.DüzeyTemel Fotoğraf Bilgisi Semineri (292. ve 293. Dönem)” 
                    Serhat KARAOĞLAN, Seda FELEKOĞLU, İmran YAVUZ

17 Mayıs Fotoğraf Gösterisi, Katılım Belgesi Töreni ve Söyleşi “Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi  (1. ve 2. Dönem)”
                      Murat BERKYÜREK, Seda FELEKOĞLU
                      Fotoğraf Gösteri ve Söyleşi “Hasanoğlan Köy Enstitüsü” FSK Eğitim Birimi

19 Mayıs Uygulama Çekimi “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Salonu –CSO” FSK Eğitim Birimi

13 Mayıs Fotoğraf Sergi Açılışı, Gösteri ve Söyleşi “Yüreğim Yangın Yeri” MARFOD Koray ÜRKMEZ
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22 Mayıs Ankara Sokakları Uygulama Çekim Gezisi“Sokak Seni Çağırıyor-4 Dikmen Vadisi”FSK Eğitim Birimi

Geçmiş 

Etkinlikler ve Haberler

26 Mayıs Belgesel Film Gösterimi, Seminer ve Söyleşi “KİMLİK- Alfred’Engin GÜRKAN”
Mehtap ÖZDEMİRLER AKTAR

28-29 Mayıs Polatlı Belediyesi- POTA “3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu” FSK

20 Mayıs Online Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) “Makro” Kazım ÇAPACI
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