
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği 
2018 – 2019 Dönemi 

Faaliyet Raporu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mart 2018 
Çanakkale Deniz Polisine üyelerin fotoğrafları 

 
Sufod olarak üyelerimize mail ile bildirerek toplayıp, 
bastırdığımız fotoğrafların yeni yapılan Çanakkale 
Deniz Polisi Eğitim Merkezinde sürekli sergilenmek 
üzere organize ettik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
19 Nisan 2018 
İyilik Yap Denize Atma 
 
Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve TURMEPA iş birliğiyle temiz denizler adına 
farkındalık yaratmak amacıyla 19 Nisan 2018 tarihinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gönüllü 
dalgıçların katılımıyla dip temizliği etkinliğiyle birlikte eğitim çalışmaları yapılmış ve bu etkinliğin 
su altı ve su üstü görüntülemeleri üyelerimiz, Erhan Esirtgener ve Şener Nikbay tarafından 
yapılmıştır. Çekimlerden hazırlanan belgesel film, etkinlik sonrası TURMEPA tarafından 
kamuoyuna dağıtılmış ve oldukça geniş bir kitleye ulaştırılmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 Mayıs 2018 
SUFOD, 2. Kadıköy Çevre Festivaline Katıldı 
 
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Festivali' nin ikincisi 31 Mayıs- 3 Haziran tarihlerinde 
yapıldı. 
Festival ile ilgili detay bilgiler, aşağıdaki linkten alınabilir. 
http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/#anasayfa  
Festivalde bu yıl Marmara Denizi ve bu denizdeki çevre kirliliği vurgulandı.. 
Bu nedenle festivalde SUFOD üyelerinin, kuratörlüğünü yönetim kurulu üyemiz Ferhan Coşkun’un 
yaptığı su altı fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi yer aldı. Bu şekilde fuarı-festivali 
gezen halkımıza bu denizin hala yaşayan yüzü tanıtılmaya çalışıldı. 
Festivale fotoğrafları ile katkı sağlayan aşağıda isimleri (alfebetik sıra ile) belirtilen üyemiz olan 
su altı fotoğrafçılarına teşekkür ederiz. 
Sergi katılımcıları : 
Ali Kovancı, Ateş Evirgen, Deniz Gökmen, Eda Çıngı, Erhan Esirtgener, Erkan Balk, Ferhan 
Coşkun, Filiz Durmuş, Hakan Başar, Hanife Küçükler, Hikmet Orakçı, İrfan Çalo, Mehmet Çelik, 
Mehmet Öztabak, Murat Cansoy, Murat Orkun, Seracettin Gökçen, Tolga Taymaz, Ufuk Dönmez. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Temmuz 2018 
Kaş Dalış Etkinliği 
2018 de üyelerimizle beraber düzenlediğimiz ilk bölge gezimizde bir çok üyemizle birlikte 
fotoğraflar çektik. Bir araya gelen üyelerimizle birlikte bilgi paylaşımı ve bölge keşfini 
gerçekleştirdik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 – 15 Temmuz 2018 karaburun gezisi bulunacak 
 

14 - 15 Temmuz'da derneğimizin Karaburun 
etkinliği Turgay Ali Şanlı liderliğinde 
gerçekleşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

30 Ağustos 2018  
30 Ağustos Marmara Dalış Etkinliği 
 

2018 yılında Üyelerimizle birlikte 
gerçekleştirdiğimiz Marmara dalışında 
Neandros Adasında 2 dalış gerçekleştirerek 
bölge de gerçekleştirilen Mercan ekilen bölgeyi 
ve ve çevresini fotoğrafladık. 
 
 
 
 
 

 
 
 
22 Eylül 2018 Ayvalık Dalış Etkinliği 
 

22-23 eylül 2018 tarihlerinde ayvalık 
dalışlı etkinliğimiz erhan esirtgenerin 
liderliğinde yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

26 Ekim 2018 
Ayvalık Sergi: Su Altı Güzelliklerini Ortaya Çıkaran Sergi 

 
Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) 
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 14. 
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri 
kapsamında sualtı belgeselcisi Haluk Cecan 
anısına fotoğraf sergisi açtı. Fotoğrafların yanı sıra 
kısa bir videonun da gösterildiği sergide, Ayvalık’ın 
eşsiz sualtı güzellikleri su yüzüne çıkartılırken, bu 
güzellikleri tehdit eden unsurlar da gündeme geldi. 
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde 
26 Ekim Cuma günü açılan sergide, Ayvalık’ın kızıl 
mercanları başta olmak üzere su altının güzellikleri 
sergilendi. 
Türkiye’de su altı fotoğrafçılığı ve filmciliğinin 
yaygınlaşması, teknik bilgi ve donanıma sahip 
elemanların yetişmesi, çevre bilincinin gelişmesi ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gönüllü 
fotoğrafçı ve filmciler tarafından kurulmuş olan 
Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) 
Yönetim kurulu üyesi Şener Nikbay, Denetleme 
Kurulu Başkanı ve Bursa İl Temsilcisi Erhan 
Esirtgener, SUFOD üyeleri Ege Ertekin, Uğur Bediz, 
Murat İnan, İbrahim Hasançebi ve Erhan Öztürk’ün 

fotoğraflarının yanı sıra 3 dakikalık bir video da sergide gösterildi. Ayvalık Belediye Başkanı 
Rahmi Gençer’in de eşi Turizm Danışma Büro Müdürü Yasemin Gençer ve Kıbrıs-Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü ile katıldığı sergide Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın 
ve oda yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 
 
Ayvalık’ta 22-23 Eylül tarihlerinde, Ezerbey Mercan resifi, Melina ve İlyosta adaları açıklarında 
dalış yapan SUFOD ekibinin kadrajına yansıyan su altı güzellikleri, sergiye katılanlar tarafından 
ilgiyle izlendi. 

  

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/su-alti-guzelliklerini-ortaya-cikaran-balikesir-yerelhaber-
3119806/ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 Ocak 2019 
Kutay Kösem: SUFOD Üyelerine Özel Fotoğraf Makineleri ile 
Video Üretimi Semineri 

 
Derneğimiz, 2019 yılında gerçekleştireceği 
seminer ve saha çalışmaları yanında, 
sektör marka temsilcisi firmalar ile su altı 
fotoğrafçı ve filmcilerine yönelik ortak 
işbirliği yaptı. 
Bunlardan ilki 15 Ocak 2019 Salı günü Fuji 
Karaköy/ İstanbul eğitim merkezinde 
yapılan Kutay Kösem'in sunduğu " Fotoğraf 
Makineleri ile Video Üretimi" semineri oldu. 

 
 
 
 

 
19 Ocak 2019 
İFSAK – Cem Özoral, Ferhan Coşkun ve Seracettin Gökçen'in 
Sunum ve Söyleşisi 
 

Ocak ayı etkinliklerimiz kapsamında, 19 Ocak Cumartesi 
günü IFSAK'ta üyelerimizden Cem Özoral, Ferhan Coşkun ve 
Seracettin Gökçen'in yaptıkları sunum ile katılımcılara su 
altı fotoğrafçılığı konusunda bilgiler verdik ve su altının 
renkli dünyasını tanıtmaya çalıştık.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

14 – 17 Şubat 2019 
SUFOD,Sergi ve Seminerleri ile Advanture Turkey’19 
Fuarı’ndaydı 
 
 

 
 

Derneğimiz, geçtiğimiz Adventure'19 Fuarı'nda 
hem sunumları ile hem de su altı fotoğraf 
sergisi ile fuar ziyaretçilerine ve doğa 
severlere su altınının tanıtımı için aktif bir rol 
üstlenmiştir. 
Bu nedenle sunumlarımızı yapan, Ateş 
Evirgen, Doğan Kaşıkçı, Ferhan Coşkun, Murat 
Kaptan ve çocuk üyemiz Ömer Ege Taymaz 
yanında , sergimize fotoğrafları ile renk katan, 
Ahmet Aksan, Ateş Evirgen, Aydın Kışınbay, 
Banu Camuzcu, Berna Şensarı, Cem 
Özoral, Coşkun Teziç, Deniz Gökmen, Doğan 
Kaşıkçı, Erhan Öztürk, Ferhan Coşkun, Filiz 
Durmuş, Hanife Küçükler, İrfan Çalo, Mehmet 
Çelik, Mehmet Öztabak, Murat Atasoy, Murat 
Kaptan, Ömer Ege Taymaz, Sait Tosyalı, Tolga 
Taymaz ve Uğur Bediz derneğimizi başarılı bir 
şekilde temsil ettiler.  

 
 
 
 
 



 

 

23 Şubat 2019 
Deniz Gökmen: İFSAK su altı fotoğrafçılığı sunumları, “Su 
altında videolight ile fotoğraf” 
 

 
Derneğimiz ile IFSAK arasında her ay 
geleneksel hale gelen su altı fotoğrafçılığı 
sunumları kapsamında Şubat ayında 
derneğimizi  “Su Altında Videolight ile 
Fotoğraf” konulu  sunumu ile üyemiz Sn. 
Deniz Gökmen temsil etti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Mart 2019 
Bilgi Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü: “Derinden Sesler” 
 

 
Bilgi Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü'nün düzenlediği "Derinden Sesler" adlı konferansa 
konuşmacı olarak derneğimiz adına Yönetim Kurulu başkanımız Ateş Evirgen katıldı. 
Köpekbalığı davranışları ve fotoğrafçılar ile etkileşimlerinin konu alındığı "Köpekbalığı Fotoğrafı 
Çekmek" isimli sunumda gelecekte denizlerimizin en büyük güvencesi olan üniversite öğrencisi 
su altıcılar ile bilgi ve deneyimler paylaşıldı. 
 
 
 
 



 

 

9 Mart 2019 
Doğan Kaşıkçı: İFSAK su altı fotoğrafçılığı sunumları: 
“Meksika’nın Su Altı Mağaraları” 
 
İFSAK ile derneğimiz arasında geleneksel hale gelen etkinlikler çerçevesinde 9 Mart 2019 
Cumartesi günü Doğan Kaşıkçı’nın ”Meksika’nın Su Altı Mağaraları” başlıklı sunusu gerçekleşti.  
 

 
 
 
 
6 Nisan 2019 
Mercan Aşkına başlıklı sunum 

 
İFSAK & SUFOD etkinlikleri 
kapsamında Serco Eksiyan ve 
Ferhan Coşkun tarafından 
Marmara denizinde 
gerçekleştirilen mercan 
tranplantasyonu ADAMER projesi 
ve Hayalet ağlar ile ilgili çekilen 
fotoğraflar ve videoların sunumları 
gerçekleştirildi. Sunum 
çerçevesinde proje bilgilendirmesi 
amacı ile ADYSK başkanı Volkan 
Narcı ya söz verilerek projenin 
önemi vurgulanırken, dernekler 
arası iletişimin SUFOD için önemi 
ön plana çıkarıldı. 
 

 
 
 
 



 

 

24 Nisan 2019 
Murathan Yıldız Seminer: “Depolama ve Yedekleme” 
 

 

Derneğimizin “Bilgi Gelişim ve Paylaşım Grubu” liderlerinden Murathan Yıldız’ın  SUFOD ve FUJİ 
Film işbirliği ile gerçekleştirdiği  “Depolama ve Yedekleme” konulu semineri 24 Nisan 2019 
tarihinde FUJİ Kadıköy Seminer salonunda yapıldı. 

Konu başlıkları; Geçmişten Günümüze Fiziksel Depolama Ortamları, Elektro-mekanik Diskler ve 
Katı Hal Diskler, Dosya Sistemleri,Dosya ve Dizin Adlandırması, Direkt Bağlantı (DAS),Ağ 
Üzerinden Bağlantı (NAS), RAID Mimarisi,Bulut Depolama Hizmetleri, Disklerin Ortak 
Özelliği,Yedeklemenin Temel Şartları,Kopyalama, Eşitleme olan seminere katılan üyelerimiz 
önemli bilgiler ile donandılar. 
 

27 Nisan 2019 
Mehmet Öztabak Etkinlik: “Canon Ekipmanlarla Su Altı 
Fotoğrafçılığı” 

 

Canon firmasının derneğimiz işbirliği ile "Canon 
Ekipmanlarla Su Altı Fotoğrafçılığı" konulu 
etkinliğimiz, Canon'un Sirkeci/İstanbul'daki 

gösteri merkezinde 27 Nisan 2019 Cumartesi günü yapıldı. Etkinlikte üyemiz Mehmet Öztabak, 
Canon EOS 5D Mk.IV model makinesi ile Türkiye'den ve Dünya'nın çeşitli bölgelerinden çektiği 
fotoğrafları katılımcılar ile paylaştı. 
 



 

 

4-5 Mayıs 2019 
Sivas-Gürün ilçesi, Gökpınar Gölü ekspedisyonu 
 

Sivas Gökpınar Gölü Dalış 
Ekspedisyondaki yazıyı al. Alparslan 
güler ve Halit Güler’in liderliğinde yada 
iştiraki ile gibi girilmeli 
1 adet toplu foto ve seçmece 3-4 tane 
 
Künye 

Tarih: 4-5 Mayıs 2019 

Katılımcılar: 
SUFOD ekibi yönetim kurulu 
üyeleri: Ateş Evirgen, Tolga Taymaz, 
Mehmet Çelik ve Şener Nikbay 

SUFOD ekibi üyeleri: Murat İnan, Meryem Göksel ve Onur Sezer'den oluştu. 
 
 
Sivas: 
Sivas’a dalışa gittiğimi etraftaki dost, arkadaş ve tanıdıklara söylediğimde hayret ve tereddütle 
karşılanıp “nasıl yani” yanıtını aldım. Bozkırın ortasında dalış organizasyonu! Olacak şey mi?! 
Gökpınar Gölü’nü duymamış olsam ben de aynı tepkiyi verirdim elbette. Ama duyanlar bilir ki 
doğal bir kaynak gölü olan Gökpınar, mutlaka dalınması gereken bir nokta. Hele ki bir de su altı 
fotoğrafına meraklıysanız! 

Saha çalışma grubumuzun atom karınca misali üyesi, başkanımız Ateş Evirgen’in medar-ı iftiharı 
Doktor Tolga’nın organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz Gökpınar Gölü’ne dalış ana amaçlı Sivas 
ekspedisyonu, hem eşsiz bir dalış deneyimi ve güzel fotoğraflarla dönmemize hem de hafta 
sonu kaçamağı deyince pek de akla gelmeyen bir konum olan Sivas şehrini ve çevresini 
tanımamıza vesile oldu. 

Sivas Orta Anadolu’nun kadim şehirlerinden. Tarih boyunca pek çok medeniyetin uğrak yeri 
olmuş. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin eserleri hâlâ dimdik ayakta dururken, Cumhuriyet 
tarihimiz açısından da çok önemli bir şehir olduğu herkesin malumu. 4-11 Eylül 1919’da Mustafa 
Kemal’in önderliğinde toplanan Sivas Kongresi “Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararı 
ve “Ya istiklal ya ölüm” sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir kilometre taşı 
olmuş. Tüm ekip üyeleri olarak, Sivas ekspedisyonumuzun kongrenin yüzüncü yılında 
gerçekleşmesinin etkinliğimize ayrı bir anlam kattığı konusunda hemfikir olduk. 

İlk gün Gökpınar Gölü’ne dalışı tamamladıktan sonra göle yakın konumdaki doğal güzellikleri 
gezme ve fotoğraflama şansı da bulduk. İkinci günü ise, uçuş yasağımız da olduğundan Sivas 
şehrini gezmeye ayırdık. Maksimum derinliği dokuz buçuk metre olan bir dalış yapmış olsak da 
dalışımız yüksek irtifada gerçekleştiğinden uçuş yasağına özen göstermek şarttı. 



 

 

Sivas merkezde ziyaret ettiğimiz başlıca yerler, Taşhan, Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, 
Şifaiye Medresesi, Atatürk ve Kongre Müzesi, Buruciye Medresesi,Sivas Kalesi ve Kesik Köprü 
oldu. 
 
 
 
Gökpınar Gölü 
Gök mavisi rengi ve aynı adı taşıyan çayın kaynağı olması nedeniyle “Gökpınar” adını alan göl, 
Gürün’ün Yelken ve Karahisar köyleri arasında yer alıyor. Yüzölçümü yaklaşık 3.000 metrekare 
olan Gökpınar Gölü’nün en derin noktası dokuz buçuk metre. Gökpınar’ın Sivas’a uzaklığı 150, 
Gürün’e uzaklığı ise 10 km. Sivas’a havayolu ile ulaştıktan sonra Gürün’e giden minibüslerle 
ilçeye ulaşmak, buradan da Gökpınar Gölü minibüsleriyle ya da taksiyle göle varmak mümkün. 

Ekspedisyona katılan ekibimizden bir grup Sivas’a İstanbul’dan uçak yolculuğuyla ulaşırken, 
Eskişehir ve Bursa’dan gelen üyelerimiz karayolu ile şehre vardı. Cuma akşamı, Sivas’ta bizi 
misafir eden Yıldız Doğa Sporları Kulübü’nden Alparslan Bey’in öncülüğünde kısa bir şehir gezisi 
yapıp otelimizde dinlenmeye çekildik. Cumartesi sabahı Sivas’ın merkezinden 2,5 saat süren 
keyifli bir yolculukla Gökpınar’a vardık. Bahar mevsimi yeşilin en güzel tonlarını yol boyunca 
önümüze serdi. Göle vardığımızda karşımıza çıkan manzara ise büyüleciydi. Suyun temizliği ve 
berraklığından, daha kenarına kadar bile gitmeden yukarıdan gölün tabanını ve içinde yüzen 
balıkları görebiliyorduk. Bu öyle bir temizlik ki Gökpınar Gölü’ne dalmadan önce her dalış öncesi 
titizlikle dikkat ettiğimiz yeterli sıvı alma işlemini yapmaya gerek duymadık. Çünkü az sonra 
dalış yapacağımız su içmeye müsaitti. 

Bir süre manzaranın tadını çıkardıktan sonra dalış ve fotoğraf ekipmanlarımızı hazırladık. Dalış 
bilgisayarlarımızı yüksek irtifa dalışı için ayarladık. Su sıcaklığı 10 derece olduğundan bazı ekip 
üyelerimiz kuru elbise tercih ederken, yarı kuru ya da ıslak elbiseyle dalanlarımız da oldu. 

Gökpınar Gölü’nün berrak sularında yeşil ve mavi iç içeydi. Dalışa başladığımızda bizi ilk 
karşılayan yemyeşil yosun kümeleri oldu. Görsel olarak güzel görünse ve iyi fotoğraf verse de 
gölün ekosisteminin sağlığı açısından bu yosunların zaman zaman temizlenmesi gerekiyor. Aynı 
zamanda AFAD üyesi olan Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri bu konuya çok önem vermekte. 
Gölün temizliği ve berraklığının başlıca nedeni göl tabanının pek çok noktasında kayaların 
arasından kaynayan tatlı sular. Gölde Gökkuşağı Alabalığı adı verilen bir alabalık türü yaşıyor. Bu 
saklı cennette 1 saat kadar süren dalışımızı bitirirken ölmeden önce yapılacaklar listemize bir tik 
atmış olmanın sevinci ve heyecanıyla sudan çıkıyorduk. 
 
 
 
Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesi 
Sivas’a gelmemizin asıl nedeni olan Gökpınar Gölü’ne dalışımızı bitirmiştik ama bu güzel 
coğrafyaya gelmişken görülmesi gereken başka yerler de vardı. Malatya’nın Darende ilçesinde 
bulunan Tohma Kanyonu da bunlardan biriydi ve rotamızı kanyona çevirdik. 

Tohma çayının her iki yakasından göğe yükselen yalçın kayalar Tohma Kanyonu’nu ve sarp bir 
vadiyi oluşturuyor. Baharın güzelliği eşliğinde kanyonda yürüyüş yapmak, Günpınar Şelalesi’nin 
coşkun akan sularını izlemek ve elbette tüm bu eşsiz güzellikleri fotoğraflamak ekibimiz için 
ayrı bir keyif oldu. 



 

 

Tohma Kanyonu bölgesinde görülmesi gereken bir başka nokta da Somuncu Baba Külliyesi ve 
Balıklı Kuyular. Külliye kanyondaki yalçın kayalığın bir yanına, kayalar oyularak yapılmış. Yine 
kayaların oyulması yöntemiyle külliyeye su ulaştırılmış. Kanyondan gelen su külliyeyi oluşturan 
cami ve türbenin içinden geçiyor. Buradaki suyla komşuluğu bulunan Balıklı Kuyular’da ise 
sayıları binlerle ifade edilen pek çok balık bulunmakta. Ekibimiz bu balıkları da fotoğrafladı ve 
tür belirleme çalışmalarımız devam ediyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 Mayıs 2019 
Sportif Dalışta Batık Çekimleri ve Su Altından Enstanteneler – 
Ufuk Dönmez 

 
2019 yılı İFSAK & SUFOD etinlikleri çerçevesinde Ufuk Dönmez in 
Sunumu gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda katılımcılar su altı çekim 
teknikleri ve ipuçları ile bilgilendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 – 26 Mayıs 2019 
Kuşadası Dalış Etkinliği 
 

 
25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde, Kuşadası’nda dalışlı etkinliğimiz gerçekleştirildi. Üyelerimizden, 
Kubilay Akgür’ün başında olduğu “Kiwi Su Sporları ve Dalış Merkezi” ile gerçekleştirdiğimiz bu 



 

 

etkinlikte 2 gün boyunca çeşitli noktalarda su altını, fotoğraf ve videolarla görüntüleme fırsatı 
bulduk. Dalışlarımızın ilk gününde, Adabanko 
ve Barbaros dalış noktalarında idik, iyi bir 
görüş mesafesinin olduğu dalışlarda çok 
sayıda küçük canlıyı görme ve görüntüleme 
fırsatımız oldu, başlangıç seviyesindeki 
dalıcıların bile limitleri dahilinde olacak 
derinliklerde renkli bir su altı yaşamına tanık 
olduk. İkinci dalış günümüzde ise, 2016’da 
dalış turizmine kazandırılan ve yakın zamana 
kadar “dünyanın en büyük uçak 
batığı”  ünvanını elinde bulunduran Airbus A-
300 batığı ilk dalış noktamızdı. Genellikle 
sınırlı bir görüşün olduğu Airbus 300 

batığının gövdesi  22 metreye oturmakta ve yüzey şamandırasındaki halatın yanından aşağıya 
inilebilmekte. Uzunluğu 54, kanat açıklığı 44 metre olan dev yolcu uçağının içinde çok sayıda 
deniz yıldızı vardı ve etrafında da akya sürüleri dalış boyunca bize eşlik etti. Uçak batığının 
ardından, oldukça yakın mesafedeki kovuklara dalışımızı gerçekleştirdik. İlk kovuğumuzun girişi 
9 metrede idi, görece dar bir giriş ve koridoru, çok çekici bir iç yapı takip ediyor ve içeriden 
tekrar yüzeyi görmek mümkün oluyordu. Peşinden gittiğimiz ve daha geniş olan kovuğun girişi 
ise 12 metrede idi, her iki kovuk da özellikle çok renkli duvarlara sahipti, eşkinalar, kardinal 
balıkları ve deniz tavşanlarını barındırıyordu. Kovukların derinliklerinin az olmasının da getirdiği 
avantajla, su altı fotoğrafçıları ve videocularının zaman açısından oldukça rahat olabileceği bu 
kovuklarda görüş de oldukça iyi ve hem makro hem de geniş açı ile doyurucu görüntüler almak 
mümkün. Süremiz iki gün ile sınırlı olduğundan, dalınabilecek başka noktaları ve bu sefer 
daldığımız ancak farklı objektiflerle de inmek istediğimiz yerleri de bir dahaki gelişimize bıraktık. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 – 16 Haziran 2019 
Seferihisar Dalış Etkinliği 

 
15-16 Haziran 2019 
tarihlerinde, Seferihisar-
Sığacık’ta dalışlı etkinliğimiz 
gerçekleştirildi. Üyelerimizden, 
Hamdi Uygur’un 
sorumluluğundaki “Teos 
Divers” ile gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinlikte 2 gün boyunca 
çeşitli noktalarda su altını, 
fotoğraf ve videolarla 
görüntüledik, ayrıca çok kısa 
süre ile de olsa, Akdeniz 
Foku’nu (Monachus 
monachus) görme şansımız 
oldu. Dalışlarımızın ilk 
gününde, iki dalışımızı da 

Kanyon noktasında yaptık. Dip şekilleri, yarıkları ve kovukları ile geniş açı için harika görüntüler 
sunan bu noktada, makro çekim için de çok zengin görüntüler almak mümkündü. İkinci dalış 
günümüze ise, “Telgraf”  ilk dalış noktamızdı. Görece kısa ama çok zengin bir duvar yapısının 
olduğu  bu noktadan sonra Teos Corner adlı diğer  bölgeye geçtik. Teos Corner da hem özellikle 
modelli geniş açı hem de makro çekimler için çok uygun bir dalış noktası idi. 
İki günkü tüm dalışlarda derinlik, her seviyede dalıcıya uygun idi, noktalar ise çeşitli objektif 
aralıkları ile defalarca girilecek kadar zengindi. Duvarların olağanüstü renkliliği çekilen 
fotoğraflarda da görülmekte ve çok sayıda makro çekilebilecek canlıyı barındırmakta. 

Bu iki günde gece dalışı yapmak için vaktimiz yeterli olmadı ancak daha önceki gelişlerimde, 
hemen kıyıdan başlayan kayalıklarda büyüleyici bir canlılığa tanık olmuştum. 

Hem gece hem gündüz dalışları için genellikle görüşün çok iyi olduğu Sığacık’ın dalış noktaları, 
defalarca ve çeşitli objektif aralıkları ile girmeyi gerektiren ve hem su altındaki yer şekillerinin ve 
kovuklarının yapısı, hem de olağanüstü renkliliği ile büyüleyen yerler. 

Her dalgıca, özellikle de su altında fotoğraf ve video çekenlere şiddetle önereceğimiz 
Sığacık’taki dalışlarımız için, bize hem karada hem dalışlarda çok iyi destek sağlayan Teos 
Divers Dalış Kulübü’ne, Dalış Kulübü’nün sahibi Hamdi Uygur, Eğitmenler Burçak Erdemoğlu, 
Ethem Uzun ile İsmet Başok ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 Haziran 2019  
İFSAK – Kaptanın Seyir Defteri Dünyadan Su Altı Fotoları – 
Murat Kaptan 
 

 
İFSAK & SUFOD etkinlikleri kapsamında 
Murat Kaptan tarafından “Kaptanın 
Seyir Defteri” sunumu gerçekleştirildi ve 
katılımcılara dünya sularından 
fotoğraflar paylaşıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 – 7 Temmuz 2019 
Karaburun Dalış Etkinliği 

 
6 – 7 Temmuz  2019 tarihlerinde, 
Karaburun dalış etkinliğimiz 
gerçekleştirildi. Üyelerimizden, Barış 
Şendemir’in  sorumluluğundaki 
“Bluegatedivers Karaburun” ile 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 2 gün 
boyunca çeşitli noktalarda su altını, 
fotoğraf ve videolarla görüntüledik. 
Etkinliğimizin ilk gününde, 
ilk  dalışımızı Sığlık noktasında yaptık. 
Karaburun, fay kırıklarının da 
bulunduğu olağanüstü bir dip yapısına 
sahip. Yarıkları, kovukları ve binlerce 
bireyden oluşan papaz balıkları ile 

geniş açı için harika görüntüler sunan bu noktada, makro çekim için de çok zengin bir çalışma 
alanı var. İkinci dalışımızı, devasa formuyla İzmirlilerin gönlünde taht kuran 9 Eylül vapuruna 
gerçekleştirdik. Batığın içinde çalışmaya başladığımızda, bizlere her açıdan çok güzel kadrajlar 
sunan bu batıktaki dalışımız hiç bitmesin istedik. Bizlere harika mutfağı ve güler yüzlü servisiyle 
çok keyifli bir akşam yemeği organize eden Numberone restorandaki fotoğraf sohbeti ile dolu 
gecemiz bittikten sonra ise odalarımıza çekilip ertesi günün dalışları için makinelerimizi 
hazırladık. 



 

 

2. günde  “İrem Mete”  ilk dalış noktamızdı. Çok zengin ve inanılmaz renklere sahip bir duvar 
yapısının olduğu  bu noktada makro çalışan arkadaşlarımız; deniz tavşanları, iskorpitler, 
horozbinalar ile çok rahat çekimler yaptı. Geniş açı dalanlar ise -28 metrelerde devasa orfozlar 
ve mürenler ile çalışma yapma fırsatı buldular. Dalış noktası o kadar zengindi ki 2. Dalışımızı da 
burada yaptık ve çok keyifli ve bol fotoğraflı bir dalış gerçekleştirdik. 

İki günkü tüm dalışlarda derinlik, her seviyede dalıcıya uygun idi, noktalar ise çeşitli objektif 
aralıkları ile defalarca girilecek kadar zengindi. Duvarların olağanüstü renkliliği çekilen 
fotoğraflarda da görülmekte ve çok sayıda makro çekilebilecek canlıyı barındırmakta. 

 

 
 
 
24 Temmuz 2019 
Murathan Yıldız Seminer: “Fotonlardan Dijital Fotoğrafçılığa” 

 
Derneğimiz ile FUJİ Film 
işbirliğinde düzenlenen 
seminer programlarına üyemiz 
Murathan Yıldız'ın 24.Temmuz 
/ Çarşamba günü "Fotonlardan 
Dijital Fotoğrafçılığa" konulu 
sunumu ile devam edilmiştir. 

 
 



 

 

 
 
 
 
27 – 29 Temmuz 2019 
Ordu-Giresun Bölgesi Ekspedisyonu 

 
Künye 
Tarih: 27-28 Temmuz 2019 

Amaç: Daha önce su altı yapısı 
çok fazla bilinmeyen ve 
görüntülenmemiş olan Ordu-
Giresun bölgesinde faunayı ve 
yapıyı daha iyi tanımak, 
bölgenin su altı 
görüntülemesini yapmak. 

Katılımcılar: 
SUFOD Ekibi: Ateş Evirgen, 
İlhan Ertaş, Mehmet Çelik, 
Tolga Taymaz 
Ordu Dalış Merkezi Ekibi: Aşkın 
Toka, Hakan  

 
Güney Karadeniz bölgesi, Türkiye’de dalış düşünüldüğünde genellikle pek akla gelen bir bölge 
değil. Ancak SUFOD olarak, Türkiye’nin her yerinde, denizler ve iç sulardaki yapıyı, canlıları 
görüntülemek ve bunları dalış camiası, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 
Bunun yanında, dalışla uzun yıllardır ilgilenen ve Marmara, Ege ve Akdeniz’in birçok yerinde 
dalmış kişiler olarak, Karadeniz’in su altı yapısını merak da ediyorduk. 
 
Karadeniz kıyılarının toplam uzunluğu 8350 km, kapladığı alan 461.000 kilometrekare, en derin 
yeri ise 2210 metredir ( http://www.alnurceyhan.com/detay.php?id=83) . Deniz suyu sıcaklığı 
yaz aylarında 20-25 derece olup, kış aylarında Türkiye’nin de kıyılarının bulunduğu güney 



 

 

kıyılarında biraz daha yüksek iken, kuzey kesimlerinde çok daha fazla düşebilmektedir. 
Dünyadaki en büyük hidrojen sülfür rezervine sahiptir. Karadeniz dibindeki oksijensiz ortam, 
ahşap enkazları kemiren canlıların yaşamasına olanak vermediğinden, gemi enkazları ve 
arkeolojik materyal yönünden çok zengin olabileceği söylenmektedir. Karadeniz’de çok yüksek 
sayıda batık olabileceği bildirilmiş, (https://ozhanozturk.com/2017/12/06/karadenizin-dip-
sularindaki-zehir-hidrojen-sulfur/) bunlardan çok az bir kısmına ise ulaşılmıştır. (Verilen 
linklerde, bu konuda daha geniş bilgiye ulaşılabilir) 

Maviyle yeşili aynı anda kucaklayan Ordu, tarihte Hitit, Kimmer, Amazon, İskit, Makedon, Pontus, 
Roma, Bizans ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapmıştır. Eski uygarlıklardan pek çok tarihi kalıntının 
görülebileceği Ordu ve çevresinde belki de en çok ilgi çekenler Amazonlar’dır. Yunan 
mitolojisinden ve ünlü tarihçi Herodot’un anlattıklarından bildiğimiz kadarıyla Amazonlar 
Rusya’dan Anadolu’ya geçiş yapan ve Sinop’tan Giresun’a kadar geniş bir coğrafyada yaşamış 
bir kabiledir. Amazonlar’ın çok iyi savaşçılar oldukları ve silah olarak ok ve yayı kullandıkları 
anlatılmaktadır. 

Ordu’nun zengin tarihine dair anlatılan bir diğer efsane de Argonot’ların, Altın Post’un peşine 
düştükleridir. Altın Post, Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden postun adıdır. 
Babasını öldürüp tahta geçen amcasından krallığı geri almak isteyen Jason, diğer Argonotlar’la 
birlikte günümüzde Gürcistan topraklarında olduğu yerde bulunduğu tahmin edilen Altın Post’u 
aramaya çıkmıştır. Elli beş kürekli bir gemi ile Yunanistan kıyılarından yola çıkan Jason’un kimi 
anlatılara göre Altın Post’u aldığı söylenmektedir. 

Ordu-Giresun bölgesindeki dalışlar için, uzun süredir Ordu Dalış Merkezi’nin kurucusu, üyemiz 
Hakan Güney ile uygun zamanı planlamaya çalışıyorduk. Nihayet Temmuz sonu için 
planlamamızı yaptık ve ilk defa dalacak olacağımız bir yöreye gitme heyecanıyla yola çıktık. 
Hakan Güney Hocamız ve Giresun bölgesinden Aşkın Toka bizleri karşılayarak ilk andan itibaren 
bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştılar. 

Sıcak ve açık bir havada, ilk dalış noktamız, yukarıda anlatılan efsaneden adını alan Yason 
Burnu oldu. Ordu’nun yaklaşık 20 km batısında, Perşembe ilçesi sınırlarında bulunan Yason 
Burnu, üzerindeki kilisesi ve çekici kıyı yapısı nedeniyle herkesin çok ilgisini çeken bir bölge. 
Hazırlıklarımızı yapıp bölgede ilk kez dalıyor olmanın heyecanı ile suya girdik. Kıyıdan epey 
açıldıktan sonra bile 6-7 metrenin üzerine çıkmayan derinliklerde ve tahminlerimizin üzerinde bir 
görüş mesafesinde önce bir vatoz utangaç bir şekilde göz kırpıp kaçtı. Sonra diğer 
bölgelerimizden de aşina olduğumuz birçok türü (horozbina, deniz iğnesi, yengeç türleri vb) 
gözlemleyerek dalışımızı bitirdik. Devamında, burnun ucuna ve doğu tarafına doğru su altındaki 
yapıyı gözlemleme şansımız oldu. Mevsimler arasında su düzeyinin farklı olduğunu 
öğrendiğimiz kayalıklar çok ilginç görüntüler sunuyordu. Burada tarihte neler olduğunu 
düşünerek, burnun Kiliseye bakan doğu tarafında kıyıya çıktık. Çıkmadan önce “Deniz Ciğeri 
Deniz Anaları”, görüşü yüksek ve tertemiz suda görsel bir şölen sundular. 

Daha sonra Dedeoğlu dalış bölgesine geçtik. Burada, biraz önceki türlerin yanında iskorpitler de 
bol  miktarda idi. Dalışımızı bitirip harika bir günbatımı seyrederek kıyıya çıktığımız noktada 
bulunan restoranda yemeğimizi yedik ve gece dalışına hazırlandık. Her gece dalışında olduğu 
gibi, aynı noktada gündüz dalışımızdan daha çok canlı görerek ve çekimlerimizin sonuçlarını 
merak ederek sudan çıktık. 



 

 

Ertesi gün, yine Ordu’nun batısında bulunan, günübirlik ziyaretçilerin de uğrak noktası olan 
Hoynat Adası’nda dalışımıza gittik. Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan Hoynat Adası dalış 
noktasına, yol kenarından toprak bir yolla iniliyor. Kumsalın batısındaki burnun yaklaşık 20-30 
metre ilerisinde ise, üzerinde çok az kalmış tarihi izlerle adayı görmek mümkün. Dalış ve 
görüntüleme malzemelerini deniz kenarına indirdikten sonra hazırlandık ve suya girdik. Bu 
noktada kıyının devamındaki burnun yapısı nedeniyle en iyi güneş ışığını almak için dalışı 
öğleden önce yapmakta yarar var. Ada’nın ise, günün farklı saatlerinde farklı yerleri güneş 
almakta, dolayısıyla her saat dalmak mümkün. Kıyıdan dalışa başladığımız bu noktada yaklaşık 
6-7 metrelerde burundan ayrıldık ve kum yapısındaki zemini takip ederek adaya ulaştık. Burada, 
daha önceki canlı türlerine ek olarak trakonya ve kefalleri de görüntüledik. Maksimum 
derinliğimizin 8 metre olduğu dalışta su altını çok rahat bir zaman diliminde gözlemlememiz 
mümkün oldu. Dalış sonrası, yörenin ünlü lokantası “Vonalı Celal”de idik ve unutulmaz bir gün 
batımını da burada akşam yemeği yerken yaşadık. 

Üçüncü dalış günümüzde rotamız Giresun Adası idi. 2.derece SİT Alanı olduğundan dalış için 
özel izin alınan adaya, kıyıdan yaklaşık 20 dakikada vardık. Giresun Limanı’ndan adaya her gün, 
rehber eşliğinde seferler düzenlenmekte ve ada turunda Amazonlar gelen turistleri karşılamakta. 
Biz de önce rehberimizden tarihi bilgiler alarak adayı turladık ve sonrasında iskelenin yanından 
dalışa geçtik. İlk dalış noktamızda o gün akıntı çok fazlaydı, o yüzden dalışı, planladığımızdan 
daha kısa kesmek durumunda kaldık. 2. dalış için adanın nispeten korunaklı batı tarafına geçtik 
ve ilginç su altı oluşumlarının eşliğinde dalışımızı yaptık, burada dip 22 metrede idi ve tatlı 
suyun zeminden denize karıştığı bir bölge vardı. Bu noktayı gündüz haliyle görüntüledikten sonra 
adada olağan üstü bir gün batımı izledik ve peşinden gece dalışımızı yaptık, yine gündüzden 
daha yoğun bir canlılığa tanık olduğumuz dalışı sonlandırırken, hem adanın hem de Giresun 
bölgesinin dalınacak ve keşfedilecek başka noktalarını bir dahaki gelişimize bırakıyorduk. Bu 
ekspedisyon gezimizde, bize ellerinden gelen her türlü desteği, gece gündüz sağlayan ve harika 
bir ev sahipliği gerçekleştiren Ordu Dalış Merkezi’nden Hakan Güney ve Aşkın Toka’ya 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 
 
 
30 Temmuz 2019 
Mehmet Çelik Seminer: “Su Altındaki Yönetmen” 

 
SUFOD tarafından Fujifilm işbirliğiyle 
gerçekleştirilen üyelerimizden Mehmet 
Çelik’in sunduğu “Su Altındaki Yönetmen” 
semineri. Tüm katılımcılara teşekkür 
ederiz. 
 
Her Dalış Geziniz Bir Film Olsun 
Su altında çekilen videoları izlenebilir 
kılmak 
Su altında film çekimi 
Görüntülerin kurgu ve montajı 
 
 
 

 



 

 

2 Ağustos 2019 
Prens adaları ve su altı dünyasının mucizeleri 
 

Marmara denizinin biyo çeşitliliğin tanınması, 
korunması ve dalış bölgelerinin oluşturularak 
Marmara denizinin güzelliklerinin gün yüzüne 
çıkarılıp tanıtılması amacı ile Adalar Denizle Yaşam 
ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) ile beraber 
gerçekleştirdiğimiz kitap projesi içinde SUFOD 
üyelerine yapılan genel bir çağrı ile gönüllü 
katılımcılar belirlendi. 
 
Kitabın görsellerinin organizasyonundan sorumlu 
Ferhan Coşkun’un düzenlediği, katılımcıların 

göndermiş olduğu Marmara Denizinde çekilen fotoğraflar organize edilerek düzenlendi. İstanbul 
üniversitesinin tür belirleme ve yardımları ile beraber bölge belirlemeleri sonrasında ortaya 
çıkarılan çalışma içerisinde yer alan üyelerimiz&sulaltı fotoğrafçılarımız: Ateş EVİRGEN , Serço 
EKŞİYAN ,Ferhan COŞKUN, Murat KAPTAN , Alp BARANOK , Hakan BAŞAR , Banu CAMUZCU , 
Murat ATASOY, Tolga TAYMAZ, İrfan ÇALO, Bahar TAYMAZ , Giray PULTAR ‘ın fotoğrafları ile 
beraber zengin ve güçlü görsellerle dolu bir çalışma ortaya çıktı. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 Ağustos 2019 
Mehmet Çelik Seminer: Canon’la Mavi Dünyam 

 
24 Ağustos 2019 günü  SUFOD-Canon işbirliği ile Canon Deneyim Merkezinde Mehmet Çelik’in 
“Canon’la Mavi Dünyam” semineri gerçekleşti. 
 
 
24 – 25 Ağustos  
Datça Dalış Etkinliği 
 
Derneğimiz'in Datça dalışlı etkinliği 24-25 Ağustos'ta Uçanbalık Dalış Merkezi'nin ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Üyelerimizden Ahmet Akdağ'ın bu dalışlarda çektiği fotoğrafları 
aşağıda görebilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Eylül 2019  
Ertan Şide Seminer: Basın ve Su Altı Fotoğrafı 
 
4 Eylül 2019 günü  SUFOD-Fujifilm işbirliği ile Fujifilm Eğitim Merkezinde Ertan Şide’nin “Basın 
ve Su Altı Fotoğrafı” semineri gerçekleşti. 
 

 
 
 
21 – 22 Eylül 2019 
Bodrum Dalış Etkinliği 
 
Derneğimizin Bodrum dalışlı etkinliği 21-22 Eylül’de Happy Bubbles Dive Center ile 
birlikte gerçekleşti. 
21 Eylül Cumartesi günü 1.dalış Paçoz  Koyu / Dakota Uçak Batığı’na, 2.dalış ise yine 
Paçoz Koyu’nda Reef’e yapıldı. 
22 Eylül Pazar günü ise 1.dalış Büyük Reef, 2.dalış Küçük Reef’teydi 
Orfozlar, lahozlar, akyalar, sinaritler, sardalya-çupra ve karagöz sürülerinin ve bol 
miktarda salyangoz ile nudibranch )’un görüldüğü dalışlardan, Üyelerimizden Erhan 
Esirtgener’in çektiği fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 Mayıs 2019 tarihine kadar 
Denizden Karaya Bilim 
Katılımcı: Ateş Evirgen  
 

 
 

SUFOD olarak, TÜBİTAK 4004  "Denizden Karaya Bilim" Projesinde, su altı fotoğrafçılığının 
tanımı ve saha çalışması konusunda eğitimlerimiz oldu. 

Proje Hakkında: 

TUBITAK 4004 Doga Egitimi ve Bilim Okulları 
kapsamında Bandırma Bilim ve Sanat 
Merkezi tarafından hazırlanan , 
yurutuculugunü Edebiyat Ogretmeni Melek 
Dincer’in, ustlendigi proje ekibi olarak 
Matematik Ogretmeni Elvan Inan ve Felsefe 
Ogretmeni Funda Bulut’un isbirlig ̆inde 
hazırlanan “Denizden Karaya Bilim” adlı 
projemiz Turkiye genelinde kabul edilen 85 
projenin içinde yer alarak hibe almaya hak 
kazanmıstır. Gerceklestirmeyi planladıgımız 
projemizde, Balıkesir ilindeki ogrencilerin 

deniz ve kara ekosistemleri, çevre kirliligi, deniz ve kıyı devlet koruma alanları ile ilgili konularda 
bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Balıkesir’in Bandırma ilc ̧esinde ilk defa gerc ̧ekles ̧ecek TU ̈BI ̇TAK 4004 projesinde; 
o ̈g ̆rencilerin, 21. yu ̈zyıl bilimsel yaklas ̧ım becerilerine sahip, dog ̆a bilimlerine ait bilimsel 
olguların farkında olan, bilime kars ̧ı olumlu tutum ve deg ̆erler gelis ̧tirebilen, dog ̆ayı ve 



 

 

c ̧evresini tanıyan, go ̈zlemlediklerini sanata do ̈nu ̈s ̧tu ̈rebilen, bas ̧kalarını da bilinc ̧lendiren 
bireyler olarak yas ̧amlarını su ̈rdu ̈recekleri du ̈s ̧u ̈nu ̈lmektedir. O ̈g ̆rencilerimizin 
kazanımlarının sosyal c ̧evrelerine yansımasını ve bo ̈ylelikle projenin c ̧arpan etkisinin 
katlanarak bu ̈yu ̈mesini hedeflemekteyiz. 
 

 
Güney Marmara Bölgesinin sualtı potansiyelinin değerlendirilerek, kısa ve uzun dönem 
hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı “Güney Marmara Sualtı Çalıştayı” 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile 11 Ekim 
2019 tarihinde Ayvalık/Balıkesir’de gerçekleştirildi. 

SUFOD üyelerinden Ateş Evirgen, Erhan Öztürk, Erhan Esirtgener, Murat Kaptan ve Murathan 
Yıldız çalıştayın su altı fotoğraf ekibini 
oluşturacaklar. 

Detaylı bilgiye alttaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.gmka.gov.tr/sualti 

 
“Güney Marmara Sualtı Çalıştayı” 
Ayvalık’ta Gerçekleşti 
Güney Marmara Bölgesinin sualtı 
potansiyelinin değerlendirilerek, kısa ve 
uzun dönem hedeflerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmaların yapıldığı “Güney Marmara Sualtı Çalıştayı” Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile 11 Ekim 2019 tarihinde 



 

 

Ayvalık/Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Yönetim Kurulu başkanımız Ateş Evirgen 
derneğimiz adına bir sunum yapmıştır. Ayrıca çalıştayın su altı fotoğraf ekibini oluşturan 
üyelerimiz  Erhan Öztürk, Erhan Esirtgener, Murat Kaptan, Murathan Yıldız, Murat Atasoy ve 
Barış Şendemir 12 Ekim 2019 tarihinde yaptıkları dalışlar ile bölgenin güncel durumunu 
fotoğraflayıp Ajansa teslim etmişlerdir.  . 

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgiye alttaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.gmka.gov.tr/haber/guney-marmaranin-sualti-potansiyeli-degerlendirildi 
 
 
12 – 13 Ekim 2019 
Kekova Dalış Etkinliği 
 
Derneğimizin Kekova-Üçağız Bölgesi dalışlı etkinliği 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde “Kekova 
Diving”  ile birlikte gerçekleştirildi. 

Her su altı fotoğrafçısının mutlaka görmesi gereken bölgede ilk gün Antrum Mağarası ve Mavi 
Mağara’ya dalışlar yapıldı. Özellikle Mavi Mağara, farklı noktalardan aldığı ışıklar ve birçok 
yerden giriş-çıkışa izin veren yapısı ile günün her saatinde ayrı ayrı çekim yapılabilecek bir 
nokta. Derinliği 9 metre civarında olduğu için de her seviye dalıcının rahatlıkla dalabileceği bir 
yer. 

13 Ekim Pazar günü ilk dalışımızı Kekova Adası’nın güneydoğu kesimine yaparak bol miktarda 
parça veya bütün amfora görüntüleme şansı bulduk. 2. dalışı ise 2003 yılında bir fırtınada batan, 
72 metre uzunluğundaki İberian Coast adlı kuru yük gemisinin enkazına yaptık. Dalış liderimizin 
belirttiğine göre Demre tarafından gelen kükürtlü su akıntısı nedeniyle görüşün genellikle düşük 
olduğu bu dalış noktasında, parçalara ayrılmış geminin enkazı 8-28 metre arasında görülebiliyor. 

Bölgenin özellik arz eden diğer birçok noktasının da dalışa açılmasını ümit ederek Kekova 
Bölgesi’nden ayrılıyoruz. Bu etkinliğimizde hem dalışlarda hem karadaki yardım ve 
desteklerinden dolayı Kekova Diving’den Levent Işık, Yalçın İpekçi, Naciye Akbıyık ve Evren 
Pehlivan’a SUFOD olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

 
 
 
 
 



 

 

25 – 31 Ekim 2019 
Caddebostan Kültür Merkezi Karma Fotoğraf Sergisi 
 
Caddebostan Kültür Merkezinde üyelerimizin fotoğrafları ile gerçekleştirdiğimiz sergi ile 
Kadıköy halını suyun altındaki güzellikler ile buluşturup , üyelerimizin fotoğraflarını sergiledik.  
Sergi süresince CKM de bulunan bir çok etkinliğe gelenler aynı zamanda sergimizi ziyaret 
ederek ilgi ile sualtının güzelliklerini üyelerimizin fotoğrafları sayesinde gördüler. 
 
 

 



 

 

16 kasım 2019 
Sony Alpha Su Altı Macerası Sunumu 
 

2019 yılı içinde başladığımız Sony & SUFOD işbirliği 
çerçevesinde başladığımız çalışmalar kapsamında 16 
Kasım 2019 da Ferhan Coşkun un bir sumunu 
gerçekleştirdik 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 Kasım 2019 
Seminer: Cem Özoral’ın – Nikon ile Su Altı Dünyam 
 
20 Kasım 2019 günü SUFOD-Nikon işbirligi ile İFSAK binasında üyemiz Cem Özoral'in "Nikon ile 
Su Altı Dünyam" başlıklı sunumu gerçekleşti. 

 



 

 

29 Kasım 2019 
Ferhan Coşkun Sunum 

 
2019 yılında diğer 
fotoğraf kulüpleri ile 
yaptığımız işbirlikleri 
çerçevesinde 
Kadıköyde bulunan 
gezi ve fotoğraf 
gurupları için 
sunumlar 
gerçekleştirdik.  
 
29 Kasım 2019 
tarihinde yapılan 
sunum içerisinde,  
Endonezya’nın Bali 
Adasındaki Tulamben 
kasabasın su altı ve 
su üstüne dair birçok 

fotograf , gezi planı ve detayları ile beraber yapılan sunum neticesinde , fotoğraf ve gezi 
kulüplerinin ilgisini çeken bir sunum gerçekleştirildi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 Aralık 2019 
İrfan Çalo: Hayal yada Gerçek  

 
İFSAK & SUFOD etkinlikleri kapsamında İrfan Çalo 
tarafından gerçekleştirilen “”Hayal yada Gerçek” sunumu 
ifsaklı fotoğraf severler ve sufod üyeleri ile paylaşıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 Aralık 2019 
Aquagraphs Suya Işıkla Yazılanlar – Alp Can – Nikon 
 

23 Aralık 2019 günü SUFOD-Nikon işbirliği çerçevesinde İFSAK 
binasında Alp Can'ın “Aquagraphs Suya Işıkla Yazılanlar" başlıklı 
sunumu gerçekleşti. 
Sunum çerçevesinde ekolojik sistemdeki yok oluş ve denizlerimizin 
öneminden bahseden Alp Can, yurt dışında çekmiş olduğu sualtı 
fotografları ile katılımcılara güzel bir sunum gerçekleştirdi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 – 30 Aralık 2019 
SUFOD İstanbul Şehir Üniversitesi Sergisi 
 
Etkinliklerle dolu geçen 2019 yılının son günlerinde, SUFOD üyelerinin çektiği fotoğraflardan 
oluşan sergimizi, son olarak 23-30 Aralık tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde 
öğrencilerin beğenisine sunduk. Sergi sırasında, 24 Aralık 2019 günü Yönetim Kurulu 
üyelerimizden Mehmet Çelik tarafından bir su altı fotoğraf gösterisi ve öğrencilerle söyleşi de 
gerçekleştirildi. 2020 yılında yine SUFOD üyelerince çekilen fotoğraflardan oluşacak yeni 
sergilerimizde buluşmayı diliyoruz. 
 

 
 
 


