
 

1 Ocak 2019 – 31  Aralık  2019 Dönemi 

FAALİYET RAPORU 

 
Derneğimiz tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler 

aşağıdaki gibidir: 

Sergiler: 

• FODER'in Kültür Dairesi katkıları ile gerçekleştirdiği  ve 35 üyemizin 129 fotoğraf ile katkı 

koyduğu  "Mimari Yansımalar - Architectural Reflections" Fotoğraf Sergisi, 12 Mart 2019 

Salı akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı. Lefkoşa Atatürk Kültür 

Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, 

Parti temsilcileri, sponsor temsilcileri, Fotoğraf Dernek Başkanları ve sanatseverler katıldı. 

Katılımın oldukça yüksek olduğu açılışta, fotoğraflar büyük beğeni topladı ve etkinlik, geç 

saatlere kadar devam etti. 

 

• Yakın Doğu Üniversitesi  9’ncu Uluslararası Fotoğraf Günleri, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri 

arasında  Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Kompleksi’nde yer aldı. FODER olarak 

“Mimari Yansımalar” sergisi ile katkı koyduğumuz organizasyonda yer alan fotoğraflar, 

büyük beğeni topladı. 

 

• FODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökyiğit'in, aralarında ödüllü 75 fotoğrafının da 

bulunduğu ve toplamda 200 fotoğrafın sergilendiği "100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi", Yakın 

Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 

tarafından açıldı. 

 

Etkinlikler: 

• Türkiye'nin özgün ve kapsamlı fotoğraf etkinliği. 22. Uluslararası Doğada Görüntü Avcılığı 

Yarışması "DOGAY", Tokat Valiliği himayesinde 19-22 Nisan 2019'da Tokat'ta 

gerçekleştirildi. Mehmet Gökyiğit, Genel Doğa kategorisinde 3.lük Ödülü, Manzara 

kategorisinde 2 sergileme ve Tarih kategorisinde 1 sergileme alırken, Ayla Atay da Yerel 

Yaşam kategorisinde 1 sergileme aldı. 

 

• Ülkemizde faaliyet gösteren beş fotoğraf derneği tarafından ikinci kez ortaklaşa düzenlenen 

“Dünya Fotoğrafçılık Günü” etkinliklerine yoğun ilgi vardı. 

Fotoğrafı kutlamak ve fotoğrafın ne kadar özel olduğunu hatırlatmak için FODER, KIFSAD, 

FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın organizasyonunda üç gün süren etkinl ikler kapsamında, 22 

Ağustos Perşembe akşamı kişisel fotoğraf sunumları gösterimi gerçekleştirildi. Atatürk 

Kültür Merkezi’nde yer alan ve büyük beğeni alan sunumların gösterimi geç saatlere kadar 

sürdü. 



23 Ağustos Cuma akşamı, yine Atatürk Kültür Merkezi’nde, dernek sunumlarının ardından, 

ülkemizde fotoğraf alanındaki sıkıntılar ve ilerki yıllarda beş derneğin fotoğraf alanındaki 

ortak çalışmaları daha da ileriye taşımak adına ne tür etkinlikler yapılabileceği konuşuldu. 

24 Ağustos Cumartesi günü, bu kez Büyük Han’da Kıbrıs Türk Fotoğrafçılar Karma 

Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Bu yıl 103 fotoğraf gönüllüsünün katkı koyduğu açılışta, 

Kültür Dairesi katkıları ile baskısı gerçekleştirilen sergi kataloğu, hem fotoğrafçılar, hem de 

Büyük Han’da bulunan halkımıza ve turistlere dağıtıldı. 

Son iki yıldır fotoğraf dernekleri arasında yaratılan sinerjinin, ülkemiz fotoğraf sanatının 

gelişimi adına çok önemli ve faydalı olduğuna vurgu yapan organizasyon komitesi, seneye 

de farklı etkinliklerle sanatseverlerin huzurunda olacaklarını belirttiler. 

 

• 4 Ekim 2019 Cuma akşamı saat 18:30da Dernek binamızda düzenlediğimiz kokteylle yeni 

fotoğraf sezonuna merhaba dedik. 

Her zaman ilkleri başarmış bir Dernek olarak, bu yıl da FIAP, GPU ve APG patronajlı 

Uluslararası “3rd Georgian Drag 2019”  ödül töreni ve sergisini açılışımızda gerçekleştirmiş 

olmanın onurunu hep birlikte yaşadık. Aramızda, Gürcistan, Azerbaycan ve Güney 

Kıbrıs'tan konuklarımızın da olduğu açılışta, yarışmada ödül kazanan Mehmet Gökyiğit ile 

Güney Kıbrıs’tan Ricos Gregoriou ve Paris Pierides’e ödülleri, Gürcistan Fotoğrafçılar 

Derneği FIAP irtibat sorumlusu Nino Mghebrishvili tarafından takdim edildi. 

Açılışta Gürcü fotoğrafçılar yanında, Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliği Asbaşkanı Rauf 

Umudov ile fotoğrafçılar Peri Arifqizi ve Shahin Yuksel Sarkarov da yer aldı. 

 

• AKSA Fotofest 2019 kapsamında, yarışmaya katkı koyan Fotoğraf Dernekleri FODER, 

GİFDER ve FODOS, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Çayırova’daki Lefkara Evi’nde 

fotoğraf sunumu ve söyleşisi gerçekleştirdiler. 

Karpaz bölgesinde fotoğrafa ilgi duyanlara açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, önce proje 

koodinatörü Zekai Altan kısa bir konuşma yaptı ve ardından, sunum ve söyleşiler yapıldı. 

Derneklerin tanıtımlarına ve fotoğraf alanında yürütülen projelere de değinilirken, ülkenin 

her yerinden fotoğrafa gönül vermiş birçok kişi olduğu ve böylesine önemli 

organizasyonların ilerki tarihlerde de tekrarlanacağına vurgu yapıldı. 

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökyiğit, GİFDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan 

Çelikeri ve FODOS Yönetim Kurulu Başkanı Eyup Hüdaverdioğlu, fotoğraf dernekleri olarak 

bölgelere eğitim desteği de verebileceklerini belirterek, dernek etkinliklerinin tüm fotoğraf 

severlere açık olduğunu ve Karpaz bölgesindeki kişileri de gerçekleştirdikleri  etkinliklerde 

aralarında  görmek istediklerini söylediler. 

 

Konuklar: 

• Ülkemizin başarılı fotoğraf sanatçılarından Haktan Okumuşoğlu ile 7 Mart 2019 Perşembe 

akşamı fotoğraf yolculuğuna çıktık. Dernek binamızda saat 19:00’da gerçekleştirilen sunum 

ve fotoğraf söyleşisine üyelerimizin yanında birçok sanatsever de ilgi gösterdi . 

“Mr.Mirrorless's Box, Camargue's Angels, The North Magic ve 70 Shades of Europe” isimli 

sunumlarını paylaşan Okumuşoğlu, fotoğrafların çekim yerleri ile ilgili bilgiler yanında, 

seyahatleri ile ilgili deneyimlerini de paylaştı. 

  

• Fotoğraf sanatçısı Özlem Acaroğlu’nun 21 Mart 2019 Perşembe akşamı derneğimizde 

gerçekleştirdiği sunum ve söyleşi büyük ilgi gördü. Eserleri ulusal ve uluslararası sanat 

fuarlarında sergilenen sanatçı, üniversitelerde ve kültür merkezlerinde söyleşiler ve fotoğraf 



gösterileri düzenlemekte ve  90’lı yılların başından beri fotoğraf üretmektedir. 

 

• Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu eski Başkanı Doç. Dr. Beyhan 

Özdemir, 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı Derneğimizde birbirinden güzel sunumları ile 

katılımcıları fotoğraf yolculuğuna çıkardı. Yürütmekte olduğu fotoğraf çalışmaları ile ilgili 

bilgiler paylaşan Özdemir’in paylaştığı “Kuzey Tayland Dağ Kabileleri,  Srebrenica'yı 

Unutma, Fotoğraflar ve Hikayeler, Dökümcüler ve Cumhuriyet” isimli sunumları, büyük ilgi 

gördü. 

 

• Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliği üyelerinin 7 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Dernek 

binamızda gerçekleştirecekleri sunum ve fotoğraf söyleşisi büyük beğeni aldı. Rauf Umudov 

“Güneşe yaklaşık köyler”, Shahin Yuksel Sarkarov  “Hezer’in sahilinde” ve Peri Arifqizi da 

“Kıbrıs – şirin rüyalarım”  isimli sunumları sonrası, üyelerimizden gelen soruları yanıtladılar.  

 

• 10 Ekim 2019 Perşembe  akşamı Dernek binamızda Sille Sanat Sarayı üyeleri Gülay Erkan 

ve Nagihan Şekercioğlu'nun sunum ve fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi. 

Sille Sanat Sarayı’nda genel sekreterlik ve disiplin kurulu üyeliği de yapan Gülay Erkan, ilk 

olarak Sille Sanat Sarayı’nın çalışmaları ile bilgiler verdi ve daha sonra  “Başlıksız” isimli 

sunumunu gerçekleştirdi. Fotoğrafı bir hobi olarak sürdüren Erkan, fotoğraf çalışmalarına 

Sille Sanat Sarayı’nda devam etmektedir. 

Sille Sanat Sarayı’nın bir diğer üyesi Nagihan Şekercioğlu,  “Hayatın İçinden” isimli 

sunumunun gösterimini gerçekleştirdi. Fotoğrafa küçük yaşlardan beri ilgi duyan 

Şekercioğlu, analogdan dijitale fotoğrafın büyülü dünyasına, 2012 yılında SAGÜSAD'a 

(Sakarya Güzel Sanatlar Derneği) ve 2015 yılında Sille Sana Sarayı'na katılarak 

sürdürmüştür. 

 

• Ülkemizin başarılı fotoğraf sanatçılarından Mustafa Müezzinoğlu, 31 Ekim 2019 Perşembe 

günü derneğimize konuk olup ‘’Fotoğrafta Anlam-Perspektif Derinlik ve Mekân Algısı’’ 

konulu bir sunum gerçekleştirdi.“Görsel imgeleri okuyabilmek için, insanın birtakım ön 

bilgilere ihtiyacı vardır. Dünyaya dair bilgi ve deneyim birikimi arttıkça, görsel imgedeki 

kodların çözümlenebilmesi de kolaylaşır. Fotoğraf dilini yaratırken de okumaya çalışırken 

de dünyaya dair bilgi ve deneyim birikiminin önemi inkâr edilemez” dizeleri, etkinlikteki en 

vurgulayıcı cümleler olarak ortaya çıkarken, Mustafa Müezzinoğlu, fotoğrafın 

okunabilmesinin, belli başlı yaklaşımlar yardımıyla nasıl gerçekleştirilebileceğine dair 

bilgilerini katılımcılarla paylaştı. 

 

• Yaşamını Ankara’da sürdüren Fotoğraf sanatçısı İsmail Haykır’ın 7 Kasım 2019 Perşembe 

akşamı fotoğraf tutkunlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği “Yıldız Albümleri Fotoğraf 

Kolleksiyonu” sunum ve söyleşisi büyük ilgi gördü. Sanatçı, son iki yıldır Cumhurbaşkanlığı 

ve milli saraylar himayesinde Türkiye fotoğraf tarihinde önemli bir yere sahip dünyanın en 

büyük fotoğraf kolleksiyonlarından “Yıldız Albümleri Fotoğraf Kolleksiyonu” reprodüksiyonu 

ve sayısallaştırma projesi üzerinde çalıştı. 

 

• Özellikle doğa ve makro fotoğrafları ile ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan fotoğraf 

sanatçısı Hasan Bağlar, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamki “small wonders” isimli 

sunumunda macro, ultra macro ve geniş açı ile çekilen macro fotoğraflara yer verdi. Sanatçı 

ayrıca kullandığı ekipmanların tanıtımını da yaparak, fotoğraf çekim saatleri, çekim yerleri 



ve çekim teknikleri ile ilgili birçok önemli bilgiyi de üyelerimizle paylaştı. 

 

• GİFDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çelikeri, 5 Aralık 2019 Perşembe akşamı 

fotoğrafçılık deneyimlerini üyelerimizle paylaştı. 

Çelikeri’nin “Kelebekler, Modeller ve Takılar” sunumlarından sonra, seçkin fotoğraflarından 

oluşan üçüncü sunumu da büyük bir beğeni ile izlendi. Sunumlar sonrası, özellikle makro 

fotoğraf çekmek isteyenlere tecrübelerini aktaran Çelikeri, ülkemizde kelebeklerin yoğun 

olduğu bölgeleri de belirterek, sabah erken saatlerde kelebeklerin hareketsiz olması 

nedeniyle, onları fotoğraflamanın  daha kolay oldyğunu söyledi. 

 

• Yaklaşık on yıldır serbest dalış ile uğraşıp su altında ve üstünde fotoğraflar çeken Anvar 

Mufazalov , 19 Aralık 2019 Perşembe akşamı bizleri denizaltının büyülü dünyası ile 

tanıştırdı. 1989'da Almatı'da doğan Mufazalov. Kazakistan'da ve Amerika'da okurken 

yüzme takımlarında yer aldı. Kıbrıs'a üniversite öğrenimi için gelen ve Kıbrıs'ın doğasını ve 

denizini çok sevdiği için okul yıllarından sonra adamızda kalmaya karar verdi. Dalış 

eğitmenliği de yapan Mufazalov, çektiği birbirinden güzel  fotoğrafların sunumunu yaparken, 

her fotoğrafın hikayesini de bizlerle paylaştı. 

 

Eğitimler: 

• Telsim ile FODER işbirliğinde İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Çocuk 

Gözüyle Bir Sevdadır Velespit" fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan öğrencilere 

yönelik FODER tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" tamamlandı. 22, 29 

Haziran ve 6 Temmuz 2019 tarihlerinde Mehmet Gökyiğit, Korman Kocaismail ve Hüseyin 

Çekirdek’in eğitmenliğinde, öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili aktarılan bilgileri pekiştirmek 

amacıyla fotoğraf çekimleri de gerçekleştirildi. Teorinin pratikle desteklendiği eğitim 

sonucunda öğrencilere katılım belgeleri de takdim edildi. 

 

• İsmail Haykır eğitmenliğinde 8 - 11 Kasım 2019 tarih leri arasında Empresyonist (İzlenimci) 

Fotoğrafçılık Eğitimini gerçekleştirdik. Eğitimde, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafların 

düzenlenmesi, kullanılan programlar ve filtreler, fotoğrafta empresyonist tarz, otomatik 

işlemler, çekim - post prodüksiyon ve sunum çalışmaları yer aldı. Konuların pekişmesini 

sağlamak için de Lefkoşa surlariçi, Taşkent ve Dikmen’de fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. 

Örnek uygulamaların da ders ortamında yapılması sonucu, çok verimli bir eğitim 

tamamlanmış oldu. 

 

• Konuklara ek olarak, Mehmet Gökyiğit ve Gökhan Gökberk, farklı tarihlerde  Perşembe 

akşamları Dernek binasında düzenlenen eğitimlere katkı koydular (sunum hazırlama, döngü 

oluşturma, uzun pozlama, Adobe camera raw ile fotoğraf düzenleme, fotoğrafta 

kompozisyon, doğru pozlama eğitimleri) 

 

Fotoğraf Yarışmaları: 

• Yurtiçi – Güney Kıbrıs ve Yurtdışında düzenlenen fotoğraf yarışmalarında Üyelerimiz birçok 

başarıya imza atmış, ödül ve sergilemeler kazanmışlardır.  

 



Geziler: 

• Güzelyurt – Lefke  Bölgesi fotoğraf çekim gezisi: 5 Ocak 2019 

Güney Lefkoşa - Limasol fotoğraf çekim gezisi: 12 Ocak 2019 

Güney Lefkoşa  fotoğraf çekim gezisi: 26 Ocak 2019 

Girne Bölgesi fotoğraf çekim gezisi: 17 Şubat 2019 

 

• FODER, 26-29 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan gezi, Adana, Aladağlar, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş’a düzenlendi. 

Dernek üyelerinin yakından tanıdığı Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Üyeleri 

Osman Arsal, Mustafa Şahin ve Eralp Akdal tarafından hazırlanan gezi programı dahilinde 

farklı güzergahlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Çekimler dahilinde, doğa, manzara, 

yerel yaşam ve kültür  fotoğrafları çekilerek, hem zevkli hem de verimli bir geziye imza 

atılmış oldu. 

 

• FODER’in 1 Aralık 2019 Pazar günü kuzey-batı bölgesini ziyaret etti. Kırnı-Şirinevler-

Kozanköy-Çamlıbel-Karpaşa-Hisarköy güzergahında gerçekleştirdiğimiz fotoğraf çekim 

gezisine yoğun ilgi oldu. 

 

Diğer Faaliyetler: 

• Kültür Dairesi yayını olan “Defne” dergisine, en fazla katkı koyan Derneklerden biri 

konumundayız ve üç ayda bir yayınlalan dergide, Derneğimizin çalışmaları, eğitimleri ve 

etkinlikleri ile ilgili haberler, sanatseverlerle paylaşılmaktadır. 

 

• 28 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin 

davetlisi olarak Fethiye’de sunum ve söyleşi gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Gökyiğit, önceden FODER ve FEFSAD Yönetim Kurulları kararı çerçevesinde, 

FEFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öner ile birlikte “Kardeş Dernek” kararına imza 

atmıştır. İlerki dönemlerde, iki Dernek fotoğraf alanında  ortak proje ve etkinliklere imza 

atacaklardır. 

 

Onur Üyeliği: 

• Uzun yıllar FODER Yönetim Kurulu’nda görev yapan, Derneğimizin bugünlere gelmesinde 

büyük katkısı olan; bizlere Dernekçilik ruhunu aşılayan; paylaşımcı; müstesna insan Sayın 

Altay Sayıl’a 24 Ocak 2019 tarihinde birçok üyemizin katıldığı gecede derneğimizin Onur 

Üyeliği Beratı takdim edildi ve FODER Üyelerinin gözüyle Altay Sayıl fotoğrafları sunumu 

izlendi. 

 

Yurtdışı Temsiliyet: 

• Hindistan’da bulunan NATIONAL ACADEMY OF PHOTOGRAPHY & PERSONA-

International tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Dünya Fotoğrafçılık Günü Uluslararası 

Fotoğraf Sergisi'nde 10 FODER Üyesinin fotoğrafları da sergilendi. Dünyanın farklı 

ülkelerindeki birçok derneğin katkı koyduğu etkinliğe yoğun ilgi oldu. 



• Sille-Sanat Sarayı tarafından Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu - FIAP'a bağlı 

ILFIAP Derneklerin üyelerinin fotoğraflarından oluşan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen 

uluslararası fotoğraf sergisinde 10 FODER Üyesinin fotoğrafları da yer aldı. 

 

• Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, ilk kez katıldığı 14. Dünya Kulüpler Kupası'nda 207 

kulüp arasından 314 puanla 104. sırada yer almanın ve Kıbrıs'tan yarışmaya katılan tek 

dernek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. 

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)’na 

2017 yılında 2176 numaralı yerel üye (ILFIAP) olarak kabul edildi. FIAP'a doğrudan bağlı 

olan dernekler, ILFIAP olarak adlandırılmaktadır. Özellikle ILFIAP üyesi olduktan sonra 

uluslararası birçok önemli organizasyonda yer alan FODER, bu yıl da ülkemiz  fotoğraf 

sanatı adına çok önemli bir başarı elde etti. 

 

Çocuklara Yönelik Fotoğraf Yarışmaları ve Sergiler: 

• Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ile Telsim’in birlikte düzenlediği “Çocuk Gözüyle  Bir 

Sevdadır Velespit“ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı. 28 Mayıs 

2019 Salı günü İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törene ilgi yoğun oldu. 

 

• Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Telsim - FODER işbirliğinde 

düzenlenen  “Çocuk Gözüyle Benim Kıbrıs’ım” temalı fotoğraf yarışmalarından derlenerek 

Down Cafe’ye bağışladığı fotoğraflardan oluşan serginin açılışı, 25 Haziran 2019 Salı Günü 

gerçekleştirildi ve sergide satılan fotoğrafların geliri Down Cafe’ye bırakıldı.  

 

Yönetim Kurulu: 

• Mehmet Gökyiğit (Başkan),  Korman Kocaismail (Asbaşkan), Ayşe Gökyiğit  (Genel 

Sekreter), Hüseyin Çekirdek (Sayman), Gökhan Gökberk (Faal Üye), Ayfer Arslan Özdiken  

(Yedek Üye), Leman Arıkbuka (Yedek Üye) 

 

 

Mehmet Gökyiğit 

         

Yönetim Kurulu (a) 

     Başkan 


